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1 Inledning
I detta inledande kapitlet ges en bakgrund till det ämne som kommer

behandlas i uppsatsen. I kapitlet förklaras också vilka olika

frågeställningar och problem som ligger till grund för skrivandet av

uppsatsen, samt vad syftet är.

1.1 Bakgrund
Att det är av stor vikt att kunna mäta och följa upp ett företags utveckling

råder ingen tvekan om.  Det går i litteraturen att finna mängder av både

finansiella och icke-finansiella nyckeltal och rekommendationer som ett

företag kan använda sig av. Under den senare hälften av 1900-talet växte

dock behovet av att kunna mäta och härleda de finansiella utfallen till de

drivande, bakomliggande faktorerna. En pionjär på området var

nobelpristagaren Herbert Simon som redan i slutet av 40-talet

poängterade vikten av att använda icke-finansiella parametrar. 1987

publicerades artikeln ”Relevance Lost – The Rise and Fall of

Management Accountig” av författarna Johnson & Kaplan, i vilken de

fastslog att många företag bara använder avkastningsmått att styra

verksamheten mot. I och med detta tog debatten kring behovet av icke-

finansiell styrning fart ytterligare. När författarparet Kaplan & Norton

(1992) introducerade Balanced Scorecard1 (BSC) tydliggjorde de hur

kopplingarna mellan drivande och utfallsmått kan se ut. Som namnet

                                          
1 Konceptet Balanced Scorecard har översatts på olika sätt till svenska. Vanligtvis benämns det

balanserat styrkort, (Olve et al 1997). Vi har valt att inte närmare gå in i denna diskussion, utan

kommer i fortsättningen mestadels använda oss av den engelska termen Balanced Scorecard,

(BSC). I de fall då vi talar om det ”balanserade styrkortet” eller bara ”styrkortet”, är det också

Balanced Scorecard, enligt Kaplan & Nortons (1992) definition vi syftar på.
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”balanserat styrkort” antyder så handlar det alltså om någon form av

balans. Den balans som ett företag kan uppnå med BSC är av flera slag.

Dels gäller det balansen mellan kort- och långsiktiga mål, (igår, idag och

imorgon) men också en balans mellan finansiella och icke finansiella mått

samt en balans mellan olika perspektiv i företaget. Med detta menas att

företaget i sin verksamhetsstyrning inte bara fokuserar på det finansiella

utfallet i företaget, utan även andra aspekter inom organisationen. De

finansiella och kvantitativa måtten belyses således i ett BSC tillsammans

med icke-finansiella och kvalitativa mått, för att därmed bättre kunna

styra företaget mot framtiden (Kaplan & Norton, 1992; 1996). De fyra

vanligaste perspektiven som ett styrkort omfattar, är finansiellt, kund-,

process- och innovationsperspektiven. Att kunna uppmärksamma och

fokusera på alla dessa dimensioner med en enda metod är av många

ansett som en av de största styrkorna med BSC (Olve et al, 1997).

Det balanserade styrkortet innebär dessutom en tydlig koppling mellan

organisationens vision, övergripande strategi och de operationella mått

som organisationen styrs efter (Kaplan & Norton, 1992; 1996). Detta

genom att de strategiska och de operativa målen knyts samman. I

Balanced Scorecard utgår företaget från verksamhetens vision och

strategi, som skall vara utgångspunkten för företagets styrning. Nästa steg

är att definiera de kritiska framgångsfaktorer (KFF) samt operationella

mått som bidrar till att uppnå företagets strategi på lång sikt. På så vis får

verksamheten möjlighet att se strategin och målen med verksamheten

redovisade i konkreta mått som varje medarbetare har en möjlighet att

påverka. Detta är några och vi har sett att det finns många andra

intressanta och positiva egenskaper med Balanced Scorecard, vilka vi

belyser närmare i kapitel fem. Det primära syftet med ett BSC är dock
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enligt vår mening att det kan sägas vara ett

strategiimplementeringsverktyg som säkerställer att ett företag kan

realisera sina långsiktiga ambitioner.

1.2 Problemdiskussion
Vad vi har funnit intressant i den litteratur som finns skriven kring BSC,

är att det inte finns någonting skrivet om, eller någon som har

problematiserat kring, användandet av verktyget utifrån olika strategiska

utgångspunkter. Vad som saknas enligt oss är forskning kring om BSC

som det i dagsläget framställs är lika användbart i alla företag oavsett

deras strategiformuleringsprocess och det generiska innehållet i

strategierna. Forskning har tidigare studerat användbarheten av BSC i

olika typer av företag, samt olika nivåer av företag2, men problematiken

kvarstår dock att ett företags strategi i sig kan ha inverkan på

användbarheten i styrkortet. Chandler (1962) har genomfört en

omfattande generell studie kring detta område. Han menade att det är ett

företags valda strategier att växa eller kostnadseffektivisera sig, som

driver fram behovet av att ändra strukturen i företag. Ju större ett företag

blir, desto fler administrativa avdelningar krävs. När Chandler (1962)

insåg detta samband drog han slutsatsen att struktur följer strategi.

Strategin att expandera och bli större får till följd att man måste ändra

strukturen i företaget. Strategin i sin tur resulterar från medvetenheten av

de möjligheter och behov som skapas från exempelvis ändrad population,

inkomst, demografisk förflyttning till storstäder och så vidare. Om

                                          
2 Den främsta forskningen kring användningen av Balanced Scorecard är genomförd av

uppfinnarna till styrkortet, Robert S. Kaplan & David P. Norton. Användbarheten i

svenska företag finns undersökt av bland annat Nils-Göran Olve, Jan Roy och Magnus

Wetter (1997).
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företaget inte kan modifiera sin struktur vid behov kommer de inte kunna

bli lönsamma i framtiden.

Författarna Hall & Saias (1980) för ett likartat resonemang, men hävdar

istället att strukturen i vissa fall kan påverka företagets val av strategi.

Trots dessa skillnader är båda ense om att en dålig matchning mellan ett

företags strategi och struktur på lång sikt, alltid leder till ineffektivitet och

ett icke tillfredställande resultat för företaget. Det är i denna matchning

mellan struktur och strategi som vårt arbete återfinnes. BSC som är ett

Management Control System (MCS) och en del av strukturaspekten som

reglerar informationsspridningen i företaget, är den mekanism som skall

söka skapa en så bra matchning mellan företagets strategi och struktur

som möjligt.

En författare som har intresserat sig för denna matchning mellan ett

företags strategi och struktur är Macintosh (1994). Han menar att varje

företags unika historia påverkar ledarskapet, strategierna och

kontrollsystemen. Det gäller därför att organisationen kan finna ett sätt

för dessa tre att samverka. En viktig del i denna samverkan är att hitta ett

samspel, mellan strategi och kontrollsystem. En strategi bestämmer hur

en organisation förhåller sig i den omgivande miljön, hur den avser att

arrangera sin organisatoriska struktur och vilken typ av kontroll som

behövs för att implementera strategin.

Vi är i enlighet med detta resonemang övertygade om att Balanced

Scorecard verktyget kommer att behöva designas på olika sätt, och

modifieras i företag med olika strategiska utgångspunkter. Huvudfokus i

arbetet berör således frågan huruvida ett BSC kommer att ändras
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beroende på ett företags strategi så att den bästa matchningen mellan

strategin och strukturen kan erhållas, givet att strukturen är konstant.

I litteraturen finns det ett stort antal identifierade strategiska synsätt och

utgångspunkter, som i vissa fall kan sägas vara varandras motpoler eller

utgöra spänningar dem emellan och som till synes gör dem inkompatibla

med varandra. Därför har vi i detta arbete valt att se till två kategorier

inom strategiforskningen som vi anser vara distinkta och av väsentlig

betydelse för företag, vilka är:

•  Marknadsbaserade strategier vs Resursbaserade strategier

•  Deliberate (planerade) vs Emergent (framväxande) strategier

Den första kategorin fokuserar främst kring innehållet för

strategiformulering, medan den andra kategorin intresserar sig för

strategiers uppkomst på ett mer processorienterat sätt över tiden. Av det

ovan diskuterade har vi kommit fram till några för vår rapport intressanta

frågeställningar. Dessa är:

1. Hur skall ett BSC se ut beroende på de strategiska ansatser som ett

företag valt att jobba efter?

2. Har BSC olika roller/funktioner att fylla utifrån företagets syn på hur

strategier uppkommer i företag?
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att granska Balanced Scorecard modellen ur

ett strategiskt perspektiv, där vi undersöker användbarheten av, och rollen

styrkortet fyller utifrån fyra olika synsätt på strategi (marknads-,

resursbaserade-, deliberate-, samt emergent strategier). Utifrån detta tar vi

fram en modell för hur styrkortet bör modifieras med avseende på

organisationers unika förutsättningar.

1.4 Avgränsningar
De empiriska undersökningsobjekten utgör en avgränsning i denna

rapport, då våra slutsatser främst är generaliserbara på företag med en

likartad struktur som de företag vi studerat i rapporten har. Dessa kan

sägas vara avknoppningsföretag inom ett relaterat diversifierat företag,

vilket innebär att de är fristående enheter i ett företag, men där likheter

finns som kan ge synergier för hela företaget. Vidare kännetecknas dessa

enheter av ett byggfokus på sin verksamhet, enligt Anthony &

Govindarajans (1998) definition (se kapitel 4.3) vilket ytterligare utgör en

avgränsning. Vi studerar dessutom endast BSC i en företagsmiljö där

strategierna kan sägas ligga på affärsområdes- eller affärsenhetsnivå.

Strategier på koncernnivå ligger därmed utanför detta arbetes

undersökningsområde.
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2 Metod
Vid arbete med vetenskapliga rapporter är det viktigt att som författare ta

ställning till frågor rörande vetenskap och kunskap. Detta för att läsaren

skall få en förståelse för vilka ställningstaganden som ligger till grund för

arbetet och resultaten därav. I detta kapitel vill vi förmedla vår syn på

vetenskap, förklara hur vi har valt att gå till väga vid genomförandet av

detta arbete, samt en kritik av detsamma.

2.1 Vetenskapssyn
Vi har i detta avsnitt valt att först beskriva vår uppfattning om

verkligheten och hur vi ser på vår omvärld, innan vi för ett resonemang

kring olika synsätt på vetenskapen inom samhällsvetenskapen. Därefter

tar vi ställning till och för ett resonemang kring vår syn på vetenskapen.

2.1.1 Vår verklighetsuppfattning/syn på kunskap
Den uppgift vi har som samhällsforskare är att beskriva samhälleliga

förhållanden som de är i verkligheten. Vi är av den åsikten att synen på

verkligheten alltid är präglad av vår egen förförståelse och värderingar.

Därför tror vi inte att det finns något objektivt rätt eller fel, utan den

information och de tolkningar som gjorts i detta arbete är präglade av

såväl respondenternas, som våra egna tolkningar och förförståelse. Trots

denna ansats, medför det inte att samhällsvetenskapen eller detta arbete är

helt utlämnad åt en total subjektivitet, eller att det lämnas fritt spelrum för

forskarens egna värderingar och fördomar. Objektiviteten som man kan

tala om i dessa fall är kopplat till undersökningsproceduren och öppenhet

i framställningen (Holme & Solvang, 1991). Detta innebär bland annat att
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alla värderingar som är avgörande för den praktiska och teoretiska

forskningen måste klargöras.

Eftersom vi är två författare med delvis olika teoretiska bakgrunder och

olika värderingar har vi i flera fall fått arbeta oss fram till en

intersubjektiv syn som vi båda kunnat relatera till. Vi tror att denna

olikhet kan ha varit en fördel i vårt arbete, då vi många gånger har

tvingats till djupgående diskussioner och se saker ur den andres

perspektiv, för att därefter ha kommit fram till ett gemensamt

förhållningssätt. Jürgen Habermas har utvecklat en teori om

”kunskapsintressen”, vilket är ett försök att fånga några olika sidor av

kunskap (Hellgren & Löwstedt, 1994). Habermas urskiljer tre olika

kunskapsledande eller kunskapskonstituerande intressen: det tekniska-,

praktiska- och emancipatoriska kunskapsintresset. Kunskap enligt det

praktiska kunskapsintresset är förmågan att komma överens med andra

människor för att handla gemensamt. Överenskommelser förutsätter att

de inblandade kan förstå varandras språkliga yttranden och handlingar.

Denna typ av kunskap skaffar man sig i en dialog med andra människor

och den leder till en gemensam förståelse och gemensamma

överenskommelser.

Av ovanstående resonemang vill vi därmed sälla oss till denna syn på

kunskap. Vi finner vidare stora likheter med Hellgren & Löwstedts

(1994) kunskapsperspektiv orienteringskunskap, där forskarna menar att

individen kan behöva stöd i fakta och instrumentellt inriktade teorier. Det

centrala orienterande momentet är dock dialog och reflektion som skapar

kunnigare och mer insiktsfulla individer. I detta ingår bildningen av
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individer till självständiga subjekt som själva kan väga för och emot,

resonera och ta ansvar.

2.1.2 Vår vetenskapssyn
Den företagsekonomiska forskningen är ett ämne som utgår från många

olika vetenskapsideal, världsbilder och forskningsinriktningar. Detta är

ganska naturligt med tanke på att forskningen kan avse så vitt skilda

ämnen. Exempel på detta kan vara alltifrån matematiska modeller, till

studier av hur förändringar upplevs av personal i ett enskilt företag. Två

huvudinriktningar vad beträffar vetenskapssyn är positivismen och

hermeneutiken, som kan sägas representera två ytterligheter. Vårt synsätt

återfinns någonstans mittemellan dessa ändpunkter, med en starkare

dragning åt det hermeneutiska.

Trots att positivismen kan sägas vara ett vetenskapsideal som förutsätter

avbildning på empirisk grund, vilket vi inte gör, anser vi oss ändå ha

positivistiska drag i viss bemärkelse. Detta då ambition med rapporten är

att återge en så korrekt avbildning som möjligt av de system vi studerar.

Som poängterats tidigare har vi haft en ambition att förhålla oss så

objektiva som möjligt till det studerade. Det positivistiska inslaget i detta

arbete yttrar sig framförallt i den avbildning vi gör av teorierna i

litteraturstudien och innehållet i empirin.

Det hermeneutiska inslaget ligger i att studien strävar efter en

helhetsförståelse och insikt i det studerade fenomenet. Vårt intresse är

vidare inriktat främst mot de enskilda aktörerna och deras handlande i

olika situationer för att kunna förstå användbarheten av fenomenet BSC.

Från hermeneutiken är således förståelse och tolkning viktiga begrepp
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som kännetecknar vårt arbete. De människor som studeras handlar utifrån

sina subjektiva bilder av verkligheten varför det är vår roll att tolka dessa.

Ett annat viktigt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse, som vi ser

som en förutsättning för att man över huvudtaget skall kunna tillgodogöra

sig ny information. Inom vårt ämnesområde, företagsekonomin, sker

många tolkningar av subjektiv karaktär, eftersom det är en social

verklighet som studeras. Tolkningarna i sin tur präglas i stor utsträckning

av forskaren, vilket medför att det i företagsekonomin, enligt vår mening,

kan vara svårt att kvantifiera och resonera strikt logiskt kring vissa

fenomen. Vi tror att det tillvägagångssätt vi har valt för att uppfylla syftet

med uppsatsen, har gett oss en möjlighet att förstå sammanhang i

organisationen genom tolkning av de inblandade/intervjuade individernas

upplevelser och handlingar.

Då vårt arbete går ut på att förstå hur olika strategiska utgångspunkter kan

påverka användbarheten och utformningen av BSC, bygger mycket av vår

slutsats på logiska resonemang kring hur ett BSC skulle behöva

modifieras för att passa de specifika fallen. Empirins bidrag i detta arbete

har därmed mer haft karaktären av att vara till hjälp och stöd för att

komma fram till de logiska slutsatserna i analysen, inte som ett verktyg

för att verifiera eller falsifiera en hypotes. Detta tillvägagångssätt är

ytterligare en aspekt som tyder på att det hermeneutiska synsättet är det

mest framträdande i arbetet.

2.2 Val av Metod
Varje vetenskap är beroende av forskning för att kunna utveckla den

kunskapsbas som ligger till grund för ämnet i fråga (Merriam, 1988). I
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vid bemärkelse är forskning detsamma som en systematisk utredning eller

utfrågning och det finns tillgång till många olika modeller och tekniker

som man kan ha nytta av vid undersökningen. Metoden är en teknik som

innebär en plan för att samla in, organisera och integrera information eller

data, och den resulterar i en speciell slutprodukt (forskningsresultaten). I

processen att framställa en vetenskaplig rapport är metoden visserligen ett

betydelsefullt instrument, men den är ingen garanti för vetenskaplighet.

Genom att vi utförligt redogör för vårt val av metod, ökar trovärdigheten i

vår rapport genom att  läsaren ges en insikt i vårt tillvägagångssätt.

2.2.1 Fallstudieansats
Vårt arbete kan sägas vara en fallstudie. Exakt vad en fallstudiemetod är

råder det dock ingen allmänt accepterad uppfattning om, då det inte finns

några speciella metoder för hur datainsamling eller analys av materialet

skall genomföras. Detta har att göra med det syfte som en fallstudie har

och de frågor som det ämnar besvara (Merriam, 1998). En fallstudie är en

undersökning av en specifik företeelse, ett program, en händelse, en

person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Dessutom är

forskaren mer intresserad av att gå in på djupet i dessa enskilda fall,

varför en mer utförlig undersökning av det specifika objektet är mer

givande än andra metoder.

Wilson (1979) menar att en fallstudie är en process där man strävar efter

att beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och

helhetsinriktade termer, ofta kontinuerligt under en viss tidsperiod.

Det som ligger i fokus när beslut om att en fallstudie skall göras är enligt

Merriam (1998) viljan att inrikta sig på insikt, upptäckt och tolkning.
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Vidare beskriver han fallstudiemetoden utifrån fyra grundläggande

egenskaper: att den är partikularisk, deskriptiv, heuristisk, och induktiv.

Att fallstudien är partikularistisk menas att den fokuserar på en enskild

egenskap, företeelse etcetera. I vårt fall är det företeelsen BSC och dess

användning som står i fokus för vår undersökning. Genom att djupare

studera detta kan vi tillgodogöra oss en bättre helhetsinsikt eftersom

studien kan bedrivas på ett djupare plan. Att fallstudien är deskriptiv

innebär att beskrivningen av det man studerat är omfattande och

fullständig. Lekvall & Wahlbin (1993) menar att fallstudier är detaljerade

och djupgående, samt inriktad på många eller till och med alla variabler

som är för handen i den studerade företeelsen. Även detta kriterium anser

vi oss ha uppnått genom rapporten, även om en längre studie skulle ha

medfört en än mer omfattande och tät beskrivning. Beskrivningen är

oftast kvalitativ och det studerade objektet beskrivs med ord och bilder

och inte med kvantitativa data.

Då syftet med arbetet är att öka förståelsen för användningen av BSC

utifrån olika strategiska utgångspunkter, kan arbetet även sägas vara

heuristiskt. Detta innebär just att en genomförd fallstudie skall leda till att

läsarens förståelse av den studerade företeelsen ökas. En fallstudie

grundar sig också till stora delar på induktiva resonemang. Upptäckten av

nya relationer och begrepp samt en ny förståelse är viktigare än

verifiering av på förhand specificerade hypoteser. Det finns också en stor

möjlighet att gå tillbaka i fallstudien, och omformulera frågeställningar

som bättre passar in på nya upptäckter av relationer och begrepp.
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För kunna uppfylla vårt syfte har vi identifierat tre avknoppningsföretag

inom ett relaterat diversifierat företag (Adcore AB) som har olika

utgångspunkter för sitt strategiska arbete. De studerade företagen har

också en uttalad vilja och ett engagemang att använda BSC som ett

strategiskt verktyg i sin verksamhet. Eftersom vi tror att det skulle bli

svårt att hitta ett tillräckligt stort antal företag som har dessa egenskaper

och eftersom vi är intresserade av personerna i dessa bolags resonemang,

tankar och funderingar kring användandet av BSC, tror vi att en fallstudie

är det bästa alternativet för oss. Detta eftersom vi är intresserade av och i

behov av en djupgående kunskap, som kan ge en helhetsbild över

området. Vidare är vi intresserade av utvecklingen, eller BSC konceptet

som en kontinuerlig process, varför en studie över tiden är bättre än att

bara ge en ögonblicksbild. Dessutom utgör en fallstudie en bättre

undersökningsgrund, då det som studeras i rapporten är en relativt

komplex frågeställning. Möjligheten att kunna ställa motfrågor och be

intervjurespondenter utveckla och förklara sina val av tillvägagångssätt är

mycket lättare än exempelvis en kvantitativ studie med enkäter skulle

kunna erbjuda. Därmed blir fallstudien av mer kvalitativ karaktär och

skapar en bättre förståelse för det problemkomplex vi studerar (Holme &

Solvang, 1991).

Trots att vårt arbete har en tolkande ansats, där hänsyn tas till tre

specifika fall, är vi av åsikten att arbetet kan vara generaliserbart till

andra organisationer. Johannsson & Lindfors (1993) menar också att

generalisering kan göras till begrepp och modeller som framkommer ur

ett enskilt fall. Det värde och den generalisering som denna rapport kan

ge, är att företag med ungefär samma förutsättningar som våra undersökta
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företag, kan vara hjälpta och få vägledning av våra slutsatser om

tillämpningen och användbarheten av BSC.

2.2.2 Tillvägagångssätt
Det finns enligt Andersen (1994) tre olika metoder att samla information

på. Dessa är: dokumentstudier, observation och intervjuer. Med

dokumentstudier avses främst andrahandsinformation. Observation är

insamlandet av data genom informella intervjuer och studiebesök, medan

informationen i intervjuer kan sägas vara förstahandsinformation. Vi har i

detta arbete använt oss av alla dessa, men i olika stor omfattning och i

olika faser.

Intervjuer

Den informationsinsamling vi primärt använt oss av i empirin är

intervjuer. Anledningen till att vi valde denna insamlingsmetod, framför

exempelvis enkäter, var för att vi såg det som viktigt att fördjupa våra

frågor på de områden som vi anser vara intressanta. I intervjuerna kunde

vi dessutom omformulera eller utveckla frågorna om den svarande inte

förstod, eller missuppfattade någon fråga.

Under arbetets gång har vi intervjuat sex ansvariga för olika enheter inom

Adcore (Innovate, Industry, Telecom, New Media & Entertainment, samt

Pharmatech, se figur 6.1) och en ansvarig för Adcores Balanced

Scorecard på koncernnivå, samt två projektledare på företaget Adcore

Industri. Då några av respondenterna har varit av extra stor vikt för vårt

arbete har vi intervjuat dessa ytterligare gånger. Sammanlagt har vi

genomfört 13 intervjuer. Anledningen till att vi valde de ansvariga

personerna för dessa företag, var då vi såg att den verksamhet som dessa
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företag bedrev, skilde sig åt med avseende på deras strategiska

utgångspunkt och därmed stora delar av den verksamhet de bedriver.

Intervjuerna av de två projektledarna genomfördes för att få en bättre

inblick i hur arbetet på Adcore rent praktiskt går tillväga.

Längden på intervjuerna varade i mellan 1 och 1,5 timmar. Vidare

skickade vi ut ett övergripande frågeformulär till respondenterna någon

dag innan intervjutillfället så att de kunde förbereda sig och läsa på kring

de frågor vi tänkte ställa. Frågeformuläret behandlade dock bara

övergripande frågor, då vår avsikt har varit att få höra varje respondents

bakomliggande tankar kring de frågor vi ställde.

Under alla intervjuer utom en använde vi oss också av en bandspelare

som hjälpmedel för att säkerställa att inte några viktiga fakta från

respondenterna missades. Det faktum att vi spelade in intervjuerna har

möjliggjort att vi kunde koncentrera oss på respondentens svar och att

ställa viktiga följdfrågor, istället för att behöva skriva ner allting på

papper vid intervjutillfället. Detta anser vi ha medfört att mer fullständig

information kunnat erhållas i och med att vi har haft möjlighet att gå

tillbaka och lyssna på inspelningarna flera gånger. Dessutom har vi

renskrivit intervjuerna ordagrant, en eller någon dag efteråt, för att inte

glömma några aspekter som respondenterna hade.

Observation

Med den ansvariga respondenten för Adcore Pharmatech har vi

genomfört ett flertal intervjuer. Dessutom har vi arbetat nära honom och

fått ta del i hans arbete med branschsatsningen. Av särskilt stor vikt för

oss har varit att ta del av hans arbete med att ta fram en affärsplan,
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eftersom han parallellt med denna har arbetat med framtagandet av sitt

BSC. Därmed har en viktig del i uppsatsen haft karaktären av

observation, där vi har studerat en person under en längre period på nära

håll och fått insyn i hur arbetet med en branschsatsning går till.

Vi har dessutom arbetat vi på Adcores kontor och därmed fått en god bild

av företagets verksamhet och kultur. Att vi hade möjlighet till detta har

bidragit till att vi har kunnat ta del av mycket information kring det

dagliga arbetet som lätt kan missas vid en intervju. Därmed anser vi oss

ha fått en förståelse för branschbolagens förutsättningar och strategi på ett

sätt som inte skulle ha varit möjlig genom enbart intervjuer.

Dokumentstudier

Dokumentstudier som metodinsamling har för vår del främst inneburit att

samla in information från Adcores intranät, men också diverse broschyrer

och reklammaterial. Denna metod var mest påtaglig under början av

uppsatsskrivandet och fungerade som en navigator för att lära känna

organisationen. Materialet fungerade också som en källa för oss att förstå

företagets kultur och entreprenöriella arbetssätt.

2.3 Trovärdighet
Givetvis är det av stor vikt att resultatet av detta arbete uppfattas som

trovärdigt. Holme & Solvang (1991) menar att det endast är genom en

kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av

materialet som man kan uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och

validitet. Därmed torde dessa två begrepp vara av stor vikt för

trovärdigheten i vårt arbete. Reliabiliteten bestäms av det
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tillvägagångssätt mätningarna har utförts på och hur noggrann forskaren

har varit vid bearbetningen av sin information. För att uppnå en hög

reliabilitet måste olika och oberoende mätningar av ett och samma

fenomen ge samma eller ungefärligen samma resultat.

I vårt fall är detta ett problem, då studien bygger till stora delar på

observationer och intervjuer. Eftersom vi i både litteraturstudien och

empiristudien aktivt har försökt vara så objektiva som möjligt och

eftersom vi öppet har redovisat våra egna tolkningar av dessa, tycker vi

oss ändå ha uppnått en tillfredställande grad av reliabilitet. Validiteten å

andra sidan, kan hänföras till vad vi mäter och om detta är utrett i

frågeställningen, det vill säga om vår empiri har gett den information vi

har sökt. Eftersom vi under stora delar av arbetet har varit närvarande på

det undersökta företaget, har vi kunnat planera in de intervjuer vi velat

göra i god tid före själva intervjutillfället. Dessutom informerade vi de

berörda om vad vi ville diskutera, så att de i god tid kunde förbereda sig,

och vid behov uppdatera sig kring det vi skulle diskutera. Därmed fick vi

uppfattningen att respondenterna var intresserade av vår

undersökningsansats och på ett tillfredställande sätt kunde bidra med

korrekt information. För att ytterligare öka trovärdigheten följer nu en

redovisning av vår egen kritik mot vår metod.

2.3.1 Metodkritik
Det finns ett antal olika källor som kan leda till mätfel i en fallstudie

baserad på intervjuer (Lekvall & Wahlbin, 1993). Respondenten kan

exempelvis inte besitta den information vi sökt, vilket i sin tur kan ha lett

till att han har svarat på våra frågor med gissningar över hur han trodde

att arbetet hade gått till. Detta eller det faktum att respondenten var trött
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eller stressad kan ha lett till mätfel. Instrumenteffekter är en annan

tänkbar källa till mätfel i våra intervjuer. Detta kan gälla formulering av

frågorna där vi i vissa fall kan ha ställt ledande frågor, eller frågor som

respondenten av privata skäl har svårt att svara på. Dessa har vi försökt

minimera genom att i våra intervjuer ställa ganska övergripande frågor

som respondenten själv får utveckla och diskutera kring. Intervjuaren, det

vill säga vårt eget uppträdande, klädsel, ålder med mera kan ha påverkat

respondentens svar på våra frågor. Dessutom finns det en risk att vi inte

uppfattade respondenten korrekt utan misstolkade den information

han/hon gav. Att vi genomgående har varit två stycken närvarande, samt

att vi har använt oss av en bandspelare vid intervjutillfällena, tror vi att vi

har eliminerat mycket av denna problematik. Däremot kan just detta ha

påverkat de instrumenteffekter vi nämnde ovan. Att vi använde oss av en

bandspelare och av var två intervjuare kan ha medfört att respondenterna

kände obehag under intervjun, som kan ha lett till att de inte svarade

sanningsenligt på våra frågor.

2.3.2 Källkritik
Många av de intervjuer vi genomfört med personal på våra fallföretag har

varit personer med mycket kunskap om de områden vi har ställt frågor

kring. Genom detta kan dessa personer vara alltför nära det område som

diskuterats, varför de kan ha haft svårt att se de eventuella brister som

finns. Personer med hög kunskap om BSC har varit lite av missionärer

eller eldsjälar för detta styrverktyg och därmed inte sett vilka brister det

kan ha för deras verksamhet. Även viss del av det internmaterial vi tagit

del av har varit av marknadsföringskaraktär, varför vi har intagit ett än

mer kritisk förhållningssätt till denna information.
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3 Fyra utgångspunkter för strategi
I följande avsnitt ämnar vi göra en redogörelse för några av de synsätt

som finns kring strategier och strategiskt arbete. Först tar vi upp

skillnaden mellan det marknadsorienterade- och resursbaserade

strategiteorier, för att sedan redogöra för skillnaderna mellan ett

medvetet synsätt kring strategiformulering i motsats till

strategiformulering som ett inkrementellt tillvägagångssätt.

3.1 Startpunkten och innehållet i strategier
I litteraturen finns det en stor oenighet kring strategi, som grundar sig i

frågan vad som är grunden för en god strategi och vilka kvaliteter en

framgångsrik strategi består av (de Wit & Meyer, 1998). På ett

fundamentalt plan kan strategilitteraturen segmenteras i ett externt

orienterat, marknadsbaserat, synsätt och ett internt orienterat,

resursbaserat, synsätt. Dessa två förhållningssätt skall ses som två

ändpunkter på en skala, och mycket av strategilitteraturen har ofta ett

förhållningssätt som kan kopplas till båda dessa ändpunkter.

Likheterna mellan dessa förhållningssätt kring strategi, är att de kriterier

som skall mätas för att avgöra om en strategi är framgångsrik eller ej, i

allt väsentligt är desamma. En god strategi skall kunna gå att

implementera, vara konsekvent, ge en tydlig konkurrensfördel och

slutligen skall strategin kunna erbjuda en bra matchning mellan företagets

struktur och dess omgivning (Rumelt, 1980).

Den stora skillnaden mellan marknads- och resursbaserade strategier är

på det sätt ett företag och dess strategi skall kunna erbjuda en matchning
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mellan dem och omgivningen, samt bibehållandet av den matchningen.

Skall ett företag anpassa sig till omgivningen eller skall företaget försöka

anpassa omgivningen till företaget?

3.1.1 Marknadsorienterat synsätt
De externt orienterade strategerna tar sin utgångspunkt i företagets

omgivning när de beslutar om, och formulerar en strategi (de Wit &

Meyer 1998). De menar att företag inte kan vara självcentrerade, utan

alltid måste ha en hög grad av marknadsorientering. Strategerna gör

noggranna analyser av omgivningen för att identifiera attraktiva

marknadsmöjligheter, eller försöka hitta potentiella kunder vars behov

skulle kunna bli bättre tillgodosedda än de i dagsläget är av andra företag

(de Wit & Meyer, 1998). När företaget har hittat sin marknadsposition

och vunnit marknadsandelar, måste de hela tiden försöka försvara och

bibehålla sin position, genom att anpassa sig själva till förändringarna i

marknaden och kundernas ändrade preferenser. Strategi handlar således

om positionering, förståelse för omgivningen och förmåga att snabbt

kunna svara på förändringar i den externa miljön (Porter, 1980). Insyn i

hur marknaden och branschen fungerar är således viktiga egenskaper hos

företaget.

Det är inte bara den övergripande strukturen som åsyftas, utan även att

intentionerna hos alla aktörer kan förstås och analyseras. Exempel på

detta är köparnas önskemål och behov, köpbeteende och köpkraft. Nya

och potentiella etablerare, konkurrenter och deras agerande, samt

leverantörer är andra aktörer som också bör studeras noga.
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Givetvis är förespråkare av detta synsätt medvetna om att ett företags

styrkor och svagheter är av stor betydelse för ett företags framgång

(Porter, 1980; Buzzel & Gale, 1987; Gilbert & Strebel, 1987). De menar

dock att om företaget inte besitter de resurser som krävs av marknaden,

kan de inte realisera den marknadsmöjlighet som finns identifierad i

strategin.

Det finns många anhängare av den marknadsorienterade skolan kring

strategi. Den som kanske tydligast kan härledas till strategiområdet är

Michael Porter. Han menar att en konkurrenskraftig strategi kan etablera

en lönsam och hållbar position som kan stå emot de krafter som

bestämmer hur branschen kommer att utvecklas (Porter, 1980). Strategin

måste artikulera ett val av marknadssegment och den måste kunna

positionera sig gentemot fem faktorer: potentiella etablerare, substitut,

kundernas köpkraft, leverantörer och konkurrensen mellan företagen i

branschen, som påverkar och utövar ett tryck på branschen (se figur 3.1).

Hur starka dessa krafter är beror på branschstrukturen. Porter menar dock

att ett företag har en viss möjlighet att påverka någon av dessa faktorer

och därmed branschstrukturen som helhet.

Figur 3.1: 5-forces modellen

Källa: Porter, 1980

Potentiella etablerare

Konkurrens KöpareLeveran-
törer

Substitut
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Ett företags lönsamhet kommer av hur företaget positionerat sig. Denna

positionering kan vara av tre slag, så kallade generiska strategier:

kostnadsledare, differentiering eller fokus. Genom att inte tydligt välja en

av de möjliga strategierna kommer företaget aldrig att verka optimalt

eftersom de inte kan skapa någon konkurrensfördel som de anses vara

bäst på (Porter, 1980). Andra forskare inom den marknadsorienterade

skolan hävdar dock att det framgångsrikt går att skifta mellan att ha en

differentieringsstrategi, till att för en tid fokusera på pris (Gilbert &

Strebel, 1987).

Om ett företag skall överleva på sikt, oavsett vilken strategi det rör sig

om, är det viktigt att företaget bygger upp så kallade barriärer som gör att

det blir svårt för andra företag att kopiera strategin (Porter 1980; Buzzel

& Gale3 1987). Det är också viktigt med kontinuerliga investeringar för

att befästa sin position på marknaden. I vissa branscher är det svårt att bli

ledande genom en strategi då branschstrukturen kanske inte tillåter detta.

Exempelvis kan vissa produkter vara så lika att det blir svårt att hitta en

lönsam differentieringsstrategi. Därmed blir branschstrukturen en mycket

viktig faktor för företag när de skall välja och formulera sin strategi.

De marknadsorienterade strategierna avser alltså att skapa en stark

position på marknaden. Forskning har visat att det företag som är

marknadsledande har en högre avkastning och vinstmarginal än andra

företag (Buzzel & Gale, 1987; Hedley, 1977). Vad författarna kom fram

                                          
3 Deras slutsatser baseras på en databas kallad PIMS, vilket är ett resultat av en femton år

lång kvantitativ studie av mer än 3000 företag i USA. I databasen har information

sammanställts inom en rad olika karaktäristika, såsom försäljning, investeringar, kvalitet,

marknadsandel liksom marknads och bransch karaktäristika, såsom tillväxt,

koncentrering etcetera.
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till var således att ett företags marknadsandel har en stark korrelation med

dess lönsamhet.

Som vi nu har sett så är de mest tydliga inslagen i det marknadsbaserade

synsättet kopplingen mellan företaget och dess externa omvärld. Strategi

syftar till att etablera en lönsam och hållbar position på marknaden (gärna

marknadsledarskap) och stå emot ett antal krafter som påverkar företaget,

eller ha en tydlig strategi som måste ändras allteftersom omvärlden

förändras. Dessa strategier tar sin grund i företagets omvärld där en djup

förståelse för branschen och dess framtida utveckling står i fokus.

Strategin handlar alltså om ett tydligt val av position på marknaden

gentemot konkurrenter och/eller andra intressenter samt en anpassning av

företaget till nya externa händelser.

3.1.2 Resursbaserat synsätt
Det finns idag ingen enhetlig definition kring begreppen, resurs, förmåga,

kompetens, eller kärnkompetens (Grant, 1991). I många fall används

dessa begrepp synonymt med varandra, medan andra gör tydliga

åtskillnader. Då syftet med detta avsnitt endast är att göra en tydlig

åtskillnad mellan det resursbaserade- och det marknadsorienterade

perspektivet har vi valt att inte närmare tydliggöra dessa begrepp utan

behandlar dem relativt synonymt. För den intresserade hänvisar vi till de

Wit & Meyer (1998) sidorna 364f.

Strateger med ett resursbaserat perspektiv menar att en strategi inte

huvudsakligen skall byggas kring externa variabler, utan på företagets

egna styrkor (de Wit & Meyer, 1998). Företag skall fokusera på de

svårimiterbara kompetenser de har som inte kan kopieras av
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konkurrenter. Dessa unika resurser skall vara startpunkten för

strategiformuleringen, där marknader som har behov av dessa sedan väljs

(Grant, 1991). Alternativt kan en marknad till och med skapas av de

unika interna resurserna (Hamel & Prahalad, 1990). Strategi handlar

således om att identifiera vilka interna resurser och kompetenser som

driver utveckling och applicera dessa till olika möjligheter i omgivningen.

Den valda marknadspositionen är därför anpassad för att matcha

företagets resursbas och inte tvärtom. Detta tillvägagångssätt tar relativt

lång tid att implementera, då det tar tid att bygga upp de kompetenser

som krävs i företaget för att nå en konkurrensfördel. När ett företag väl

har utvecklat en förmåga är det dock ofta mycket svårt för konkurrenter

att imitera denna. Å andra sidan medför förändrade behov på marknaden

en större risk för företaget, då det ofta är svårt att snabbt ändra

kompetensbas i företaget (Hamel & Prahalad, 1990).

När omvärlden är utsatt för en hög grad av förändring är det bättre att

företag tar sin utgångspunkt i interna resurser och förmågor när de skall

definiera sin strategi. Det ger därmed en bättre stabilitet och varaktighet

som startpunkt, samtidigt som utgångspunkten ändras till det som

företaget är kapabel till att göra snarare än att utgå från de behov de

försöker tillfredsställa. I motsats till de marknadsorienterade forskarna

menar de resursbaserade att skillnaden i lönsamhet inom en bransch är

mycket viktigare än mellan olika branscher. Dessutom finns det inte

några empiriska belägg för att branschens attraktivitet skulle inverka på

lönsamhet, och om så ändå skulle vara fallet, så skulle det alltjämt vara de

interna resurserna i företaget som utgör basen (Grant, 1991).
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Den strategiformuleringsteori som Grant (1991) har tagit fram är indelad i

fem olika steg, vilka framgår av figur 3.2.

1. Identifiera och klassificera företagets resurser
och jämför dessa med konkurrenternas.

2. Identifiera företagets förmågor, och dess
komplexitet. Här ingår även en identifikation
av vilka resurser som ligger till grund för
förmågan.

3. Värdera vinstpotentialen för resurser och
förmågor med avseende på dels deras
potential att generera långsiktiga
konkurrensfördelar, dels lämpligheten i
fördelandet av intäkter.

4. Välj den strategi som bäst exploaterar
företagets resurser och möjligheter relativt
externa möjligheter.

5. Identifiera resursgap och utveckla resursbasen.

De förmågor som identifierats i steg 3 utgör företagets ”kronjuveler”, och

de ska spela en avgörande roll i företagets val av strategi. Kärnan i

strategiformulering skall således vara att designa en strategi som på

effektivaste sätt tar tillvara/utnyttjar kronjuvelerna och dess kapacitet.

Avkastningen på ett företags resurser och förmågor beror på två

nyckelfaktorer: uthålligheten i de konkurrensfördelar som resurser och

förmågor medger och möjligheten för företaget att ta del av den

avkastning som genereras. Grant (1991) beskriver fyra karaktärsdrag för

effektiva förmågor vilka är att: de skall vara varaktiga över tiden, ha en

låg grad av genomsynlighet och rörlighet, samt vara svåra för

konkurrenter att kopiera.

De kanske mest kända forskarna inom den resursbaserade litteraturen

Hamel & Prahalad (1990) menar att på kort sikt är konkurrensfördelarna

4)
Strategi

1)
Resurser

2)        
Förmågor

3)
Konkurrens

fördel
5)
Resursgap

Figur 3.2: Strategisk formulering
Källa: Grant, 1991



Fyra utgångspunkter för strategi

26

hos företag beroende av pris/utförande relationen i befintligt

produktsortiment. Med detta menas att priset kan legitimeras med

avseende på den kvalitet produkten/tjänsten erbjuder. På lång sikt handlar

det däremot om en förmåga att bygga upp kärnkompetenser billigare och

snabbare än konkurrenterna, som sedan kommer att ligga till grund för

framtida produkter.  Ett resursbaserat synsätt fokuserar således inte enbart

på utnyttjandet av befintliga resurser, utan också på utvecklandet av

resursbasen (Hamel & Prahalad, 1990; Stalk, Evans & Shulman 1992).

Detta innefattar investeringar för att bibehålla och förbättra resurser för

att uppnå en mer förmånlig strategisk position. Det gäller således att

skapa en förmåga för organisationen att snabbt kunna anpassa sina

resurser till förändrade krav från omvärlden.

Två viktiga särdrag för kärnkompetens är att den handlar om hur arbetet

skall organiseras och hur värde skall levereras till kunden, samt att den

inte kan förbrukas i samband med att man använder dem som vanliga

tillgångar. De skall istället likställas med humankapital som förstärks

genom användning och spridning (Hamel & Prahalad 1990).

3.1.3 Ett förhållningssätt med influenser från båda
Ett synsätt som i detta samanhang är mycket intressant kommer från

forskaren George Day (1994). Han återfinns vanligen i den

resursbaserade skolan, men har en annan syn på hur viktiga ett företags

förmågor är. Han menar att det är ett företags möjlighet att kunna

använda de interna resurserna i ett företag så att de kan utnyttja de

externa möjligheterna som omgivningen erbjuder som är det viktiga.
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Enligt Day (1994) kan ett företags resurser sorteras in i tre olika

kategorier beroende på deras orientering och fokus. Dels finns de

förmågor som i likhet med den resursbaserade skolan härstammar inifrån

företaget, men även förmågor som i likhet med den marknadsbaserade

skolan går att härröra från företagets omgivning. Syftet med de senare är

att koppla samman de interna förmågorna med företagets omvärld och

säkerställa företagets konkurrenskraft genom att förutse marknaden och

dess krav innan konkurrenterna gör det. Även skapandet av starka

relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter i omvärlden

inbegrips i dessa förmågor. Exempel på dessa är ”market sensing”, vilket

är processen för att känna av marknaden och ”customer linking”, som är

förmågan till relationsbyggande med kunderna och kunskap om nya

teknologier. Slutligen krävs det också en förmåga att sammanbinda de

externt orienterade processerna med organisationens interna resurser.

Det som vi funnit intressant i denna teori är just de interna förmågor i ett

företag som kan hänföras till deras externa omvärld och då framför allt de

som Day (1994) benämner förmågan att känna av marknaden. Här nedan

följer därför en kort sammanfattning kring innebörden i detta.

All diskussion kring marknadsorienterade företag trycker på deras

förmåga att lära sig av sina kunder, konkurrenter, leverantörer etcetera

och därigenom erhålla kunskap och känsla för marknaden och dess

utveckling. Day (1994) menar att marknadsorienterade företag har interna

processer för att samla in, analysera och använda denna typ av

marknadsinformation på ett mer genomgripande och systematiskt sätt än

andra företag har.
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”The organization wide generation of market intelligence,

dissemination of its intelligence across departments, and

organization-wide responsiveness to it.”

Källa: Koholi & Jaqorski, 1990

Ovanstående definition av ett marknadsorienterat företag fångar enlig

Day (1994) själva kärnan av förmågan att känna av marknaden. Varje

element i Kohli & Jaqorskis (1990) definition beskriver en distinkt

aktivitet som rör insamlandet och handlandet i ett företag baserat på den

information de erhållit om kundernas behov, den teknologiska

utvecklingen i branschen, konkurrensen och andra omvärldsfaktorer som

är av stor vikt för företaget.

Alla företag samlar in information kring trender, händelser, möjligheter

och hot i deras omgivning genom aktiv sökning, erfarenheter och så

vidare. I marknadsdrivna företag sker detta som sagt mer systematiskt

och noggrant. Enligt dem är grunden för beslut i företaget alltid knutna

till dessa indikationer. Day har identifierat ett antal aspekter i förmågan

att känna av marknaden som skiljer marknadsorienterade företag från

andra.

Företag med förmågan att känna av marknaden strävar efter att

informationen skall komma underifrån i organisationen från de personer

som interagerar och har den dagliga kontakten med externa intressenter,

till skillnad från andra företag som har en mer Top-down approach på

denna lärprocess. Motivationen och initiativen kommer i dessa företag

således nerifrån organisationen, från de personerna som sitter på den

bästa informationen och dessutom på deras initiativ, vilket gör företaget

än mer förmögen att bli anpassningsbar till externa förändringar. Vidare
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studerar dessa företag sina direkta konkurrenter så att de tidigt kan

kapitalisera på framgångsrika drag innan konkurrenten hinner dra ifrån

dem. För att kunna göra detta krävs det djup kunskap kring varför

konkurrenten blev framgångsrik och inte bara hur. Fokus ligger således

inte så mycket i konkurrentens förmåga, utan hur de gick tillväga för att

bli framgångsrika. Därmed kan företaget identifiera aktiviteter som de

skulle kunna förädla och göra ännu bättre för att locka över kunderna till

sitt företag igen.

3.2 Strategiformuleringsprocessen
Genom att dela in några av de strategiska teorier som finns idag i

ytterligare två olika kategorier, vill vi tydliggöra området kring hur

strategiprocessen går till i organisationer. Det som är av intresse här är

således hur, eller på vilket sätt strategier blir till och utvecklas i företag.

Precis som i avsnittet kring marknads- och resursbaserade teorier råder

det, som med den mesta av all strategilitteratur, ingen enhetlig syn. Vissa

forskare menar att strategier är något som växer fram över tiden utifrån

företagets valda handlingsväg och val av aktiviteter medan den motsatta

åsikten är att effektiva strategier kräver en noggrann och medveten

planering som sedan implementeras ner i organisationen.

Vad dessa båda synsätt har olika uppfattningar om är således huruvida

strateger skall försöka formulera och implementera strategiska planer,

som uppbackas av en formaliserad planering och kontrollsystem, eller om

strateger skall röra sig inkrementellt och agera mer som entreprenörer,

affärsutvecklare och utforskare. I detta avsnitt redogör vi för båda dessa
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ytterligheter i synsätt och åsikter, samt ett förhållningssätt som kan sägas

vara influerad i viss utsträckning av båda synsätt kring strategiprocessen.

3.2.1 Deliberate strategier (planeringsperspektivet)
De teoretiker som förespråkar den medvetna planeringen menar att ett

företag först medvetet formulerar en strategi som sedan i steg två

implementeras. Detta perspektiv brukar kallas för

”planeringsperspektivet” och baseras på ett medvetet så kallat

”deliberate” synsätt på strategier (de Wit & Mayer, 1998).

Strategier skall vidare formuleras på ett så rationellt sätt som möjligt

(Andrews, 1987; Brunsson, 1982). De menar att allt som uppkommer

spontant inte kvalificerar sig som en strategi. Ett mönster av handlingar i

ett företag som inte är menade och planerade i förväg kan därmed inte

kallas för en strategi, utan snarare framgångsrik improvisation eller ren

tur (Andrews, 1987). Mottot i detta perspektiv är därför att man som

strateg alltid skall tänka innan man agerar, där strategier är en medveten

formulerings process i företag (Andrews, 1987; Chakravarthy & Lorange,

1991). Formuleringen utgör bestämmandet av vad strategi skall vara och i

denna process handlar det om att identifiera möjligheter och hot, samt den

risk som är kopplad till dessa. Innan ett val sedan görs av ett av

alternativen skall företagets styrkor och svagheter analyseras tillsammans

med de resurser som finns tillgängliga. Detta bör ske så objektivt som

möjligt utan att emotionella känslor påverkar valet och utformandet av

strategin (Andrews, 1987).

Fördelen med detta synsätt är att företaget har en klar och tydlig

definition om åt vilket håll det skall röra sig, vilket ger tydliga direktiv
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om företagets riktning istället för att bara flyta omkring. Detta för i sin tur

med sig att företaget lättare kan programmeras. Ju tydligare ett företags

strategi/plan är, desto bättre kan ett företag organisera sig kring det för att

uppnå målet. En struktur för hur företaget är organiserat kan väljas och

uppgifter och ansvar kan delegeras. Dessutom kan ett gediget

kontrollsystem designas för att mäta resultaten i förhållande till den

långsiktiga strategin, så att korrigeringar kan tas i preventivt syfte

(Chakravarthy & Lorange, 1991).

Svårigheten med detta synsätt är att planeringen alltid är baserad på

gissningar och förutsägelser om hur framtiden kommer att te sig. Planer

kräver sofistikerade prognoser om framtiden, vilket enligt många kan

vara i det närmaste omöjligt att göra med tillfredställande träffsäkerhet.

Enligt de Wit och Meyer (1998) är även försvarare av

planeringsperspektivet medvetna om detta, varför de argumenterar för en

så kallad ”contingency planning” där ett antal alternativa planer bör tas i

beaktande. Detta som reserv utifall förutsättningar som inte tagits med i

beredskap i den initiala planen skulle inträffa.

Ett tydligt exempel på ett planerat strategiarbete är Chakravarthy &

Lorange (1991) som definierat fem distinktiva steg i strategiprocessen.

Det första steget målformulering har till syfte att bestämma den

strategiska riktning ett företag och dess olika divisioner och strategiska

affärsområden skall ha i ett långsiktigt perspektiv. Strategisk

programmering är processen för att identifiera krossfunktionella program

som kommer att behövas för att kunna implementera den valda strategin.

Processen leder även till att en långsiktig finansiell plan läggs upp för

företaget, som oftast brukar sträcka sig över en femårsperiod.
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Budgeteringen som är det tredje steget, definierar både den strategiska

och den operationella budgeten för företaget. Den fjärde delen i

strategiprocessen rör övervakning, kontroll och lärande.

I denna delprocess fokuseras inte på det finansiella resultatet, utan att

uppfylla milstolpar i den strategiska budgeten och följa det

investeringsschema som anger hur mycket resurser som kan spenderas på

dessa aktiviteter. Det sista steget syftar till att designa ett belöningssystem

som är i linje med företagets önskvärda agerande som leder till

uppfyllandet av företagets långsiktiga strategi.

Vad forskare med en deliberate syn på strategi propagerar för är således

att deliberate strategier och planeringssystem, är ett bra tillvägagångssätt

om man ser instrumenten som icke-statiska och använder dem på rätt sätt

(Gluck, Kaufman & Wallneck, 1980).  Ju mer komplext ett företag och

dess omgivning är och ju längre det har kommit i sin utveckling desto

större krav på en flexibel planeringsprocess ställs det. Själva

strategiformuleringen skall göras på ett så rationellt sätt som möjligt utan

involvering av subjektiva värderingar samt vara skild från

planeringssystemen, vilka endast syftar till att implementera strategin.

3.2.2 Emergent strategier (inkrementella perspektivet)
Förespråkare för det inkrementella perspektivet menar att strategier är

något som i stor utsträckning utvecklas över tiden när ledningen proaktivt

anpassar sig till ändrade förutsättningar i omgivningen (Eisenhardt,

1999). Strategiformuleringsprocessen handlar inte om att i förväg söka

lista ut den optimala strategin eller handlingsalternativet för ett företag,

utan snarare om en ”learning by doing” approach där ledningen mixar
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ihop initiativ och alternativ till ett enhetligt mönster av handlingar. Detta

mönster visar vad som är företagets strategi (Mintzberg, 1987).

Strategiformulering handlar således om meningsskapande, lärande,

experimenterande och förändring av organisationen och denna process

kan därför inte vara organiserad, planerad och programmerad i förväg.

Förespråkare för detta perspektiv ställer sig också frågande till huruvida

människan kan ses som en rationell individ som alltid kan ta optimala

beslut sett ur företagets synvinkel. Strateger skall istället bete sig lite som

uppfinnare, som undersöker, experimenterar, lär genom att testa sig fram

och undviker att alltför tidigt välja bara en alternativ strategisk riktning

(de Wit & Meyer, 1998).

Top-down kontroll genom planering medför också att de personer som

utför de aktiviteterna i ett företag som skall leda till uppfyllandet av ett

företags långsiktiga strategi, endast ses som en kugge i maskineriet utan

att själva fundera och reflektera. Med en mer emergent approach som inte

baseras på Top-down kontroll kan de anställda istället uppmuntras att bli

ansvarstagande, entreprenöriella och själva kombinera tänkande och

agerande runt sin egen situation (Ohmae, 1982). Därmed ökas

möjligheten till innovation och förbättring av företagets interna processer.

Inkrementalisterna menar också att planeringsperspektivet underskattar

problematiken kring företagsstrategi som ett interaktivt problem. Vad de

menar är att om man separerar strategiformulering och implementering åt,

så missar de det faktum att den ena processen påverkar den andra (Quinn,

1978; Eisenhardt, 1999; Mintzberg, 1994). Så fort man börjar

implementera en plan så kommer det att få konsekvenser på hur

exempelvis kunder reagerar, konkurrenter ändrar sitt beteende,
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leverantörer intar ett nytt förhållningssätt till företaget med mera. Därför

leder en implementering av en strategi i ett företag till att det initiala

problemets karaktär förändras (Mintzberg, 1994). Eftersom prognoser

inte kan förutsäga externa parters agerande till följd av företagets

agerande, kommer prognosen att bli felaktig så fort man börjar sin

implementeringsprocess. Därför måste ett visst agerande från företagets

sida alltid följas av en omdefiniering av dess strategiska riktning. Denna

iterativa process leder till utkristalliseringen av ett mönster av beslut som

är det bästa möjliga resultat som kan uppnås. Att ett företag särskiljer

strategiformuleringsprocessen och implementeringen åt, och därmed

tänkare från utförare, är därför ett felaktigt antagande (Mintzberg, 1994).

Kenichi Ohmae (1982) menar vidare att det är lätt att få uppfattningen att

framgångsrika företags överlägsenhet beror på deras suveräna strategier. I

själva verket har inte de framgångsrika företagen någon stor

planeringsavdelning och ingen fullfjädrad strategisk planeringsprocess.

Det sätt på vilket de lyckats är att de har en strateg som besitter en

naturlig talang, oftast grundaren eller VD. Dessa människor har viljan,

kreativiteten och drivkraften för att genomföra strategiska arbeten. Tyvärr

har dessa personer enligt Ohmae (1982) knuffats åt sidan för att ge plats

åt rationella, sifferorienterade strategiska och finansiella planerare.

Budskapet är att strategiskt arbete inte kan reduceras till en enkel formel

eller ett förprogrammerat tillstånd som ett företag skall gå igenom. Istället

är det en kreativ process och ett speciellt sätt att tänka, som

förhoppningsvis leder till många briljanta idéer som utvecklas över tiden.

Hur man praktiskt och på ett operativt plan skulle kunna använda sig av

en inkrementell syn på strategi ter sig kanske för många något otydligt.
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Eisenhardt & Brown (1997) har i sin studie intresserat sig för hur ett

företag kan arbeta på ett inkrementellt sätt för att anpassa sig till

kontinuerlig förändring. De identifierade åtminstone tre stycken

egenskaper som skiljer framgångsrika företag åt jämfört med mindre

framgångsrika företag.

För det första har framgångsrika företag en begränsad struktur med

ansvar och prioriteringar tydliggjorda hos de anställda. Dessa strukturer

agerar i en balansgång mellan å ena sidan mekaniska och å andra sidan

organiska strukturer, inte för mekaniska så att kreativitet och flexibilitet

avstannar, men inte heller så organiska att kaos uppstår. Denna

balansgång åstadkoms genom öppen och frekvent kommunikation inom

och mellan alla nivåer för företaget, samt att företaget låter innovation

designas med stor frihet och tillåter visst risktagande. De innovationer

som dyker upp testas genom så kallad ”probing”. Tidiga förslag och

produkter som framkommit i organisationen genom innovation eller som

ett svar på en extern händelse implementeras i framgångsrika företag

tidigt i organisationen. På så sätt kan företaget på ett billigt sätt samla in

data om framtiden och bygga strategin utifrån många olika håll. Företaget

behöver alltså inte satsa allt på ett kort eller en plan, utan låter

förändringarna ske som en anpassning till de data som den beskrivna

testningen medför. Därför är det ur företagets synvinkel bra med många

och varierade tester av nyheter.

Ett tredje mycket viktigt arbete i framgångsrika företag innebär att

företaget skapar länkar mellan nutid och framtid. Med hjälp av

kontinuerlig utveckling med rytmiska produkt- och innovationscykler kan

företaget få en positiv puls där alla vet att en ny produkt kommer utan att
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de anställda behöver veta exakt hur produkten kommer att se ut eller

fungera. På detta sätt skulle företaget få bättre fokus, bättre kontroll och

tempo.

3.2.3 Ett förhållningssätt med influenser från båda
Ett synsätt som kan beskrivas som en blandning av emergent och

deliberate strategi presenteras av forskaren James Quinn (1978). Han

menar att välskötta företag gör stora förändringar i sin strategi över tiden.

Det sätt på vilket detta sker är inte alls är en rationell-analytisk process

med rigorösa planeringssystem som ligger till grund för arbetet. Det är till

och med så att den fullständiga strategin i många företag, ofta inte ens

finns nerskriven på papper. Processen för att nå fram till en fullständig

strategi kännetecknas av att den är fragmenterad, evolutionär, och i stor

utsträckning intuitiv.

Quinn (1978) menar dock att planering är en mycket relevant funktion

inom företag, men att den har andra funktioner än det sätt på vilket det

används idag. Företag som enbart förlitar sig på en strategisk planering

brukar ofta fokusera i alltför stor utsträckning på mätbara kvantitativa

faktorer och ignorera de kvalitativa, organisatoriska och beteendemässiga

faktorerna som ofta är avgörande för strategisk framgång. Planeringen

skall istället ses som bara ett steg i hela processen som bestämmer ett

företags strategi eftersom den är så komplex att inget enskilt system kan

hantera alla variabler samtidigt på ett strukturerat sätt.

I vissa fall kan även en formell planering ha inslag av inkrementell natur,

eller rättare sagt att formell planering institutionaliserar ett inkrementellt

synsätt i företagen. För att skapa en hög grad av involvering och
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engagemang från management och medarbetare, hämtas informationen

nerifrån organisationen där de anställdas operationella processer och

synsätt belyses i hög utsträckning. Informationen kommer således i

många formella planeringssystem nerifrån organisationen. Dessutom ser

Quinn (1978) det som önskvärt när företag bara använder planeringen

som ett ramverk som guidar och ger konsekvens för framtida beslut.

Planering är därför ett bra sätt om den inte ses som statisk.

Quinn (1978) drar också slutsatsen att strategiska beslut inte kan

inrymmas i en enstaka beslutsmatris som behandlar alla inverkande

faktorer som är avgörande för att uppnå en optimal strategi. Den

inkrementella synen menar att det finns starka kognitiva aspekter som

begränsar möjligheterna, liksom timingen av besluten.

Medvetenhet kring det strategiska arbetet, konsensusskapande, samt val

och utbildning av människor som sätter gränser för företaget, är minst

lika avgörande för det strategiska beslutets utfall som den strategiska

planeringen. Konsekvensen av detta är att företag bara skall sätta

övergripande mål och policys som kan leda till en rad olika

handlingsalternativ, men ändå ge tillräcklig guidning och riktning till

organisationen.

Logiken säger att företag som framskrider flexibelt och experimentellt

från breda koncept till specifika åtaganden, där de initierar den förra så

sent som möjligt för att undvika osäkerhet, som blir det mest

framgångsrika företaget. Detta då de kan dra fördel av den absolut senaste

informationen. Det här synsättet kallar (Quinn, 1978) för logisk

inkrementalism.
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4 Styrning och kontroll av
verksamheter

Att kunna styra, kontrollera eller influera verksamheten är ett

fundamentalt måste för en företagsledning. Men är förmågan till

strategisk och operativ målkongruens bland medarbetarna en utopi? För

att undersöka de verksamhetsparametrar som ligger till grund för effektiv

styrning börjar vi med att förtydliga begreppen management control

system och performance measurement system innan vi i kapitel fem går in

på det slutliga målet för vår undersökning Balanced Scorecard.

Dessutom presenterar vi här ett arbete som har undersökt matchningen

mellan företagens strategi och kontrollsystem på ett generellt plan.

4.1 Management Control System (MCS)
Management Control Systems är en samlingsbenämning för olika

styrverktyg som huvudsakligen består av två aspekter (Anthony &

Govindarajan, 1998). För det första handlar det om att ha kontroll över

verksamheten, vilket betyder att de styrparametrar som används av

kontrollanten i ett företag har effekt på den operativa verksamheten.

Anthony & Govindarajan (1998) ger analogin med att köra bil och

kontrollera fordonet med hjälp av ratt, gaspedal och broms. De poängterar

dock att en organisation är betydligt mer komplicerad än ett fordon. Båda

skall dock ha vissa fundamentala ingredienser som en sensor, en mätare

mot standard, en mekanism för feedback och en informationsöverförare,

(se figur 4.1 nedan).
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Figur 4.1: Kontrollprocessens element

Källa: Anthony & Govindarajan, 1998

Den andra aspekten i management control är begreppet management.

Författarna definierar management som ledningen för en organisation.

Oavsett om strukturen består av flera hierarkiska nivåer eller är

decentraliserad finns det en ledning som har ett betydande inflytande över

organisationen. Till ledningens uppgifter hör att formulera

organisationens strategi. Denna strategiformuleringsprocess,

kännetecknas av ett kreativt och osystematiskt tillvägagångssätt, till

skillnad från den kontrollerande aspekten i företaget som är mer

formaliserad och systematisk.

Författarna menar således att management control processen fungerar

som en brygga mellan den formulerade strategin och den operativa

kontrollen i en organisation i enlighet med figur 4.2. Management control

verktyg skall ses som strategiimplementeringsfunktion som befinner sig

mellan strategiformuleringen och den operationella kontrollen i ett

företag. Genom denna process kan ledningen påverka de anställda i

organisationen och påvisa nödvändigheten av att följa eller förändra

strategiska initiativ i företaget. Management control skapar således en

högre grad av förståelse och medvetenhet kring de strategiska

implikationerna för företaget. Processen kännetecknas vidare av att inte
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vara lika systematisk som den operationella kontrollen, men heller inte

lika osystematisk som strategiformuleringen. Planeringen ses som en

viktig del i strategiformulering, medan kontroll är ledordet i operationell

kontroll. Management control har ungefär lika stort fokus på båda dessa

aspekter.

Figur 4.2: Ramverk för strategiimplementering

Källa: Anthony & Govindarajan, 1998

Anthony & Govindarajan ger följande exempel på aktiviteter som

innefattas av management control: planering av vad organisationen skall

göra, koordination av aktiviteter i olika organisatoriska delar,

kommunikation av information, utvärdering av information, beslut om,

och i så fall vad som skall göras i organisationen, samt att influera

individer att ändra sitt beteende.

4.2 Performance Measurement Systems (PMS)
Performance Measurement Systems är styrningsverktyg som kan

kategoriseras inom MCS processen. Ett effektivt PMS identifierar de
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element som är vitala för den dagliga verksamheten i en organisation,

samtidigt som det håller ett vakande öga över potentiella problem som

kan dyka upp (Axson, 1999). Genom denna duala funktionalitet kan ett

väldesignat PMS korta reaktionstiden vid problem och tillåta effektiv

resursallokering i linje med organisationens strategi. Information,

möjligheter och hot ändras i allt snabbare takt i informationssamhället än

vad som var fallet när industrisamhället var tongivande. Detta måste tas

hänsyn till vid design av ett PMS. Flera författare vill påvisa de brister

som finns i många PMS som bara tar hänsyn till de finansiella utfallen

och har ett bakåtblickande fokus (Axson, 1999). Ett bra PMS skall

dessutom inte bara tala om vad som bör göras utan även varför.

Ett PMS som blivit populärt under 1990-talet är ”The Balanced

Scorecard” som poängterar just balansen mellan balans mellan

finansiella- och ickefinansiella mått. Uppfinnarna av verktyget, Kaplan &

Norton (1992), har vidare segmenterat modellen och de olika måtten i

fyra perspektiv för ytterligare förståelse. Kaplan & Norton menar också

att företag är på väg från finansiella PMS som till exempel budget eller

Economic Value Added modell (EVA). Istället förespråkar de en

strategisk styrning där en klart definierad strategi som kommuniceras

frekvent är sammanlänkad med de faktorer som driver förändring. Detta

fostrar i sin tur en kultur som präglas av finansiell och icke-finansiell

målstyrning.
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4.3 Strategiers påverkan på Management
Control System

Anthony & Govindarajan (1998) är som sagt av den åsikten att MCS

främst skall ses som verktyg för att implementera strategier. Eftersom de

strategier ett företag begagnar sig av kan skilja sig åt markant, måste

kontrollsystem anpassas till de olika krav som ställs på dem. Det kan röra

sig om olika prioriteringar, olika kritiska framgångsfaktorer, skillnader i

de kunskaper som krävs av ett företag, eller skillnader i önskvärda

beteenden. Därför menar författarna att vid design eller val av MCS

måste hänsyn tas till om det tänkta systemet är förenligt med företagets

strategi.

I deras studie studeras således vad olika strategier på koncernnivå och

affärsområdesnivå får för konsekvenser för designen av MCS generellt

sätt. Trots att vårt arbete inte har samma strategiindelningar och att vi

endast studerar en specifik typ av MCS (Balanced Scorecard) har vi

funnit många intressanta aspekter som får betydelse även för oss. Nedan

görs därför en kort presentation av deras resultat, och då endast den del

som i likhet med våra fallföretag återfinns på affärsområdesnivån.

På affärsområdesnivå hävdar författarna att strategier syftar till att

identifiera hur företaget skall skapa och behålla sin komparativa fördel i

sin bransch. Strategin beror på två interrelaterade aspekter: deras mission,

eller vilket deras övergripande syfte är för verksamheten och deras

konkurrensfördel. Författarna har identifierat den övergripande missionen

utifrån Boston matrisen (som togs fram av Hedley, 1977). De fyra olika

kategorier som finns att tillgå är frågetecken (bygg upp), stjärna (behåll),

kassako (skörda), hund (avveckla).
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Figur 4.3: Boston matrisen

Källa: Hedley, 1977

Hur ett kontrollsystem skall designas på affärsområdesnivå skiljer sig åt

beroende på var i bostonmatrisen de befinner sig. Först och främst skiljer

sig de olika alternativen åt avseende på hur på stor osäkerhet de är

exponerade av. Företag med en byggstrategi har ofta en högre grad av

osäkerhet förknippad till sin verksamhet än företag med en skörda

strategi. Detta för att företag med byggfokus ofta återfinns i tillväxtstadiet

i produktlivscykeln. Ett huvudmål för dessa företag är ju också att öka

marknadsandelen, vilket skapar en större konflikt med konkurrenterna än

en skördande strategi medför. Dessutom är tillväxtföretagen ofta

exponerade för fler externa parter då strategin exempelvis medför ett ökat

behov av kapital (investerare), krav på ökad kapacitet (beroende av den

teknologiska miljön), ökad produktionsvolym (leverantörer av råmaterial)

med mera. Slutligen återfinns dessa företag ofta i unga branscher, varför

erfarenheten hos ledarna inte är lika stor som i företag med en skördande

strategi. Allt detta leder till att osäkerheten är större för företag med

byggstrategier än den är för skördande strategier.

Behåll Bygg

AvvecklaSkörda

Branschens
tillväxttakt

Hög

Låg

Marknadsandel
Hög Låg

S

?



Styrning och kontroll av verksamheter

44

Den strategiska planeringsprocessen är en aspekt i MCS som blir mer

viktigt om ett företag har en bygg upp strategi än skörda. Detta då de

behöver en långsiktig syn på planeringen än den årliga budgeten kan

erbjuda. Vad gäller investeringsbeslut är de mindre formaliserade i bygg

upp strategier, eftersom ledningen vill att de olika affärsområdena smidigt

skall kunna åtnjuta fördel av de möjligheter som erbjuds på den växande

marknaden. Återbetalningstiden för gjorda investeringar i en bygg upp

strategi är dessutom längre än företag i en skördande strategi.

Utvärderingskriterierna för utgifter baseras dessutom i större utsträckning

på icke finansiella data, såsom marknadsandel, effektiv användning av

forskningsmedel i byggstrategier. I skördande strategier är det mer

finansiella aspekter såsom kassaflöde och avkastning som ligger till

grund för besluten.

Även budgetens roll i ett kontrollsystem skiljer sig åt. Företag med en

byggstrategi använder den mestadels som ett kortsiktigt

planeringsverktyg, medan företag med en skördande strategi använder

den som ett kontroll verktyg för att dokumentera och utvärdera resultatet.

Revideringar av budgeten är mycket enklare att genomföra och sker mer

frekvent i byggstrategier än skördande strategier. Vikten av att följa

budgeten i företag med skördande strategier är av större vikt eftersom det

är det finansiella resultatet som är föremål för kontrollen. Byggstrategier

har istället kontroll av beteendet i företaget. Bonus kompensationen

tenderar även att vara mer baserad på icke finansiella kriterier och större

andel av lönen i byggstrategier än i skörda.
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Bygg (build) Skörda (harvest)

Strategisk planering Viktigt. Oviktigt.

Kriterier för

kapitalkostnaden

Icke-finansiell data. Finansiell data.

Kalkylräntan Låg. Hög.

Analys för
kapitalinvestering

Subjektiv och kvalitativ. Objektiv och kvantitativ.

Budgetens

betydelse/roll

Kortsiktig planering. Kontrollverktyg.

Möjlighet till och
frekvens av
budgetrevidering

Enkelt. Görs ofta vid

policybeslut, sällan vid

operationella frågor

Svårt. Görs ofta vid

operationella frågor, sällan

vid policybeslut.

Kontroll av output
eller beteende

Beteende. Output.

   Tabell 4.1: Build & Harvest och deras betydelse för olika organisatoriska funktioner

   Källa: Anthony & Govindarajan, 1998. Egen bearbetning

Anthony & Govindarajan (1998) har vidare identifierat ett problem och

ett dilemma. Vad de försökt undersöka är att hitta en slags ”matchning”

mellan företagets strategi och dess operativa kontroll. Men ett företags

externa omgivning ändras ju ständigt och denna förändring kanske ställer

nya krav på företaget, vilket föranleder eller tvingar dem till att ändra

strategi. Denna förändringsprocess kräver engagemang från de anställda.

Ett kontrollsystem som då är alltför relaterat till den gamla strategin kan

resultera i ett överengagemang för den gamla strategin och försvåra

implementeringen av en ny. Därmed finns det ett dilemma när man skall

designa ett kontrollsystem, nämligen att skapa en hög grad av

engagemang i organisationen samtidigt som det måste finnas en hälsosam

skeptism rörande den nuvarande strategin.
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5 Balanced Scorecard
Konceptet Balanced Scorecard (BSC) introducerades, som vi tidigare

poängterat, 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Sedan dess

har konceptet utvecklats, praktiserats och varit föremål för omfattande

revidering och forskning. Grundfundamentet för BSC är att flytta fokus

från enbart finansiella styrparametrar till en mer balanserad syn där

även de immateriella värdena i företaget får större betydelse, samt

fungera som ett strategiimplementeringsverktyg.

5.1 Balanced Scorecard, ett balanserat verktyg
för strategiimplementering

Den första boken från Kaplan & Norton om BSC kom ut på marknaden

1996. I den redogjordes för konceptet och hur BSC kan hjälpa till med

genomförandet av strategin. Att utforma av ett verktyg som erbjuder

balans mellan finansiella- och ickefinansiella styrparametrar är dock

ingen ny tanke, då Simon propagerade för detta redan i slutet av 1940-

talet. Det var dock inte förrän när Kaplan & Nortons (1992) modell

introducerades, som fokus för ett balanserat styrande slog igenom på bred

front. Enligt Kaplan & Norton (2001) har de materiella tillgångarnas

andel av marknadsvärdet sjunkit från 62 procent 1982 till 38 procent ett

decennium senare, en tendens som troligen kommer att hålla i sig

ytterligare. Med andra ord tycks de immateriella tillgångarnas betydelse

för företagens framgång bli allt viktigare. Idag har verktyget gått från att

fokusera på mått och mätsystem till att mer användas som ett

managementsystem för att styra, kommunicera och stödja det strategiska

lärandet (Helgegren, 1999).
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Enligt författarna står balansen i verktyget för balansen mellan kort och

långsiktig målsättning, monetära och ickemonetära mått, drivande och

utfalls mått samt externa och interna prestationsperspektiv. Författarna

själva kategoriserar BSC som en syntes på grund av kollisionen mellan

behovet av att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga och

traditionell redovisningsfokusering på faktiska utfall.

Modellen består av vertikala och horisontella kopplingar. De vertikala

kopplingarna har sitt ursprung i organisationens affärsidé och strategi.

Dessa bryts ned i organisationen och kommuniceras via initiativ och

styrtal till medarbetarna. Dessa mått innefattar både utfallsmått (det som

har hänt) och drivande mått (driver det utfall man hoppas kunna uppnå).

Den horisontella kopplingen påvisar ett orsaks-verkan samband mellan de

olika perspektiven. Detta visualiseras ofta via en strategisk karta.

Den balanserade fokuseringen som ett BSC erbjuder ses inte av alla som

bara positivt. Enligt Axson (1999) kan det även verka negativt för

företag. Författaren menar att försöka få full balans mellan vision,

avkastningskrav, innovationsuppmuntrande, kvalité och organisatoriskt

medborgarskap är ouppnåeligt. Istället måste ett BSC betona någon

särkskilt viktig aspekt i det specifika företaget och släppa kraven på det

som är mindre prioriterat. Vad Axson (1999) menar är således att total

balans inte bör eftersträvas. Istället skall ett BSC skräddarsys efter varje

organisations prioriterade initiativ och först därefter balanseras utefter de

prioriteringarna. Ett företag som lever på sin innovationsanda måste

således facilitera denna i första hand och hitta en balans som uppmuntrar

innovation, utan att glömma kunden och marginalerna.
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De kritiska framgångsvariablerna i kund-, finansiellt- och interna

processperspektiven blir således influerade inte bara av företagets

strategi, utan även de kritiska framgångsvariabler som identifierats i

innovations & lärande perspektivet.

5.2 Strategi, strategiska kartor och styrning

“We can’t expect to implement strategy if we can’t describe it”

Kaplan & Norton, 2001 (s.10)

Det faktum att strategi kan vara både komplext och paradoxalt gör det

svårt att etikettera och kommunicera. Genom att formulera den

övergripande strategin i strategiska mål underlättas förståelse och

möjlighet ges att styra mot dessa mål. Målen kan vara både kvantitativa

och kvalitativa. Ofta börjar processen att ta fram ett BSC med att

definiera den värdeproposition som kundsegmentet efterfrågar och

företaget kan erbjuda. Steg två är att bestämma balansen mellan tillväxt

och produktivitet. Sedan söks kausala samband bakåt i modellen via

interna processperspektivet och innovations & lärande perspektivet. Det

mönster av hypoteser som utgör länkarna mellan måtten i de olika

perspektiven kan visualiseras genom en strategisk karta. Denna karta blir

ett sätt att beskriva en strategi. De kritiska framgångsfaktorerna som

identifierats i kundperspektivet beskriver sedan den kontext i vilken

interna process- och lärande & innovation perspektiven ges mening.

Utifrån de parametrar som skapar värde för kunden, kan de interna

processer och den typ av kompetens som krävs i företaget för att kunna

uppnå kundparametrarna härledas.
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Det optimala är att alla medlemmar i organisationen förstår de kortsiktiga

och långsiktiga målen samt sin egen roll i värdekedjan. Ett BSC kan

således validera förbättrings- och reengineringsåtgärder i en organisation

och ge en förståelse för strategiskt förändringsarbete.

5.3 Kaplan & Nortons syn på strategi

”Unlike in the financial domain…, no generally accepted

frameworks exist for describing strategy. There are as many ways

of describing strategy as there are theorists and methodologies.”

Kaplan & Norton, 2001 (s. 10)

Trots ovanstående citat, står det dock klart att Kaplan & Norton (1992;

1996; 2001) anser att strategin i en organisation är logiken genom vilken

en vision uppnås. Visionen är alltså slutmålet och strategin är vägen dit.

Denna logiska strategiska väg är uppbyggd av de orsaks-verkan samband

som bildar den strategiska karta som vi tidigare diskuterat. Eftersom

organisationen inte varit vid denna vision blir den logiska vägen dit

(orsaks-verkan sambanden) byggd av hypoteser. Kaplan & Norton anser

att strategin skall kommuniceras hierarkiskt från toppen av organisationen

och utgå från utfallsperspektiven (finansiella- och kundperspektiven) när

strategin skall definieras.

Kaplan & Nortons syn på strategi har således många likheter med Porters

(1980) tankar kring strategi, där strategin beskrivs som de aktiviteter som

en organisation väljer att bli överlägsna på. Alla skillnader mellan företag

avseende kostnader eller pris kommer från hundratals aktiviteter som
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krävs för att skapa, producera, sälja och leverera deras produkter och

tjänster. Poängen med strategin är att välja att utföra aktiviteter

annorlunda än sina konkurrenter och på så sätt erbjuda en unik

värdeproposition. Denna värdeproposition ges till kunden via att antingen

erbjuda viss kvalitet till lägsta kostnad på marknaden eller ha en

differentieringsvariabel som värderas på marknaden.

När kundernas preferenser analyserats och organisationen valt aktiviteter

att differentiera sig med, finns tre operativa strategier enligt Kaplan &

Norton (2001). Dessa är ”Produktledarskap”, ”Kundintimitet” samt

”Operativ effektivitet”. Produktledarskap innefattar förmågan att kunna

erbjuda unika produkter eller tjänster som det valda kundsegmentet vill

betala för. Kundintimitet strategin handlar primärt om att bygga upp en

långsiktig relation med kunderna. Dessa kunder värderar en kontinuerlig

dialog med intressenterna. Ett företag som har operativ effektivitet som

strategi levererar en överlägsen mix av kvalitet, pris och lättillgänglighet.

Självklart måste verksamheten uppfylla vissa kvalitetskrav inom samtliga

tre operativa strategier. Författarna poängterar dock att strategi handlar

om att välja och företagen måste välja att huvudsakligen driva en strategi

och bara uppfylla hygienkraven inom de båda övriga.

Författarna menar att ett BSC kan användas oavsett om den generiska

strategin är influerad av positionering på marknaden eller av

organisationens befintliga kompetens. Dock säger Kaplan & Norton

(1996; 2001) att BSC bör användas för strategiimplementering och inte

för strategiformulering.
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5.4 Balanced Scorecard och organisatorisk
feedback

I den ursprungliga modellen som Kaplan & Norton (1992) tog fram,

handlade mycket om mätning. 1996 utvecklades styrkortets funktion till

att vara ett verktyg för att kommunicera och förtydliga vision och strategi

(se figur 5.1). De fyra managementprocesserna visar arbetsgången för

utformande och implementering av BSC i en organisation.

Figur 5.1: Den logiska följden för att ta fram ett Balanced Scorecard

Källa: Kaplan & Norton, 1996

Författarna menar att managementprocessen som kopplar BSC till den

strategiska kompetensutvecklingen och möjliggör hypotesprövning, är

den mest nyskapande och betydelsefulla i hela BSC konceptet.

Huvudargumentet är att ledningen byter fokus från det som varit till att
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fokusera på det som skall komma. Det faktum att varje individ förstår och

accepterar sin roll underlättar målkongruens och en kreativ feedback.

Feedback i form av hypotesprövning kan leda till en för företaget

behövlig så kallad ”double loop learning”. Om önskat resultat uteblir trots

att de drivande måtten lever upp till målsättningarna kan det bero på att

de kausala sambanden är feltolkade. Det kan dessutom bero på att den

valda strategin är felaktig, då företagsledningen exempelvis kan ha tolkat

marknadssignalerna felaktigt. Ett traditionellt redovisnings- och

kontrollsystem som är mer hierarkiskt uppbyggt ger medarbetare på låg

och mellannivå kontrollmål att uppnå. Vad som ofta händer då är att de

anställda fokuserar på om de uppnått sina, av ledningen uppsatta, mål

(single loop learning) och reflekterar inte över om detta ger strategiskt

mervärde. ”Double loop learning” å andra sidan, uppkommer genom att

de anställda har förståelse för företagets strategi och sin roll för att

uppfylla det. Genom reflektion kring sitt dagliga arbete och genom

mätningen av sitt arbete i enlighet med styrkortet, kan den anställde

således finna strategiska implikationer och andra mått som skulle var mer

lämpliga att mäta. Alternativt kan det uppmärksammas att strategin i sig

är fel.

I en studie av Nilsson & Rapp (1999) framkom det att som ett resultat att

involvera de anställda, så ändrades deras beteende. Från att endast

analysera resultatet från de befintliga måtten, började de nu istället

ifrågasätta de mått som användes och den befintliga strategin. På så sätt

kan företagen nu få en meningsfull dialog mellan ledningen och de

anställda, både om strategiska och operationella frågor. Även Atkinson et
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al, (1997) betonar vikten av att se prestationsmätning som en tvåvägs

process.

Ett bra balanserat BSC bör innehålla utfallsmått och de drivande mått

som fungerar som framgångsvariabler för ett lyckat utfall. Om inte det

drivande, bakomliggande måttet finns med, ges inget orsaksverkan

samband till resultatets uppfyllande. Dessa mått måste, som tidigare

påpekats, sättas i harmoni med företagets strategi. Ett lyckat BSC-

program bör vidare startas under förutsättningen att det inte rör sig om ett

nytt mätsystem utan om ett strategiskt förändringsprojekt (Kaplan &

Norton, 2001).

5.5 Balans mellan kort och lång sikt
De första tankarna när Balanced Scorecard utvecklades var att koppla den

kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och

strategin (Kaplan & Norton, 1992). BSC bygger på tre tidsdimensioner:

igår, idag och i morgon och alla dessa delar kan kopplas till någon eller

några av de perspektiv som finns i styrkortet. Enligt författarna innehåller

det finansiella perspektivet endast mått som går att mäta först i efterhand.

Kund- och Interna processperspektivet å andra sidan fokuserar på den

dagliga verksamheten och måtten fokuseras därför också på det som

händer just nu. Innovations & lärande perspektivet å andra sidan har en

längre tidshorisont. Genom att nå upp till de mått som finns nedbrutna i

detta perspektiv säkerställer företaget sin konkurrenskraft på lång sikt.
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Figur 5.2: Tre tidsperspektiv i Balanced Scorecard
Källa: Kaplan & Norton, 1992

5.6 De fyra perspektiven
Organisationens vision och strategi bryts ned i perspektivspecifika

strategiska mål. De fyra perspektiv som identifierades av Kaplan &

Norton, (1992) är finansiella-, kund-, interna process- samt innovation &

lärande perspektivet. I Sverige väljer företagen ofta att lägga till ett

medarbetarperspektiv (Olve et al, 1997). Vi kommer nedan att endast

kortfattat redogöra för de olika perspektiven utifrån ett strategiskt fokus.

Vi kommer inte att närmare beröra eventuella kritiska framgångsfaktorer

eller styrmått som kan vara aktuella i respektive perspektiv, då de i nästan

alla fall är väldigt företagsspecifika.

Då många företag har avkastningskrav på sig är det finansiella

perspektivet det slutgiltiga utfallsmålet för styrkortet. Ägare i form av

aktieägare, externa finansiärer, delägare eller grundare vill få någon form

av avkastning på satsat kapital, varför det för ett företag alltid är viktigt

med ett finansiellt fokus för överlevnad på både kort och lång sikt. Den
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viktigaste uppgiften för de finansiella styrparametrarna är således att

verifiera om den valda strategin, och implementeringen av denna, har gett

önskad lönsamhet och tillväxt. Utan kunder överlever inga företag på sikt.

Strategin som kopplas till kund perspektivet kan behandla förvärvandet av

flera kunder inom ett befintligt segment eller diversifiering av kunder i ett

annat segment. Att behålla goda relationer med befintliga kunder kan

vara nog så viktigt om stark konkurrens råder och ger den stabilitet i

orderingången som det finansiella perspektivet mår bra av. Andra viktiga

delar i kundperspektivet kan vara att kunden har en god bild av företaget

och en förståelse för det mervärde som företagets produkt kan erbjuda,

eller kanske att företaget har en förståelse för behov som lockar kunderna

till köp.

Vidare är det i interna processperspektivet som dynamiken i

organisationen faciliteras. För det första måste de interna processerna

designas och konfigureras för att möta kundens preferenser, men

organisationen måste också identifiera sin kunskap och de avsättningar

som kunskapen ger möjlighet till. En viktig demarkation mellan BSC och

många andra PMS är att verktyget inte bara försöker förbättra de

existerande verksamhetsprocesserna i ett företag, utan även försöker

identifiera nya processer. Ett väl balanserat BSC bör innehålla styrtal för

såväl kortsiktiga, operativa processförbättringar som mer långsiktiga,

innovativa processförändringar. Speciellt icke-finansiella styrtal används

ofta som indikatorer på processernas effektivitet.

Det fjärde och sista innovation & lärande perspektivet i Kaplan &

Nortons (1992) grundmodell utgör fundamentet för en lyckad

verksamhet. Det är alltså i detta perspektiv som företaget lägger grunden
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till den kunskap som skall tillfredställa framtidens kunder. Grunden för

kontinuerligt lärande och tillväxt kommer från organisationens

humankapital, strukturkapital och rutiner. Författarna anser att för att

bygga igen gapet mellan vad som krävs av de tre ovanliggande

perspektiven och vad medarbetare, system och rutiner förmår i dagsläget,

måste organisationen kompetensutveckla medarbetarna, investera i

informationsteknologi och harmonisera rutinerna.

En kritik som framkommit mot BSC i egenskap av ett performance

measurement system är att det fokuserar för mycket på intern mätning.

Istället bör fler mått behandla externa förhållanden och vara mer kund-

och marknadsorienterade (Kald & Nilsson, 2000; Atkinson et al, 1997).

BSC måste inkludera procedurer som uppmärksammar och identifierar

signaler från företagets omgivning i större utsträckning. Idag är detta

fokus alldeles för lite utvecklat och begränsas till företaget självt.

Kaplan & Norton (2001) menar dock att denna externa fokusering redan

existerar i två avseenden i ett BSC. Det första är när strategin initialt

formuleras. De menar att ett företag i denna strategiska

formuleringsprocess följer en standardiserad strategisk

planeringsmetodologi, bestående av en scanningmekanism som ser över

den externa marknaden och identifierar ett företags styrkor, svagheter,

möjligheter och hot (SWOT-analys). Från denna formuleringsprocess

kommer de avväganden som definierar ett företags strategi och det är

först då som strategin i sin tur översätts och bryts ner i ett BSC. Därmed

påverkas inte strategitillverkningen av styrkortets närvaro eller icke-

närvaro. Det andra sättet på vilket externa faktorer kommer in i ett BSC

är i de mätinstrument som används. I det finansiella perspektivet används
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mått som jämföra företaget mot branschgenomsnittet. Kundmått är ofta

även de baserade på någon typ av branschgenomsnittskostnad eller

marknadsandelar. Den interna processen i ett företag kan också använda

sig av jämförelsemått mot företag som ses som marknadsledande.

5.7 Processen att bygga ett BSC
Själva framtagandet av ett BSC börjar med företagets redan definierade

och formulerade vision och strategi. Utifrån dessa arbetas strategiska

finansiella utfallsmål fram. Oavsett vilken strategiskt tidshorisont som

beaktas startas nedbrytningen av vision och strategi i det finansiella

perspektivet. Därefter rekommenderar Kaplan & Norton (2001) att

kundens värdeproposition definieras. Genom värdepropositionen (det

som kunden är villig att betala för) kan företaget differentiera sig

gentemot konkurrenter, genom att erbjuda en produkt/tjänst som

tillgodoser ett något annorlunda behov. Enligt Kaplan & Norton, (2001)

finns det ett antal steg som ett företag går igenom vid framtagandet av ett

BSC som ser likvärdigt ut oberoende av det specifika företaget och dess

situation. Denna process ser ut som följer:

1. Identifiera och analysera konkurrenssituationen

2. Lär dig kundernas preferenser och segment

3. Utforma en strategi för att generera ett gediget finansiellt resultat

4. Hitta balansen mellan tillväxt och produktivitet

5. Välj målmarknad bland segmenten

6. Definiera värdepropositionen för målmarknaden
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7. Identifiera de kritiska interna processer som behövs för att kunna

leverera värdepropositionen till kunderna och för att nå de satta

kritiska framgångsfaktorerna för kostnader och produktivitet

8. Utveckla de färdigheter, kompetenser, motivation, databaser och

teknologi som behövs för att bli bra på interna processerna och

leverera kundvärde

Som punkterna 1-8 ovan visar menar Kaplan & Norton (2001) att

byggande och designen av ett BSC har sin början i konkurrentsituationen

och kundsegmenten, för att därefter definiera önskvärda möjliga

finansiella utfall.

Kaplan & Norton (2001) menar att efter det att kundsegment,

värdeproposition och finansiella utfallsmål är satta utarbetas strategiska

teman. Dessa teman innehåller ledningens syn på vad som måste göras

internt för att nå de uppsatta strategiska målen. Att arbeta med teman gör

alltså att strategin bryts ned ytterligare i kausala parallella kopplingar från

drivande lärande & tillväxt perspektivet till utfallsmålen i det finansiella

perspektivet. Dessutom ger en temaindelning förutsättningarna för att

hitta den balans mellan tillväxt och produktivitet som annars kan vara

svår att få.
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6 Fallföretaget Adcore AB
I detta kapitel redovisar vi den empiriska information vi inhämtat genom

intervjuer, skriftligt material, och observationer från Adcore. Kapitlet

inleds med en beskrivning av företaget och dess övergripande struktur,

och sedan beskrivs ett antal branschsatsningar inom ett av Adcore AB: s

affärsområden, samt vad som kännetecknar deras arbetssätt. Tanken med

fallföretagsstudien är inte att den skall leda till en lösning på vår

frågeställning. Fallstudien tillsammans med vår referensram skall

snarare ses som den kreativa miljö och det bollplank som hjälpt oss att

komma fram till de logiska slutsatserna i analysen.

6.1 Företagsbeskrivning
Adcore AB bildades genom en sammanslagning av företagen Connecta

AB och Information Highway i juni 2000. Huvudmålsättningen för

företaget är att hjälpa kunden att till fullo utnyttja den digitala teknologin

i sina affärsprocesser. Primärt har Adcore tre verksamhetsområden:

positionering av verksamheten, företagslanseringar samt digitala

plattformar. Erbjudandet till kunderna innefattar strategisk rådgivning,

transformering av affärsmodeller och implementering av teknologi. I

Sverige är Adcore idag cirka 1000 medarbetare samlat på tio olika orter

från Umeå i norr till Malmö i söder. Internationellt sett bedriver företaget

verksamhet i tio länder. För att visualisera var i organisationen våra

fallföretag befinner sig visar vi i figur 6.1 deras respektive positioner i

Adcores organisationsschema.
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Figur 6.1: Fallföretagens relativa position i organisationsstrukturen

Som framgår av figuren hittar vi således ett av fallföretagen på en nivå

högre upp än de andra två. Detta är för att New Media & Entertainment,

nyligen har blivit eget bolag. Telecom är ännu så länge bara ett eget Profit

center, varför de sorteras under ett befintligt bolag. Pharmatech har

kommit kortast i sin utveckling, då det i dagsläget endast är ett

branschinitiativ inom ett befintligt bolag. Organisatoriskt sätt återfinns de

dock på samma nivå som Telecom. Dessa företag har olika strategiska

förutsättningar och det är enligt vår mening inte ett resultat av att de

befinner sig i olika tillväxtfaser.  De strategiska skillnaderna härleds

istället från varje enhets kompetens och omvärldsfaktorer, varför dessa

bolag är goda referenser till vår rapport.

6.2 Adcore Sweden
Den svenska verksamhetsdelen är uppdelad i Adcore Strategy och Adcore

Sweden. Inom Adcore Sweden finns det sex strategiska affärsområden

och bolagsenheter. Adcore Innovate är ett strategiskt affärsområde och
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för att göra figuren ovan lättöverskådlig har vi valt att ta bort de övriga

fem. Samtliga fallföretag, Telecom, New Media & Entertainment samt

Pharmatech, sorteras under affärsområdet Innovate. Inom Innovate har

ledningen valt att jobba med fokuserade branchsatsningar. Orsaken till att

organisera sig branschvis är för att få ett ökat branschkunnande och en

ökad legitimitet på marknaden.

6.2.1 Bakgrund till studien
Inom Adcore finns initiativet att införa Balanced Scorecard ner genom

hela organisationen. Implementeringsarbetet har påbörjats men ännu inte

nått affärsområdesnivån. De branchsatsningar som sker inom Innovate

skiljer sig, förutom olika typer av kunder i olika branscher, åt vad gäller

erfarenhet, storlek och kombination av strategier.

Affärsområdesledningen har insett vikten att ett Balanced Scorecard

skräddarsys för att passa varje branchsatsnings unika profil och behov.

Problemet är att det diskuterats väldigt lite kring hur olika former av

strategi påverkar design och användbarhet av Balanced Scorecard. De

fallföretag vi valt att studera närmare har de olika erfarenheter, kundkrav

och strategiska ansatser som krävs för att kunna besvara syftet med

uppsatsen. Gemensamt för samtliga fallföretag är att de består bara av

ledning, affärsutvecklare och projektledare. Produktionspersonal köps i

stor utsträckning in via transferpris från andra delar av Adcore.

6.3 Adcore Pharmatech
Adcores satsning på branschen läkemedel, bioteknik och medicinteknik

befinner sig i en uppstartsfas och ingår i bolaget Industri. I detta

initialskede består enheten bara av en ansvarig affärsutvecklare samt en

deltidsanställd konsult. Branschsatsningen drivs mot att bli ett eget profit
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center och sedan ett eget bolag. De söker nu identifiera lämpliga vägar att

hitta sin värdeproposition och utarbeta smidiga affärsprocesser.

Pharmatech agerar utefter ett marknadspositionerings resonemang där en

initial identifiering av lämpligt kundsegment gjorts. Det är således i stor

utsträckning kundens behov som styr Pharmatech: s agerande. Värt att

poängtera är dock att detta marknadsorienterade synsätt på strategin, inte

är allenarådande, då viktiga aspekter i företaget kan härröras till de

interna resurserna i företaget, och att kunna erbjuda kunden en unik

lösning.

Det finns alltså i viss utsträckning en blandning mellan det marknads- och

resursbaserade synsättet på strategi. Däremot har vi sett att de allra flesta

och de mest centrala inslagen i Pharmatech: s verksamhet kan härröras till

den marknadsorienterade skola som vi presenterat ovan (se kapitel 3.1.1).

Eftersom branschsatsningen befinner sig i en uppstartsfas är etablerandet

av interna och externa nätverk viktiga. Externt nätverk bidrar till

kundkontakter och kontakt med möjliga samarbetspartners. Det interna

nätverket har betydelse för att kunna hitta och knyta till sig kompetent

personal till varje kundprojekt samt möjligheten till effektivt internt

samarbete mellan olika enheter på Adcore. Om inte ett effektivt internt

nätverk finns och fungerar, råder stor risk för suboptimering mellan

bolagen.

Den framtida personalen i Pharmatech är enligt den ansvariga först och

främst tänkt att vara affärsutvecklare med branschkännedom, och en

projektledare. Affärsutvecklare skall ha branscherfarenhet, sinne för

affärsutveckling och intresse för försäljning samt ett externt nätverk inom

läkemedelsindustrin. Projektledarna har inte samma säljansvar utan driver



Fallföretaget Adcore AB

63

projekten och sätter ihop rätt kompetens. Viktigt för en projektledare är

istället kvalitetsmedvetande.

Ansvarig för Pharmatech har inte några ambitioner att få in produktion i

företaget. De skall istället bredda ytan på försäljning, affärsutveckling

och projektledning. Den produktionskompetens som behövs för att utföra

själva projektet, finns att köpa från övriga delar av Adcore. Ett syfte med

kuvössatsningen är således att försöka samla den kompetens som Adcore

besitter kring läkemedel i ett och samma bolag, Pharmatech. Det skall bli

naturligt för både interna och externa aktörer att det är Pharmatech som

kontaktas vid projekt som rör läkemedelsindustrin.

6.3.1 Det strategiska innehållet
Enligt den ansvarige för denna satsning, är en kritisk variabel för att

säkerställa en framtida lönsam utveckling att skapa en hållbar position på

marknaden där företaget kan slå sig in och ta marknadsandelar från

konkurrenter. För att kunna uppnå detta krävs det en gedigen kunskap om

marknaden, potentiella kunder och deras behov, konkurrenters agerande

etcetera. Den typ av kompetens som enligt den ansvarige ledaren är mest

kritisk i initialläget för företaget, är branschkännedom och förståelse för

läkemedelsbranschen och behovet hos denna. Förmågan att ta tillvara på

de signaler från branschen som enhetens, och hela Adcores, medarbetare

uppfattar är en vital intern process för Pharmatech.

Andra fördelar med BSC som poängterades av den branschansvariga

medarbetaren på Adcore, handlar om den balans som verktyget kan

erbjuda. Han såg det som mycket viktigt att en verksamhetsstyrning inte

bara mäts och kontrolleras på de finansiella utfallen, utan att även icke-
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finansiella mått används vid utvärderingen av verksamheten. Även

resonemanget med en ”roadmap” och den balans mellan företagets fyra

olika perspektiv som erhålls skulle ge en mer rättvis balans på styrningen,

då framförallt de anställdas humankapital enligt respondenten är otroligt

viktigt för framgång. Slutligen poängterades det orsaks-verkan samband

som tydliggör vad som driver framgång i företaget och de drivande

aktiviteter som ligger till grund för det. Genom denna funktion tror sig

respondenten på ett tidigare stadium kunna ha en resultatuppföljning som

kan känna av om branschsatsningen är på rätt väg eller inte. Balansen

mellan kort- och långsiktiga mål ser han därmed som ett användbart

resultat av att införa BSC.

6.3.2 Strategiformuleringsprocessen.
Eftersom Adcore Pharmatech är i den utvecklingsfas som Macintosh

(1994) definierar som ”introduktion” och till viss mån även ”tillväxt”, är

det viktigt att feedback på den initiala utvecklingen sker frekvent. Att ha

en fastlagd formulerad och nedskriven handlingsplan och strategi att

slaviskt följa är inte kritisk för Pharmatech: s framgång. Snarare menar

ansvarig för satsningen att det viktigaste är att:

”…sätta en riktning och sedan försöka precisera sig fram.”

Källa: Ansvarig Adcore Pharmatech.

Visionen för Pharmatech är alltså framtagen medan strategin för att ta sig

till målet förändras i takt med att Pharmatech mognar på marknaden.

Branschledaren har nyligen färdigställt sin affärsplan, och arbetar

parallellt med att ta fram ett BSC. Allteftersom han kan dra lärdomar och
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feedback utifrån styrkortet, kommer han sedan att revidera affärsplanen,

lägga till eller dra bort. Själva strategiformuleringen blir således en

inkrementell och iterativ process, där BSC skall fungera som ett viktigt

hjälpverktyg för feedback på och omformulering av strategin. Efter att vi

noggrant har fått ta del av och aktivt medverka till utformningen av det

initiala styrkortet har vi också sett att den har lett till många insikter som

fått stor inverkan på själva affärsplanen. Framförallt ser vi att den

strukturering som styrkortet erbjuder i detta fall, framförallt med

avseende på uppdelningen och balansen mellan de fyra olika

perspektiven, har varit en bidragande orsak till en mer genomtänkt plan

för den framtida utvecklingen i bolaget som framgår av affärsplanen.

Sättet som Pharmatech kommer att använda BSC på är att utgå från

kundperspektivet i styrkortet och de framgångsfaktorer som är viktiga för

dem för att sedan deduktivt härleda vilka parametrar i de interna process-

och innovation & lärande perspektivet som i dagsläget tros vara det som

driver uppfyllandet av kundperspektivet och därmed ger lönsamhet. Att

denna strategikarta i initialläget kanske inte är optimal, menar den

ansvarige inte spelar så stor roll, då man relativt enkelt kan modifiera

styrkortet och göra förändringar allteftersom man lär sig mer om sin

verksamhet.

6.4 Adcore Telecom
Den enhet som arbetar mot telekommunikationsmarknaden drivs som en

autonom resultatenhet och ligger på gränsen till att bli ett eget bolag. De

huvudsakliga arbetsområdena är affärsutveckling, processförändring samt

IT och systemutveckling. Telecom klarar alltså av att leverera både



Fallföretaget Adcore AB

66

affärsutveckling och tekniska lösningar. Eftersom de tekniska lösningarna

kan vara väldigt avancerade och dessutom väldigt olika varandra till

innehållet, utnyttjar Telecom den tekniska kompetens som finns på annat

håll inom Adcore. På så sätt fungerar företaget som en

matrisorganisation. Antalet anställda i Telecom uppgår i dagsläget till sex

fullbelagda medarbetare och gruppen består uteslutande av

affärsutvecklare och projektledare.

6.4.1 Det strategiska innehållet
Orsaken till att kundsegmentet telekommunikation renodlades till en egen

enhet var att det uppfattades som ett krav från marknaden. Telecom har

en framarbetad vision och strategi att arbeta efter. Den övergripande

strategin utgår ifrån marknadens behov och sedan identifieras vad

Telecoms styrkor består av idag. Därefter identifieras eventuella luckor

som finns mellan vad marknaden efterfrågar och Telecom kan i

dagsläget. Kunskapsluckorna täcks genom identifiering av kompetens

internt i Adcore, samt nyrekrytering.

”…vi kommer att dela upp det i marknadens behov och vad som är

vår egen kompetens och hur kan vi utveckla den egna kompetensen

för att matcha marknadens behov.”

Källa: Ansvarig Adcore Telecom

Det är viktigt att medarbetarna i Telecom har förståelse för

målmarknaden när de börjar i enheten. Fördelen med att bara rekrytera

anställda med branscherfarenhet är dels att de förstår kunden och dels att

det ger legitimitet på marknaden. En av de ansvariga säger:
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”Vi vill kunna utveckla branchkompetens så vi har ett internt fokus

på medarbetarna som ingår i gruppen att de är erkända internt och

externt som kunniga inom telekommunikation och förstår trender,

problematiken drivkrafter etcetera.”

Källa: Ansvarig Adcore Telecom.

”…vill vi gärna ha någon vi kallar för sakkunnig. Någon som både

affärsmässigt och tekniskt vet hur telesystem är byggda och

fungerar och kan tala detaljerat med kunderna i allt från marknad

till produktutveckling.”

Källa: Ansvarig Adcore Telecom.

6.4.2 Strategiformuleringsprocessen
När satsningen mot telekommunikationsmarknaden initierades drevs

satsningen uppifrån organisationen. De fick således en gedigen

uppbackning från högre instans, både vad gäller hjälp att komma igång

och tilldelandet av nödvändiga resurser. Det tog därför bara en månad för

de två ansvariga medarbetarna att starta upp denna verksamhet. Den

snabba etableringen var en fördel menar en respondent:

”Ja, jag tyckte inte det fanns någon större anledning att vänta med

uppdelningen till ett eget profit center. Det gör att man har bättre

kontroll. Man vet vilka utgifter och intäkter man har och det ger

möjligheter att styra.”

Källa: Ansvarig Adcore Telecom.
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Telecom har alltså en huvudsakligen marknadsorienterad strategi som kan

definieras som deliberate. De styrmått som används i dagsläget är

omsättning, marginal och beläggning.

6.5 New Media & Entertainment
Satsningen mot segmentet nya medier fokuserar främst på

affärsutveckling kring digital-TV och användandet av nya medier vid

större evenemang. Enheten drivs i dagsläget som en resultatenhet, men

kommer under våren övergå till att bli ett eget bolag. Det finns en uttalad

strategi men den är ännu inte kommunicerad ut i företaget. Eftersom New

Media & Entertainment (NM&E) vänder sig mot en målmarknad i

ständig förändring blir en framtagen strategi snabbt inkurant. En ansvarig

inom NM&E menade att:

”strategin är en pappersprodukt som tagits fram men som snabbt

glöms bort. Den evolverar i huvudet på medarbetarna men inte på

pappret.”

Källa: Ansvarig New Media & Entertainment.

6.5.1 Det strategiska innehållet
Anledningen till att NM&E startades för ungefär ett år sedan, var att driva

verksamheten för att se om det finns en marknad för denna typ av företag.

Kompetensen fanns i företaget och genom att starta denna typ av

verksamhet skulle det kunna ge synergier i hela företaget, eftersom denna

verksamhet har lite av en ”cutting edge” teknologi där innovation,

nyskapande och nytänkande är viktigt. Genom att etablera Adcore i denna
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bransch skulle de innovativa lösningarna eventuellt kunna användas i

andra företag också.

När företaget startade sin verksamhet hade de alltså kunskapen och

kompetensen i företaget för att först därefter titta på var de skulle kunna

få avsättning för denna typ av kompetens någonstans. VD för NM&E

menade att:

”Vi har en kunskap i hur ramverket skall se ut. Vem som helst kan

ofta utföra själva programmeringen av en lösning men Adcore har

kunskaper kring hela konceptet.”

 Källa: Ansvarig New Media & Entertainment.

När de väl insåg att de hade kompetens för affärsutveckling av koncept

kom produktionen igång. Vad de menar är alltså att det är en intern

process kring konceptaffärsutveckling och förståelse kring helheten som

var den konkurrensfördel som sedan ledde till att de kunde sälja in hela

projekt, med programmering och produktion av digitala lösningar till

kund. Interna processer och kompetens är alltså de drivande variablerna

för framgång i NM&E där kompetensen är en bristvara och därför lika

med en trång sektion för branschsatsningen.

Att denna verksamhet har ett resursbaserat fokus framgår tydligt då vi har

sett att deras kärnkompetens uppfyller samtliga kriterier som Hamel &

Prahalad (1990) menar skall vara uppfyllda för att klassificeras som

kärnkompetens. För det första öppnar denna kompetens upp en möjlighet

att verka på flera olika marknader. Enligt den ansvariga för NM&E har

deras kunskap öppnat upp marknaden kring affärsutveckling hos inte bara
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konceptansvariga, utan även annonsörer och företag som vill synas i

dessa kanaler. Exempelvis kan företag erbjudas att annonsera interaktivt i

en hockeysändning. Genom denna interaktion och att de når en homogen

målmarknad så tillför NM&E: s kärnkompetens ett stort värde för

kunden. Möjligheten för konkurrenter att imitera tjänsten och komma

med liknande erbjudande till kunder är i dagsläget mycket begränsat, just

på grund av att denna kompetens är en bristvara och kräver en hög grad

av tekniskt kunnande.

Enligt en respondent får den interna fokuseringen på kompetensen som

konkurrensfördel till följd att man vid framtagande av ett BSC måste ha

en stark korrelation och koppling till hur företaget som helhet fungerar.

Det är således mycket viktigt att tänka på att det framtagande styrkortet

passar den struktur som finns i bolaget som helhet och är kopplat till

företagets övergripande BSC.

En annan problematik som gäller för NM&E och kanske samtliga

fallföretagen är enligt respondenten, kommunikation mellan

medarbetarna. Innovate: s medarbetare befinner sig mycket ute hos

kunden eftersom det är där de skapar mest värde för kunden. Därmed

riskerar de då att bli färgade av kundens kultur och värderingar.

Ytterligare en viktig funktion i ett BSC skulle därför vara att vara att

förstärka de befintliga koordinations/kooperationsmekanismerna som

finns i Adcore samt uppmuntra nya dylika initiativ. Detta gör också att

BSC skulle vara ett mycket användbart verktyg, enligt den ansvariga för

NM&E, då styrkortet kan fungera som en kulturbärare i företaget och

spridare av den typ av beteende som är önskvärt för företagets framgång.
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Kanaler för detta finns i dagsläget redan utvecklat inom Adcore.

Intranätet, konsultträffar och personliga utvecklingsplaner är exempel på

detta. Genom att betona ett visst beteende i styrkortet kan användningen

av dessa kommunikationskanaler ökas ytterligare.

Under det år som NM&E funnits har bolaget, trots att de enligt vår

mening till stor del är ett resursbaserat företag, arbetat utifrån ett

marknadssynsätt. De har ofta accepterat och antagit intressanta projekt

som erbjudits dem och genomfört dessa, utan att reflektera över om det

verkligen är vad enheten skall hålla på med. Idag har de ansvariga för

enheten insett det farliga i att i för stor utsträckning låta marknadens

mångsidiga önskemål styra NM&E: s utveckling. Som det fungerade

tidigare var att ny kompetens anställdes till företaget utefter projektens

innehåll. Den föränderliga marknaden som företaget befinner sig i leder

då till att kompetensprofilen kan bli felaktig när specifika projekt har

slutförts. Genom att som de nu arbetar, konsolidera kompetensen utefter

vad företaget vill erbjuda erhålls flera fördelar. Dels blir bolagets

kompetens mindre spretig än om anställning sker utefter vad enskilda

projekt erfordrar. Dels byggs en stark och attraktiv kärnkompetens upp,

till vilken kunden lockas. Många gånger jobbar NM&E relativt fristående

från kunden i ett projekt. Visserligen görs frekventa uppföljningsmöten

men kunden har ofta bara en idé om vad slutprodukten skall vara och inte

kunskapen om tillvägagångssättet. Eftersom projekten ofta har en tydlig

deadline (vid till exempel direktsända konserter på Internet) så blir tiden

den viktigaste kvalitetsparametern.
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6.5.2 Strategiformuleringsprocessen
Den kärnkompetens som NM&E bygger upp är naturligtvis fortfarande

beroende av kundernas gillande. Annars skulle de inte kunna få

avsättning för produkten överhuvudtaget. Genom att undvika en alltför

spretig kompetensprofil samt ha en stark och flexibel organisation som

grund ges förutsättningar för att anpassa sig till den dynamiska

marknaden. NM&E: s arbetssätt är således mer av emergent karaktär där

det hela tiden tycks finnas ett utbyte mellan kundernas preferenser och

NM&E: s interna unika kompetenser. Enligt en intervju framkom det att

det är just deras verksamhet mot specifika evenemang som tidigare har

gjort att det är uppdragen styr vad företaget blir och detta kan vara helt i

motsats till de tankar och den strategi som först formulerats.

Respondenten menade vidare att:

”Vi kan få uppdrag som inte är egentligen vad New Media &

Entertainment skall göra, och vad vi gör då är att vi tillsätter

kompetens som passar för uppdraget. Helt plötsligt sitter vi med en

väldigt spretig kompetens som egentligen inte mappar mot målet

för företaget.”

Källa: Ansvarig New Media & Entertainment.

Helt plötsligt ser man således att strategin inte fungerar, då de kan gå från

lönsamhet under en längre tid då de har ett antal projekt i produktion, och

så helt plötsligt så försvinner hela lönsamheten när dessa projekt slutar.

Då sitter företaget med en massa kompetens som är inköpt för dessa

projekt som egentligen är helt fel kompetens på lång sikt.
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Detta menar respondenten, är en följd av att strategin inte är tydligt

utformad och kommunicerad ordentligt ner i organisationen, samt att man

varit för kortsiktig i sitt agerande och inte vågat tacka nej till uppdrag

som kommer upp. I ett uppstartsfas är detta beteende ännu mer påtagligt,

varför en metod motsvarande BSC för att reflektera över sin situation i ett

tidigt stadium, skulle kunna hjälpa företaget att nå lönsamhet utan att de

tappar fokus. Däremot vill respondenten betona att det finns en mycket

viktig entreprenörsanda i detta bolag. Denna kan ha varit en bidragande

orsak till att företaget i stor utsträckning har hoppat in i nya projekt,

eftersom de lätt kan se möjligheter i de projekt som dyker upp.

Ett verktyg som BSC skulle således enligt en ansvarig för NM&E kunna

vara ett hinder för företaget, om det motverkar entreprenörskapen,

eftersom det är en så vital del i sättet att driva företaget. Respondenten

menar dock att det också skulle kunna erbjuda en balans i företagets

utveckling. Om man utformar BSC som ett kommunikationsverktyg och

organiserar hela företaget kring BSC, kan detta leda till att alla fokuserar

mer på de strategiska frågorna som rör företaget, utan att man för den

skull förlorar den vitalitet i företaget som finns. Genom att utnyttja hela

potentialen i BSC skulle verktyget enligt respondenterna kunna vara det

incitament som behövs för att skapa förståelse kring vad som skapar

framgång i deras verksamhet.

Genom att använda BSC som ett instrument för kontinuerlig feedback

från konsulterna på fältet, får man dessutom snabbt in information kring

nya möjligheter och hot som kan påverka företaget. Därmed skulle ett

BSC i denna typ av företag kunna dra nytta av BSC som ett mer

kontrollerat ”probing” verktyg, där företaget provar sig fram i nya
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projekt. Detta skulle kunna ske på ett mer strukturerat sätt där man testar

olika hypoteser om orsaks-verkan samband för vad som skapar

lönsamhet, vilket kan ge indikationer kring vad det är som företaget skall

basera sin verksamhet på.

Den verksamhetsstyrning som finns i dag är baserad på företagets

finansiella utfall. Huvudsakligen handlar det om att nå upp till de satta

omsättningsmålen och den vinstmarginal som företaget har. Även

företagets totala intäkter är underlag för styrning av verksamheten.

Främst är dock vinstmarginalen medan omsättningsmålet är sekundärt.
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7 Analys
I analysen kommer vi påvisa att Balanced Scorecard vid närmare

granskning inte bör vara så balanserat som orginalmodellen vill göra

gällande. För att tydliggöra analysen och våra slutsatser kommer vi att

positionera fallföretagen utifrån deras olika strategiska utgångspunkter.

Detta ligger sedan till grund för den fortsatta analysen där vi tar fram

hur organisationer med olika strategiska kombinationer generellt bör

använda sig av konceptet BSC.

    

7.1 Strategins påverkan på Balanced Scorecard
Den stora bristen med teorin kring BSC som vi har sett det, är att det inte

finns någonting problematiserat kring hur olika strategiska

utgångspunkter kan ha olika inverkan på verktyget. Som vi skrev tidigare

har Kaplan & Norton (1992; 1996) endast påtalat att strategin i ett företag

är det som styr framtagandet av olika kritiska framgångsfaktorer i

respektive perspektiv och att dessa sedan bryts ner i operationella mått för

företaget. I deras bok ”The Strategy Focused Organization” (2001) för

författarna en mer nyanserad diskussion kring strategi i styrkortet. De

uttryckte i denna bok en marknadsorienterad approach på strategi. I själva

verket fanns det stora likheter med den definition som Porter (1980) har,

där strategin beskrivs som de aktiviteter som en organisation väljer att bli

överlägsna på. Detta motsätter vi oss inte på något sätt, utan har i vår

empiri sett att styrkortet kan ha många bra aspekter som företaget med en

marknadsorienterad strategi kan dra nytta av.
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Kaplan & Norton har trots detta inte gått in på hur ett företags val av

strategi påverkar användandet och designen av BSC. I detta arbete har vi

sett tydliga indikationer som pekar på att så skulle vara fallet. Antagandet

att olika strategier får implikationer på utformningen och användningen

av Management Control System i enlighet med Anthony &

Govindarajan:s (1998) forskning, verkar således vara giltig även i vårt

arbete kring BSC.

7.1.1 Olika huvudfokus i styrkortet...
En av de tydligaste implikationer som olika strategier får på

användbarheten av ett BSC rör kopplingen mellan ett företags

övergripande strategi och de fyra olika perspektiven. Kaplan & Norton

(1992; 1996) har i sin modell bara konstaterat att ett företag bör bryta ner

strategin för att få en balans mellan företagets samtliga aktiviteter. De för

således ingen diskussion kring om vissa av dessa perspektiv får en större

betydelse än övriga. Kopplingen mellan den övergripande strategin och

de fyra olika perspektiven ser enligt Kaplan & Norton således ut som

figur 7.1 visar.  Att den övergripande strategin skulle kunna kopplas till

och brytas ner på samtliga perspektiv i lika stor utsträckning, är en syn

som vi med bakgrund i hur våra fallföretag arbetar, starkt ifrågasätter. Vi

menar att total balans inte bör eller kan eftersträvas i någon typ företag.

Även Axson (1999) menade att den balanserade fokuseringen som ett

BSC erbjuder kan verka negativt. Han betonar att ett företag måste välja

att prioritera det perspektiv som har störst inflytande på företaget.
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Figur 7.1: Koppling mellan strategi och de fyra perspektiven i ett BSC

Källa: Olve et al, 1997.

7.1.2 … beror på att BSC har olika startpunkter...
Efter att ha gått igenom litteraturen kring marknads- och resursbaserade

företag och studerat våra fallföretag, har vi förstått att utgångspunkten för

formulerandet av en strategi skiljer sig åt på ett fundamentalt plan. I det

marknadsorienterade synsättet är det företagens (Pharmatech och

Telecom) externa omvärld, de möjligheter och hot som ligger till grund

för formuleringen. Det resursbaserade företaget New Media &

Entertainment å andra sidan utgår från sina interna styrkor och svagheter

när de formulerar sin strategi. Både litteraturen och fallstudien har därför

föranlett oss att dra slutsatsen att ett företags övergripande strategi och de

perspektiv som erbjuds i BSC främst är kopplat till ett av perspektiven.

Detta framträdande perspektiv blir sedan det som lägger grunden för vad

övriga perspektiv bör innehålla.
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7.1.3 ... och att BSC fyller olika funktioner
Valet av strategiskt tillvägagångssätt, deliberate eller emergent strategi,

får också implikationer för vilka perspektiv som kommer att få störst

fokus, samt vilken roll styrkortet spelar i företagets styrning. Deliberate

strateger anser som tidigare poängterats att strategier kan formuleras i

förväg på ett rationellt manér, medan strateger med en emergent syn

menar att strategierna inte kan formuleras i förväg, utan istället är ett

mönster av handlingar över tiden. Dessutom skulle en deliberate strategi

vara inaktuell vid implementeringen av strategin, eftersom det hela tiden

uppkommer oväntade händelser som företaget måste anpassa sig till eller

parera för. Även detta leder till att den relativa vikt som de olika

perspektiven i styrkortet har inte är jämnt fördelad. Vi kommer i analysen

som följer dessutom visa att ett styrkort i deliberate strategier bör

användas traditionellt för planering och kontroll medan styrkort för

emergent strategier mer bör ta en kommunikativ roll.

7.2 Positionering av fallföretagen
Från empirin har vi sett att de studerade fallföretagen har stora skillnader

i deras sätt och förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Därav har även

deras strategiska utgångspunker skilt sig åt med avseende på de fyra

strategiska ändpunker vi initialt identifierat. Trots detta bör det påpekas

att samtliga fallföretag återfinns inom ramarna för samma koncern, varför

skillnaden dem emellan inte extrem. Detta får till följd att företagens

position i matrisen nedan kommer att ligga relativt nära varandra, med en

dragning mot origo.



Analys

79

Figur 7.2: Fallföretagens strategiska position

Branschsatsningen Adcore Pharmatech har en dragning mot det

marknadsorienterade synsättet. De inriktar sin verksamhet mot

läkemedelsbranschen och påverkas i hög grad av de specifika kundbehov

som marknaden ställer. Dessutom arbetar Pharmatech inkrementellt med

sin affärsplan, varför de huvudsakligen utgör en kombination av marknad

och emergent.

Även Telecom har en tydlig dragning åt marknadssynsättet, då deras

verksamhet går ut på att erbjuda digitala lösningar till företag på

telekommunikationsmarknaden. De arbetar dock utefter en tydligt och

klart definierad strategi, varför vi positionerat dem som en kombination

av marknad och deliberate.

New Media & Entertainment med sitt tydliga fokus på sin unika

kompetens anser vi delvis uppfylla kraven för att kategorieras som ett
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resursbaserat företag. Den turbulenta marknad de verkar inom får också

till följd att de inte bör arbeta utefter en långsiktig strategisk plan.

I de följande avsnitten kommer vi att utifrån det empiriska arbetet

förstärka och förtydliga de strategiska tendenser vi har sett i fallföretagen.

Detta tillsammans med teorin leder oss till en modell kring hur styrkortet

kommer att skilja sig åt med avseende på företags strategi. Eftersom vi

inte identifierat något företag som arbetar resursbaserat och deliberate,

har vi kombinerat ihop NM&E:s resursbaserade- och Telecom:s

deliberate arbetssätt. Genom detta anser vi oss kunna förmedla en korrekt

bild av hur BSC för ett sådant företag bör användas.

7.3 Startpunkten för framtagande av ett
Balanced Scorecard

7.3.1 BSC i marknadsbaserade företag
Vi har tidigare kommit fram till att Kaplan & Nortons synsätt på strategi

är marknadsorienterat. Det finns dock några tillägg i konceptet som vi

anser inte har belysts tillräckligt och som är viktigt för företag att tänka

på vid framtagande och användning av ett BSC.

Relationen mellan marknadsbaserad strategi och de fyra perspektiven

I företag med en starkt kopplad marknadsstrategi, som Pharmatech och

Telecom, där kundens preferenser står i centrum för strategi-

formuleringen, och där den externa potentialen i strategin finns tydligt

formulerade, är kundperspektivet mer framträdande än för andra företag.

Den största och viktigaste kopplingen mellan företagets strategi och

styrkortet är därför riktad mot kundperspektivet.
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Den valda positionen och de kritiska framgångsfaktorer man har

identifierat i kundperspektivet, är det som till största del utgör företagets

strategi. Dessa ligger dessutom till grund för de interna processer

företaget behöver utveckla för att uppfylla framgångsfaktorerna i

kundperspektivet och sedermera strategin. De interna processerna bör

därför hjälpa till att säkerställa och bibehålla uppfyllandet av uppsatta mål

och den valda positionen i kundperspektivet, när den väl är uppnådd.

Företaget skapar sig också resurser och har ett lärande perspektiv som

syftar till att kunna försvara den strategiska ställningen på marknaden.

I fallföretaget Pharmatech kommer de använda sig av BSC genom att

utgå från kundperspektivet och identifiera de kritiska framgångsfaktorer i

detta perspektiv som är väsentliga att uppnås. Därefter kommer de sedan

deduktivt härleda vilka parametrar interna process- och innovation &

lärande perspektiven som i dagsläget tros vara det som driver

uppfyllandet av kundperspektivet och därmed ger den lönsamhet som

efterfrågas i det finansiella perspektivet. Även Telecom har en tydligt

markerad fokus på vad telekommunikationsmarknaden efterfrågar. Detta

genom att utgå ifrån marknadens behov och den kunskap Telecom kan

erbjuda idag. Eventuella gap däremellan identifieras och täpps till.

Önskan om en så kallad sakkunnig, för att ge ökad legitimitet på

marknaden, visar tydligt på Telecoms marknadsorientering och ett lyckat

framtagande av BSC för Telecom, bör i likhet med Pharmatech, börja i

kundperspektivet.
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Startpunkten för framtagandet av ett BSC i marknadsorienterade

strategier bör alltså vara i kundperspektivet. Relationen mellan strategi

och perspektiven i ett BSC är därför, enligt vår mening, kopplad enligt

figur 7.3.

Figur 7.3: Kopplingen mellan marknadsorienterade strategier och BSC

Källa: Olve et al, 1997. Egen omarbetning

Processen att bygga ett Balanced Scorecard

Själva framtagandet av ett BSC för marknadsorienterade företag anser vi,

utifrån resonemangen presenterade ovan, bör följa de steg som Kaplan &

Norton (2001) identifierat i sin teori:

1. Identifiera och analysera konkurrenssituationen

2. Lär dig kundernas preferenser och segment

3. Utforma en strategi för att generera ett gediget finansiellt resultat

4. Hitta balansen mellan tillväxt och produktivitet

5. Välj målmarknad bland segmenten

6. Definiera värdepropositionen för målmarknaden
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7. Identifiera de kritiska interna processer som behövs för att kunna

          leverera värdepropositionen till kunderna och för att nå de satta

          kritiska framgångsfaktorerna för kostnader och produktivitet

8. Utveckla de färdigheter, kompetenser, motivation, databaser och

teknologi som behövs för att bli bra på interna processerna och

leverera kundvärde

Vi menar i likhet med Kaplan & Norton att byggande och designen av ett

BSC har sin början i konkurrentsituationen och kundsegmenten. Att de

kritiska interna processerna identifieras först i steg 7 och innovation &

lärandeperspektivet kommer sist, är därför en logisk följd av att strategin

är marknadsorienterad.

Kundperspektivet driver övriga perspektiv

Trots att Kaplan & Norton säger sig tillhöra den marknadsorienterade

skolan vad gäller synen på strategi, har de inte fört ett resonemang kring

vad det skulle få för konsekvenser för styrkortets utformning. Vi har

redan poängterat att Kald & Nilsson (2000) riktar kritik mot BSC och

menar att det fokuserar i alltför stor utsträckning på intern mätning i

företaget och att man därför systematiskt ignorerar nuvarande och

potentiella konkurrenters agerande och förändringar i den externa miljön

som påverkar företaget. De menar att fler mått som behandlar de externa

förhållandena som rör ett företag borde finnas. Som svar på kritiken har

Kaplan & Norton (2001) gett strategiformuleringen och benchmarking

som exempel på när externa förhållanden tas hänsyn till i BSC.

Detta är dock enligt vår mening inte det stora externa bidraget som ett

BSC kan bidra med. Istället kan ett BSC ta fasta på de nya möjligheter
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och hot i omgivningen som ständigt dyker upp. Styrkan med BSC ligger i

huruvida företaget lyckats med sin implementering och kommunicering

av strategin där styrkortet ses som ett verktyg för alla i organisationen.

Om detta uppnås, medför det att företaget kan mobilisera enormt många

kanaler för att hämta den information som behövs för att kunna förutse

och anpassa sig till nya förutsättningar. Genom att alla i organisationen

förstår företagets vision och strategi kan de på ett helt annat sätt se på sitt

eget arbete och även identifiera nya förutsättningar för dem själva och

företaget. De anställda kan därmed fungera och agera lite som agenter

som uppmärksammar och påtalar när en extern händelse har inträffat som

kan påverka företagets strategi.

I många företag som har implementerat ett BSC finns det ofta tillgängligt

på företagets intranät för alla anställda, där de kan uppdatera sig på hur de

för närvarande ligger till. Till detta tycker vi också att det vore bra om

företaget hade en utvecklad kommunikationskanal, eller

”tilläggsdatabank”, där individerna i företaget kunde skicka meddelanden

om nya lärdomar de dragit. På så sätt blir månads- eller kvartalsvisa

strategiska mötena inte bara påverkade av den information som de högre

cheferna besitter, utan att även information som kommer från hela

organisationen behandlas.

En viktig aspekt kring detta, för att öka kunskapen i ett företag, vore

därför att designa ett mätinstrument som ligger inom det interna

perspektivet på BSC där företaget kvalitativt eller kvantitativt kunde mäta

företagets förmåga att identifiera dessa externa faktorer.
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Vi ser att företag som har en marknadsbaserad strategi, bör utveckla mått

i det interna processperspektivet som har de egenskaperna som George

Day (1994) diskuterar när han definierar ett företags förmågor vars

inriktning ligger i att identifiera externa händelser (market sensing).

Syftet med dessa marknadsorienterade förmågor är ju att koppla samman

de andra interna förmågorna med företagets omvärld och säkerställa

företagets konkurrenskraft genom att förutse marknaden och dess krav

innan konkurrenterna gör det. Därmed kan proaktiva åtgärder tas för att

försvara sin position, eller se nya möjligheter innan konkurrenterna.

Vi menar vidare att även innovation & lärandeperspektivet i det

marknadsorienterat BSC i större utsträckning måste ha mått och/eller

kritiska framgångsfaktorer som går att härledas till företagets externa

miljö. Om ett företag är beroende av kunskap om marknaden, kunder

eller dylikt, kommer kritiska egenskaper såsom branschkunnande, externa

kontakter, eller förståelse för kunden vara aspekter som genomsyrar

perspektivet.

7.3.2 BSC i Resursbaserade företag
Det har problematiserats mycket lite kring användbarheten av ett BSC för

företag som kännetecknas av en resursbaserad syn på strategi. Då vi ovan

har kommit fram till att Kaplan & Norton (2001) synsätt på strategi är

marknadsorienterat, torde företag som har en resursbaserad syn på

strategi få det svårare att implementera ett BSC och att styrkortet inte

skulle vara lika anpassat för denna typ av företag.

Vi kommer nedan att poängtera de egenskaper i en resursbaserad

organisation som bör lyftas fram vid design av ett BSC, hur kopplingen
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mellan företagets strategi och perspektiven kommer att se ut, samt visa

hur vi anser att framtagningsprocessen skiljer sig åt jämfört med en

marknadsorienterad organisation.

Relationen mellan en resursbaserad strategi och de fyra perspektiven

I företag med en resursbaserad strategi, som exempelvis New Media &

Entertainment (NM&E) ser kopplingen mellan den övergripande strategin

och de fyra perspektiven i ett BSC ut som följer i figur 7.4. Här är den

övergripande strategin mestadels kopplad till företagets interna processer.

Utifrån de interna processer företaget tillhandahåller väljs sedan den/de

kundsegment som ser störst nytta av kompetensen. Kundperspektivet har

i denna typ av företag därmed en sekundär koppling till strategin, jämfört

med det marknadsorienterade synsättet. Självfallet är kundernas

preferenser mycket viktiga vid strategiformuleringen, vilket även

poängterats av samtliga resursbaserade teoretiker, då de interna

processerna måste börja och sluta med kunden. Det är dock inte detta

perspektiv som är den styrande variabeln utan förmågan i företaget att

kunna utnyttja sina interna processer till fullo. De kritiska

framgångsfaktorer som identifierats i det interna process perspektivet

ligger därför till grund för övriga perspektiv såsom kundperspektivet

gjorde i marknadsorienterade företag.
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Figur 7.4: Kopplingen mellan resursbaserade strategier och BSC
Källa: Olve et al, 1997. Egen omarbetning

När vi använder uttrycket effektiva interna processer menar vi både inre

och yttre effektivitet. Inre effektivitet i denna kontext berör bland annat

förmågan att i tillverkning undvika kassation, spill i produktion eller ha

snabb ledtid från offertaccept till levererad produkt. Den yttre

effektiviteten kan vara en produkt av att ha en bra inre effektivitet, om

marknaden attraheras av de konkurrensfördelar som en inre effektivitet

kan ge upphov till. Den yttre effektiviteten i en organisation med

resursbaserat synsätt kan även bestå av att ha en unik innovationskultur

eller en kompetenstyngd som legitimerar en marknadsledande position.

Detta ser vi tydligt i NM&E där deras unika kunskaper drar till sig

kundernas intresse.

I likhet med Grants (1991) resonemang om att fokusera på intern

kompetens i dynamiska marknader (se kapitel 3.1.2), anser vi att ett

företag som NM&E initialt bör fokusera på sina interna resurser och inte

stirra sig blind på marknadens krav. Om denna typ av företag agerar på
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ett alltför marknadsorienterat sätt och rekryterar den kompetens som för

tillfället efterfrågas på marknaden agerar de för kortsiktigt menar vi. Om

marknadskraven ändras frekvent är risken att företaget sitter med felaktig

kompetens och plötsligt befinner de sig i en ond cirkel eftersom de

behöver rekrytera den kompetens som nu efterfrågas. Allt detta gör det

mycket viktigt att företaget vid framtagande av ett BSC ser till att ta sin

utgångspunkt i de interna processerna som företaget tillhandahåller och

stärka dessa. Ett strategiskt BSC byggt på rätt sätt är ett ypperligt

instrument för att identifiera vilka kompetenser som organisationen skall

fokusera på under såväl kort som lång sikt.

Dessutom är det viktigt att koppla en resursorienterad enhets styrkort till

koncernens övergripande BSC. Både Hamel & Prahalad (1990) och Stalk

et al (1992) betonar vikten att företagets kärnresurser i form av

kompetens är interorganisatoriska. Den kompetens, eller de resurser som

en avdelning besitter skall således inte bara tillhöra enheten, utan

företaget som helhet. Detta resonemang  stöds empiriskt av ansvarig i

NM&E som varnar för suboptimering i koncernen om inte samarbetet

mellan de organisatoriska enheterna efterlevs. För att motverka

suboptimering vill vi poängtera att det i ett resursbaserat företag är extra

viktigt att dess BSC aktivt kommunicerar befintliga kommunikations- och

kooperationsmekanismer, alternativt tar fram sådana.

Processen att bygga ett Balanced Scorecard

Framtagandet av en strategikarta och ett BSC för en organisation med

intern fokusering skiljer sig alltså enligt vår mening mot dylik process för

en marknadsorienterad organisation. Då det är de interna processerna och

de organisatoriskt unika förmågorna som är drivande för företaget, måste
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framtagningsprocessen av ett BSC präglas av detta. Som vi poängterat

innan är det viktigt för en resursbaserad organisation att ta hänsyn till de

koordinations- och kooperationsmekanismer som finns i företaget.

Speciellt viktigt anser vi detta vara i en relaterat diversifierad organisation

(som Adcore) där de olika enheterna var för sig innehåller unik

branchkompetens inom sitt respektive område. Om så inte sker finns

risken att de olika enheternas skillnader i interna processer och unika

kompetens kan leda till en strategi som är inkompatibel med vad

koncernen som helhet har. Grundat på detta föreslår vi följande logiska

ordning som modell för design av ett BSC i en resursbaserad

organisation:

1. Identifiera och kvantifiera de interna processer som organisationen är

outstanding på

2. Sätt in dessa processer och arbetsmetoder i hypoteser med kausala

samband i de fyra perspektiven och härled dem till övriga berörda

perspektiv

3. Utarbeta den värdeproposition som kan erbjudas kunderna

4. Segmentera kundgruppen efter vilka som värderar din unika kunskap

5. Utforma en strategi för att generera ett gediget finansiellt resultat

6. Kontrollera att strategin är kompatibel med  bolagets koncernstrategi

7. Hitta balansen mellan tillväxt och produktivitet



Analys

90

7.4 Styrkortet fyller olika funktioner

7.4.1 BSC i ett företag med en deliberate strategi
BSC kan, som vi tidigare konstaterat, sorteras in under Management

Control Systems, där huvudsyftet ligger vid att implementera redan

formulerade strategier. De centrala aktiviteterna i styrkortet är att planera

vad organisationen skall göra, koordinera dessa aktiviteter och utifrån

detta använda BSC som kontrollverktyg och eventuellt underlag för

belöningssystem. Detta rationella och planerande användande av BSC,

som Kaplan & Norton förespråkar, anser vi ha klara likheter med

Chakravarthy & Lorange (1991) syn på strategi, där den rationellt och

medvetet formuleras för att därefter implementeras i organisationen. De

menar vidare att ju tydligare ett företags strategi är desto bättre kan ett

företag organisera sig kring denna för att uppnå målet. En

företagsstruktur kan väljas, och uppgifter och ansvar kan tydligt delegeras

i organisationen (de Wit & Meyer, 1998; Andrews, 1987).

Då styrkortet utgår från företagets strategi, som sedan bryts ner i kritiska

framgångsfaktorer och operativa mått, tydliggörs strategin så att den blir

förståelig och kommunicerbar till alla anställda i företaget. På så sätt kan

alla i företaget förstå sin roll, och hur de kan bidra till att uppfylla

strategin. Just detta medför att styrkortet är ett användbart verktyg för

företag med en deliberate strategi, där en klar och tydlig väg mot

framtiden utstakas.
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Figur 7.5: Balanced Scorecard som Management Control och operativ kontroll

Källa: Anthony & Govindarajan 1998. Egen omarbetning

Av det ovan diskuterande har konstaterats att BSC är ett verktyg för

implementering av strategier, men det är också de facto ett verktyg som

erbjuder mätning av den operativa verksamheten på ett sätt som gör det

förenligt med den övergripande strategin. Därför har vi sett att styrkortet

spänner över inte bara Management Control processen, utan även det som

Anthony & Govindarajan (1998) kallar den operativa  kontrollen i

företaget (se figur 7.5).

Tongivande fördelar

BSC som ett planerings och strategiimplementerings verktyg har många

fördelar. Genom att ha en detaljerad planering för företagets verksamhet,

där både drivande och utfallsmått används i den strategiska kartan, kan

företaget också styras med en större grad av auktoritet och effektivitet.

Aktiviteter i företaget som annars skulle ha misslyckats på grund av

felaktiga rutiner eller motsvarande kan med hjälp av ett BSC lättare

kontrolleras och programmeras eftersom en tydlig plan för företagets

verksamhet har lagts upp. Vidare kan ett BSC leda till att företag i hög
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utsträckning fokuserar på långsiktigt engagemang där ledningen hjälps till

ett mer långsiktigt balanserat tänkande.

Eftersom BSC handlar om implementering av befintlig strategi, drar vi

slutsatsen att deliberate företag kan använda en budget på likartat sätt

som Anthony & Govindarajan (1998) menar att ”skörda” företag gör. Där

fungerar budgeten som ett kontrollverktyg för att dokumentera och

utvärdera resultatet och därmed satisfiera eller falsifiera de hypoteser som

orsaks-verkan sambanden är byggda på.

För företag med en tydligt formulerad strategi är det vidare viktigt att

styrkortet ägs av ledningen. Kaplan & Norton menar att det alltid är den

högsta ledningen som skall vara ansvarig för styrkortet. Även Olve et al

(1997) är av denna åsikt. För Adcore Telecom ser vi att det är just denna

typ av användningsområde som är mest tilltalande. Verktyget skall

användas som ett top-down kommunikation av strategin och kontroll att

företagets verksamhet fortskrider i rätt riktning.

Adcore Telecom är den enhet som har mest att tjäna på att använda BSC

till att implementera en redan formulerade strategi. Dock är företaget

verksamt på en marknad som kännetecknas av innovationer och en

relativt stor turbulens. Därför vill vi sålla oss till Chakravarthy & Lorange

(1991) och poängtera att instrumentet bör användas flexibelt och

uppdateras frekvent.

7.4.2 BSC i företag med en emergent syn på strategi?
En svaghet med deliberate synsättet på strategi, är enligt de Wit & Meyer

(1998) att planeringen av ett företags verksamhet alltid måste baseras på
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gissningar och förutsägelser om hur framtiden kommer att te sig, vilket

ställer krav på träffsäkra prognoser. Att använda BSC som ett

planeringsverktyg för företag med en emergent syn på strategi, blir därför

inte helt i överensstämmelse med BSC såsom det avsågs i förra avsnittet.

Som framgår av följande stycken menar vi ändock att verktyget har

många egenskaper som gör att det passar in i denna typ av verksamheter.

Tongivande fördelar

Först och främst ser vi att rollen styrkortet spelar kommer att ändras för

företag som har ett emergent synsätt på strategi. Trots att många av de

fördelar som framgick i föregående kapitel har stor betydelse även här, så

menar vi att huvudfokuset på verktyget är annorlunda. Det skall här inte

ses som ett utpräglat planerings och kontroll verktyg, utan bör istället

framhållas som ett strategiskt kommunikations verktyg. Genom den

kommunikation som styrkortet erbjuder, får samtliga medarbetare i en

organisation ett mer reflekterande och strategiskt förhållande till sitt eget

arbete och därmed en mer holistisk syn på företagets verksamhet.

Vi anser att det är av yttersta vikt att styrkortet därför inte ses som

ledningens verktyg som Kaplan & Norton betonar, utan att det ägs av

samtliga anställda i företaget. Kommunikationen skall inte bara avse Top-

down information utan verktyget skall vara en kanal där de anställda kan

komma upp med sina egna idéer och tankar kring sitt dagliga arbete, samt

input för företaget som helhet.

Genom ett BSC som är utformat för att stimulera tvåvägskommunikation

kan organisationen erhålla så kallad double-loop learning. Om ett önskat

resultat uteblir trots att de drivande måtten lever upp till målsättningarna
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som satts upp i styrkortet kan det bero på att de kausala sambanden är

felaktiga, eller att strategin är felaktig. Ett traditionellt MCS utan

strategiskt intresserade medarbetare skulle bara fokusera på de mått som

ledningen satt upp, medan de strategiskt upplysta medarbetarna i ett BSC

skulle börja reflektera över sitt arbete, och finna implikationer för hur

styrkortet bör ändras eller kanske till och med ändra strategin. Vi menar

att företag med ett emergent synsätt därför inte skall vara främmande för

möjligheten att i viss mån delegera det strategiska arbetet neråt i

organisationen.

Engagemang kring ett företags strategiska arbete, kommer enligt vår

mening av inte bara att de förstår hur de kan hjälpa till att nå lönsamhet

på sikt. Det krävs också att det ges möjlighet att själva få vara med och

förändra styrkortets utformning och vara delaktiga i

utvecklandet/förändringen av ett företags strategi. Nilsson & Rapp (1999)

fann i sin studie att genom att involvera de anställda i de strategiska

frågorna i företagets verksamhet, började de ifrågasätta de mått som

användes. Därmed kunde en meningsfull dialog rörande både strategiska

och operationella frågor fås mellan ledningen och de anställda. Genom att

involvera medarbetarna breddas den kognitiva medvetenheten om

företagets strategi. Därmed innefattas medarbetarnas dagliga beteende i

strategin. Quinn (1978) menade också just detta, när han påstår att företag

som enbart förlitar sig på en strategisk planering fokuserar i alltför stor

utsträckning på mätbara kvantitativa faktorer och ignorerar de kvalitativa,

organisatoriska och beteendemässiga faktorerna som ofta är avgörande

för strategisk framgång.
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Empiriskt har vi i vår fallstudie sett detta behov som extra viktigt hos

NM&E där deras innovativa och unika kompetens attraherar marknaden.

För organisationer som NM&E är det viktigt att samtliga medarbetare har

ett strategiskt fokus och känner till koncernens övergripande vision. Om

så inte är fallet för NM&E finns risken att enheten stirrar sig blind på

dagens framgångsrika processer, vilket kan motverka en successiv

förbättring av kompetensbasen. Vi anser således att BSC för en

organisation som valt att arbeta utifrån en emergent syn på strategi bör

har dragningar åt det som Macintosh (1994) kallar organisk kontroll.

Stora likheter finns också till Anthony & Govindarajans (1998) forskning,

där vi menar att kontroll av ”beteende” passar bättre än ”output” (se tabell

4.1).

Kopplingen mellan emergent strategier och de olika perspektiven

Då mätning och kontroll får en underordnad betydelse ges medarbetarna

mer spelutrymme och därmed faciliteras innovationstänkande. Genom att

testa kreativa och innovativa idéer med hjälp av orsaks-verkan samband

möjliggörs den ”probing” som vi liksom Eisenhardt (1999) menar är

viktig för en organisation som verkar i en dynamisk omvärld.

Strategikartan skall endast ses som en gissning över vad som kommer

leda till en framtida lönsamhet. Genom att testa dessa tankar, kan man på

ett kontrollerat och effektivt sätt justera styrkortet allteftersom nya

oplanerade strategier dyker upp.

Vidare hävdar denna syn på strategi, att framtiden inte kan förutspås,

varför vi anser att styrkortet bör ha en kortsiktig syn på framtiden men

uppdateras ofta. Kaplan & Norton hävdar att Innovations & Lärande

perspektivet är det perspektiv som är framtidsorienterat.



Analys

96

I emergent företag bör således de kritiska framgångsfaktorerna som

säkerställer framtida behov i Innovations & Lärande perspektivet få en

mer betydelsefull roll, än om företaget var av en mer deliberate karaktär.

I Kaplan & Nortons modell är det dock bara innovation & lärande som

har en framtidsorienterad roll, men vi menar att den inte räcker i detta

fall. Istället kan det Interna processperspektivet i större utsträckning ta

denna roll också. Återigen ser vi det som viktigt att företaget har en intern

process som kan ta tillvara på nya möjligheter och hot i omvärlden, innan

konkurrenterna gör det. Ett exempel kan vara ”market sensing” eller

kanske en process som tidigt kan identifiera framtida nya teknologier.

Därmed skulle styrkortet kunna erbjuda en slags ”feed forward”

mekanism och inte bara ”feedback” på om företaget är på rätt väg. Dessa

interna processer som identifierar de nya möjligheterna, kommer

underifrån i organisationen, vilket ytterligare tyder på att innovations &

lärande perspektivet har en framträdande roll i denna strategiska

förutsättning.

BSC för strategiimplementering och strategiformulering

Kaplan & Norton problematiserar ingenting kring hur ett mönster av

orsaks-verkan samband kan ligga till grund för initial strategiformulering

och införandet av ett nytt BSC.

Vi kommer i följande avsnitt ge vår syn på hur ett BSC och de kausala

samband som bildar en strategikarta kan vara till hjälp när en ung

organisation skall formulera sina första strategier eller för en organisation

som inte har någon uttalad strategi.
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Det inkrementella synsättet menar att ett medvetet deliberate synsätt på

strategi underskattar problematiken kring att strategi är ett interaktivt

problem. Om man separerar strategiformulering och implementering åt,

så missas det faktum att den ena processen påverkar den andra

(Mintzberg, 1994; Quinn, 1978; Eisenhardt, 1999). Så fort man börjar

implementera en strategi, kommer det få konsekvenser på hur kunder,

konkurrenter med flera agerar, varför en implementering av en strategi i

ett företag alltid leder till att förutsättningarna ändras (de Wit & Meyer,

1998; Quinn, 1978). Som framkom av tidigare resonemang ser vi att ett

BSC är ett flexibelt verktyg som i viss mån är förenligt med den

inkrementella synen på strategi, trots att det per definition är ett

planeringsverktyg. Vad vi tänker främst på är den möjlighet till ”double-

loop learning” och användandet av verktyget som ett ”probing” verktyg i

enlighet med Eisenhardts (1999) tankar.

I fallföretaget Pharmatech, där en fastlagd och tydligt formulerad strategi

i dagsläget inte finns, såg branschledaren det som viktigt att få feedback

på det initiala arbete han gör. Att ha en fastlagd och nedskriven

handlingsplan att slaviskt följa sågs inte som kritiskt för Pharmatech: s

framgång, då han menade att det var en orimlig tanke att han skulle kunna

ha koll på marknaden, företagets samtliga produkter och veta var

konkurrenterna är på väg från första början. Snarare menar ansvarig för

satsningen att det viktigaste är: ”...att sätta en riktning och sedan försöka

precisera sig fram.” Därför har branschledaren, som nyligen färdigställt

sin affärsplan, arbetat parallellt med att ta fram ett BSC. Allteftersom han

kan dra lärdomar och feedback utifrån styrkortet, kan han sedan att

revidera affärsplanen, lägga till eller dra bort.
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Själva strategiformuleringen blir således en inkrementell och iterativ

process, där BSC fungerar som ett viktigt hjälpverktyg i formuleringen av

strategin. Genom att analysera de kausala sambanden via

hypotesprövning eller korrelationsanalys kan ett mönster av

framgångsvariabler identifieras och användas för strategiformulering.

Genom sättet som BSC används på här vidgas användningsområdet till att

inte bara se det som ett implementeringsverktyg, utan också som en viktig

kanal för att dra lärdomar från sitt agerande. Därmed fungerar styrkortet

som en katalysator, där input till förändringar som bör göras i

branschsatsningen kan leda till att en tydlig strategi växer fram ur

verksamhetens agerande. Av detta har vi därför dragit slutsatsen att ett

BSC inte bara är ett implementeringsverktyg för strategi, utan att det lika

gärna kan användas vid framtagandet av en strategi. Den information som

kommer av verktyget är en mycket viktig källa till strategiformuleringen.

Figur 7.6: Balanced Scorecard som ett strategiskt formulerings- och implementeringsverktyg

Källa: Anthony & Govindarajan 1998. Egen omarbetning

Aktivitet Slutmål för aktiviteten

Operativ kontroll

Strategi
formulering Mål, strategier, och policys

Management
control Implementering av strategier

Balanced
Scorecard

Effektiv mätning av den operativa
verksamheten
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8 Slutsatser
Vad vi nu har kommit fram till, är att BSC är ett verktyg som fungerar i

företag oavsett strategisk utgångspunkt. Skillnaderna i användning mellan

de olika synsätten framkommer av tabell 8.1 nedan. Som vi har sett så bör

styrkortet fylla olika funktioner, beroende på om företaget ser strategin

som någonting som kan planeras för i förväg eller som en övertiden

framväxande process.

Tabell 8.1: Strategiers påverkan på Balanced Scorecard

Vårt arbete mynnar således ut i modellen nedan. Det balanserade

styrkortet verkar vid närmare analys inte vara så balanserat som antytts.

Åtminstone är det inget som vi anser bör eftersträvas i styrkortet.

Självfallet bör samtliga perspektiv finnas med i styrkortet, men deras

inbördes relation och relativa vikt skiljer sig åt i olika strategier. Det

första ett företag måste göra innan de börjar använda ett BSC, är att själva

ta ställning till deras unika förutsättningar och syn på strategi. Efter att ha

gjort detta kan de sätta in sig själva någonstans på den skala vi tagit fram

i figur 8.1. Därefter kan de använda BSC på det sätt som rekommenderar

nedan.

Strategi Balanced Scorecard: s

funktion och roll.

Startpunkt för ett

Balanced Scorecard

Huvudfokus i ett

Balanced Scorecard

Deliberate Planerings & kontroll-

verktyg

Balans mellan samliga

perspektiv

Emergent Kommunikationsverktyg Innovation & Lärande

Marknad Kundperspektivet.

Driver övriga perspektiv

Kundperspektivet

Resurs Interna processer.

Driver övriga perspektiv

Interna processer
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För det enskilda företaget skall det dock poängteras att de inte behöver ta

ställning till det ena förhållningssättet framför det andra. Ofta återfinns de

någonstans mittemellan, men med ett större fokus åt något håll, vilket

även var fallet i våra fallföretag. Som framgår av figur 8.1, är det ett eller

två perspektiv som kommer att få en relativt större vikt i styrkortet. För

företag är det därför enligt vår mening viktigast för dem att säkerställa

dessa perspektiv i första hand, för att därefter arbeta med övriga

perspektiv.

     Figur 8.1: Huvudfokus i ett Balanced Scorecard, med olika strategiska utgångspunkter.

Styrkortets roll i en deliberate strategi skall först och främst ses som ett

strategiimplementeringsverktyg, där planering och kontroll är viktiga

funktioner. Styrkortet får också till följd att man kan säkerställa den

långsiktiga strategin genom att den kortsiktiga styrningen av företaget

(ofta baserat på att uppnå budgetmål) ligger i linje med de långsiktiga

ambitionerna för verksamheten. Inget uppenbart huvudfokus vad gäller

perspektiven i styrkortet har utkristalliserats, som vi kan hänvisa till detta

strategiska synsätt.

Marknad

Resurs

Kund,
Innovation &

Lärande

Interna
processer,

Innovation &
Lärande

Interna
processer

Kund

EmergentDeliberate
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Istället blir balansen mellan samtliga perspektiv en viktig egenskap som

säkerställer en framgångsrik styrning i företaget. Styrkortet och de olika

perspektivens betydelse påverkas dock av huruvida företaget har en

marknads- eller resursbaserad strategi (vilket framgår av figur 8.1).

För företag med en emergent syn på strategi fyller styrkortet

huvudsakligen rollen som ett strategiskt kommunikationsverktyg. Genom

att få alla delaktiga i det strategiska arbetet kan företaget uppnå den

”double-loop learning” som Kaplan & Norton (2001) talar om.

Huvudfokus i styrkortet blir därför att skapa delaktighet hos de anställda,

vilket kan fås genom att säkerställa de kritiska framgångsfaktorerna som

är uttalade i innovations & lärandeperspektivet. Styrkortet skall vidare ha

ett så framtidsorienterat fokus som möjligt, vilket innovation &

lärandeperspektivet medför. Vi ser det dock som viktigt att kund- eller

interna processperspektivet har ett så framtidsorienterat fokus som

möjligt. Av vikt är även att uppdatera styrkortet så frekvent som möjligt

för att på så sätt kunna kapitalisera på den senaste utvecklingen i

omgivningen. Verktyget kan vidare användas inte bara i

strategiimplementeringsfasen, utan även som ett viktigt verktyg för

formulering av en strategi genom att se det mönster av beslut som tagits

över tiden.

Vad gäller marknadsbaserade strategier ser vi att startpunkten för

framtagandet bör vara genom att säkerställa de kritiska

framgångsfaktorerna i kundperspektivet. Dessa driver sedan övriga

perspektiv, varför dessa bör ha tydliga drag av extern karaktär. Därför

kommer huvudfokus även att vara mot just kundperspektivet i företag

med en marknadsbaserad strategi.
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Genom att involvera ”market sensing” i de interna processerna övergår

detta perspektiv till att spänna över både dagens situation och framtiden.

De resursbaserade strategierna å andra sidan tar sin utgångspunkt i de

Interna processerna i styrkortet för att sedan härleda de kritiska

framgångsparametrar i övriga perspektiv som krävs för att uppnå dem. En

tyngre vikt på detta perspektiv i styrkortet blir därför resultatet då företag

har en resursbaserad strategi.

Slutligen vill vi också påpeka att vi har sett många bra egenskaper i BSC

konceptet som har föranlett oss att dra slutsatsen att verktyget är ett

ypperligt verktyg för initial formulering av en strategi. Vad vi menar är

att användbarheten av styrkortet kan spänna inte bara över

strategiimplementering och kontroll utan även fungerar som en vital del i

strategiformuleringsprocessen.
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