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Bakgrund: I debatten har BSC då och då dykt upp som ett ersättningsinstrument till budgeten. Vad som inte alltid
framgår är vilket eller vilka instrument som bär de roller som traditionellt bärs upp av budgeten.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka roller som BSC och budgeten har tagit i
styrkortsanvändande företag.

Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa oss ifrån den bransch där budgeten som styrinstrument kanske fått mest
kritik, nämligen bankbranschen.

Genomförande: Vi har gjort en förstudie utifrån vilken fyra företag har tagits fram. Dessa företag har sedan
studerats på ett fallstudieliknande sätt, via intervjuer. Materialet har sammanställts och legat till grund för analysen.

Resultat: Vi anser att debatten om att BSC skulle kunna ersätta budgeten är överdriven, då de båda systemen i
grunden är så olika. BSC är mera av ett prioriteringsinstrument medan budgeten bistår med de finansiella ramarna.
Det viktiga blir istället att användande företag inser vilka roller som bäst spelas av resp. system, vilket vi också ger
ett förslag på.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel ger vi en beskrivning av ämnets problemområde
och anledningen till ämnesvalet. Därefter följer en diskussion om
problemfrågorna inom området samt syftet med uppsatsen. Avslutningsvis
behandlas undersökningens avgränsningar och en redogörelse för
uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Så sent som på 50-talet hade budgetarbetet fortfarande inte nått en
fullständig spridning bland företagen i Sverige. I USA fanns det
tillämpningar redan på 20-talet och i England går användandet ännu
mycket längre tillbaka. Ordet budget kommer förmodligen ifrån det
latinska ordet bulga som ungefär betyder lädersäck och i England är det
sedan 1870 en tradition att finansministern tar fram finansplanen ur sin
läderporfölj. Ordet budget kan alltså sägas ha övergått ifrån att avse väskan
till att avse själva innehållet, finansplanen. (Arwidi & Samuelson, 1991)

Figur 1:1 Budgetens utveckling på 1900-talet (Källa: Arwidi & Samuelsson, 1991)

Figuren ovan är förenklad och åskådliggör utvecklingen som om det vore
trappsteg, när det egentligen givetvis har varit en kontinuerlig utveckling.
Ändå visar figuren i vilken riktning budgetens roll utvecklats och det är
inte svårt att se samband med hur företagen som sådana har förändrats
under samma period. De nya roller som budgeten fått tagit är säkerligen
bara ett svar på de nya behov som företagen haft i och med den allmänna
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marknads- och konkurrensutvecklingen. På 80-talet slog datoriseringen
igenom och företagen fick möjligheten att genom budgetsimulering testa
flera alternativ än tidigare. Denna utveckling kom väl till pass eftersom
långsiktigheten vid den här tiden inte var lika viktig som tidigare.
Flexibilitet och snabb feedback eftersträvades alltså snarare än stabilitet.
(Arwidi & Samuelson, 1991)

I början av 90-talet dök det upp ett nytt begrepp på ekonomistyrningens
stjärnhimmel. Metoden som 1992 presenterades av Kaplan & Norton i
Harvard business review byggde på kritiken mot den traditionella
ekonomistyrningspraxisen, vilken ansågs alltför stelbent, i många fall rent
missvisande och dessutom ledande till suboptimering och kortsiktigt
tänkande (Johnsson & Kaplan, 1987). Modellen vi talar om är naturligtvis
Balanced Scorecard (benämns i fortsättningen även som BSC eller styrkort,
med samma betydelse). Grundtanken i BSC är att samla ett antal mått till
en kompakt beskrivning av en verksamhet (Olve et al, 1999). Som så ofta
när en ”ny” metod presenteras, är det vanligtvis någon annan som gjort det
tidigare, vilket även är fallet här. Redan i slutet av 40-talet diskuterades
styrkort av Nobelpristagaren Herbert Simon (1954).

Under 90-talet har antalet företag som implementerat BSC ökat och
modellen förefaller uppvisa bärkraftighet ifråga om praktisk användbarhet,
kanske tack vare att de flesta företag som infört BSC redan tidigare mätt
icke finansiella mått såsom kundnöjdhet (Kaplan & Norton, 1999). I och
med detta blev övergången till BSC troligtvis lättare, då BSC fungerar som
en instrumentbräda, vilken samlar upp signalerna från den underliggande
verksamheten.

Själva grundtanken med BSC var alltså inte ny, utan det speciella med
modellen var att den presenterade all information som är nödvändig för
verksamhetsstyrning i ett enda styrkort. För Kaplan och Nortons del
startade historien om BSC 1990, då Nolan Norton Institute, vilket är
KPMG:s forskningsgren, sponsrade en ettårig studie – ”Measuring
Performance in the Organization of the Future”. Deltagande företag i
studien menade att de summariska måtten på ekonomiska resultat hämmade
organisationernas möjligheter att generera framtida ekonomiskt mervärde.
Ansvarig för studien var David Norton, VD för Nolan Norton och Robert
Kaplan trädde in som akademisk konsult – ett nytt framgångsrikt radarpar
hade bildats. Studien tog fasta på och utvecklade idéerna från ett av
företagen i studien, att inkludera andra mått än finansiella, såsom
processkvalitet och leveranstid. Detta resulterade i förvissningen om att ett
flerdimensionellt styrkort tillgodosåg deltagande företags behov bäst
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(Kaplan & Norton, 1999). Gruppdiskussionerna medförde att idéerna kring
styrkortet utvecklades till ett Balanced Scorecard, med fyra klart avskilda
parametrar: ekonomi, kund, processer samt lärande.

BSC-konceptet fångade omedelbart vårt intresse, men framställs ofta i
litteraturen som lösningen på alla problemen rörande verksamhets-
styrningen. BSC hävdas ibland kunna ersätta budgeten och företag såsom
Borealis och Volvo påstås ha gjort så i praktiken. Frågan är dock om
budgeten har försvunnit helt ur dessa företag eller om den finns kvar under
annat namn eller fått en utvecklad och annorlunda roll än tidigare. Detta var
ett område som litteraturen inte beskrivit, vilket gjorde att vår nyfikenhet
ökade.

1.2 Problemdiskussion

”Corporate Control utilises the Balanced Scorecard to effectively communicate
strategic intent and to motivate as well as track performance against established
targets. Replacing the traditional budget, the Balanced Scorecard and the Rolling
Financial Forecast separate performance measurement from financial forecasts.”

Källa: Fischer J, Vice President Corporate Control, Borealis,
www.borealisgroup.com:, 2001-03-20

Historiskt sett har det primära, och inte sällan enda, verktyget för
ekonomistyrning varit budgeten. Citatet ovan antyder att så inte längre är
fallet, utan att budgeten faktiskt skulle kunna ersättas helt och hållet utav
BSC kompletterat med rullande finansiella prognoser. Äntligen har
drömmen om att kasta ut budgeten gått i uppfyllelse, eller? Även om BSC
är ett kraftfullt styrverktyg, som tar hänsyn till fler variabler som påverkar
ett företags framgång, innebär detta att hänsyn till samtliga faktorer tagits?
Även om budgeten är ett föråldrat och trubbigt styrverktyg finns
möjligheten att den representerar värden som inte i fullgod utsträckning
omfattas av BSC.

BSC är ett relativt ungt styrinstrument, även om liknande idéer funnits
långt tidigare. Generellt sett så styrdes företag förr efter mera strikta
finansiella kontrollsystem som t.ex. budget med tillhörande feedback
system där avvikelser studerades. Många av de faktorer som ibland kallas
för mjuka såsom medarbetarnas trivsel fanns inte representerade i detta sätt
att styra. I och med att de tillgångar som är svåra att värdera i kronor, t.ex.
intellektuellt kapital, med tiden har fått allt större betydelse, har också
betydelsen av att inkludera andra typer av information i syfte att balansera
styrningen ökat. Vad som inte alltid framgår i teorierna kring detta system
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är vad som händer med det gamla styrsystemet i och med att företag inför
BSC.

I Balanced Scorecard-litteraturen framställs styrinstrumentet som näst intill
komplett, i den bemärkelsen att det väger in stora delar av vad som är
viktigt för att styra ett företag. Lösningar på problem som traditionellt har
tagits om hand i budgeten, såsom resursfördelning anses av teoretikerna
kunna behandlas med hjälp av BSC. Däremot beskriver inte teorierna hur
man löser dessa problem i praktiken, om teoretikerna faktiskt menar att
BSC som enda styrverktyg löser problemen eller om en integration med
andra styrverktyg avses.

”…Styrkortet blir då ett sätt att tydliggöra affärsplanen och de uppdrag för olika
enheter som den leder till. Det leder till att vissa har sett Balanced Scorecard som
en ersättning för budget”

Källa:Olve et al, 1999, s 29

En av budgetens stora fördelar är att den utgör ett utmärkt verktyg för
ansvars- och resursfördelning, dessutom genererar budgetprocessen
återkommande dialog och uppföljning inom organisationen (Bergstrand &
Olve, 1996). Genom att fördela resurserna olika kan ledningen prioritera
önskade verksamheter. Dessutom kan budgeten användas som ett medel att
åstadkomma ansvarsfördelning genom handlingsfrihet inom vissa
uppdragna resursramar (Bergstrand & Olve, 1996). Andelen företag som
introducerat BSC och valt att tona ned betydelsen av budgeten har alltså
ökat i Sverige, men hur har dessa företag löst t.ex. ansvars- och
resursfördelningsproblematiken? En intressant aspekt av detta är varför
företag överger budgeteringen och om man de facto har gjort det i
praktiken. BSC-litteraturen framställer budgeten som stel och missvisande,
men är denna syn på budgeten överensstämmande med svenska företags
syn på densamma i dagsläget?

Frågor som då väcks är hur dessa båda styrsystem förhåller sig till varandra
och vilken kraft de har i sin påverkan på beslutsfattandet. I dagsläget är
ovissheten stor avseende budgetens nya roll kontra BSC. Det budgetlösa
företaget utgör den ena polen och den traditionella styrningen med
tyngdpunkt på budget utgör den andra. Däremellan befinner sig troligtvis
de flesta företag som i dagsläget implementerat BSC.

1.2.1 Problemformulering

Problemdiskussionen kan sammanfattas i följande problemfråga:
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Vilka olika roller har Balanced Scorecard och budget tagit i den
ekonomiska styrningen med avseende på följande traditionella
budgetroller:

•  Resursfördelning
•  Ansvarsfördelning (Målformulering)
•  Planering (Samordning, prognosticering,)
•  Uppföljning (Kontroll, utvärdering, belöning)
•  Strategiförmedling
•  Kommunikation
•  Motivation

Inom dessa sju traditionella budgetroller har vi identifierat underkategorier,
vilka vi presenterar inom parenteserna i syfte att öka förståelsen för hur vi
betraktar rollernas omfattning, även om vi är medvetna om att gränserna
mellan vissa roller kan vara flytande. De roller vi valt att utgå ifrån baseras
på Emmanuel & Otleys (1985) rollklassificering. Vi har dock lagt till
motivation och strategiförmedling, då detta är roller som ex. Bergstrand &
Olve (1996) tar upp och som vi anser vara av stor vikt.

1.2.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera Balanced Scorecard och budgetens
inbördes relation i styrkortsanvändande företag.

1.2.3 Avgränsningar

När vi diskuterar olika kategorier av styrning av företag avser vi att indela
dessa utifrån just rollfördelningen mellan budgeten och BSC. Dessa båda är
grund för kategoriseringen. Vi har inte valt att utgå ifrån någon speciell
kategori av företag eller bransch, av flera anledningar. Vi menar att det i
många fall är av mindre vikt vilken typ av verksamhet som styrs, eftersom
det är styrningen som sådan som vi har för avsikt att studera. Detta
antagande, att typ av verksamhet har mindre betydelse för hur ett Balanced
Scorecard används, styrktes av intervjuer på Cap Gemini Ernst & Young.
Ett undantag har gjorts ifrån detta synsätt, nämligen banker. Vi anser att
bankers verksamhet är så pass unik att de slutsatser vi kan dra ifrån den i
hög grad endast är relevanta för liknande verksamheter, vilket innebär att
bankverksamhet inte inkluderas i denna studies omfattning.
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1.2.4 Disposition

För att underlätta överskådligheten för läsaren följer här en kort
presentation av det fortsatta upplägget av uppsatsen.

Kapitel 2 behandlar det vetenskapliga synsätt utifrån vilket vi betraktar
uppsatsskrivandet och som har styrt vårt tillvägagångssätt.

Kapitel 3 består av den teoretiska referensram som tillsammans med
empirin ligger till grund för undersökningens analys.
Därefter följer kapitel 4 där sammanställningen av den insamlade empirin
från fallstudierna presenteras i fyra företagsbeskrivningar.

Analysen framställs i kapitel 5 och slutligen presenteras slutsatserna av
studien i kapitel 6.
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2 Metod
Kapitlet omfattar tre delar. Inledningsvis ges en beskrivning av vårt
vetenskapliga förhållningssätt och vår roll som uppsatsskribenter. Sedan
beskrivs vårt val av metodologisk ansats samt motiven till de val vi gjort.
Därefter redogörs för tillvägagångssättet rörande undersökningsproblemet.
Vi har valt att förlägga metodkritiken till det stycke kritiken berör och inte i
ett enskilt avsnitt, då vi anser att diskussionen kring de metodologiska val
vi gjort blir mer nyanserad av detta upplägg.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt och vår roll som
uppsatsskribenter

I detta avsnitt beskrivs vår syn på vetenskaplighet och vår roll som
uppsatsskribenter. Dessutom ges en beskrivning av den arbetsmetod som
karaktäriserar studien.

Inför detta den sista uppsats vi skriver på utbildningen – Magisteruppsatsen
– anser vi det vara dags att redogöra för vad som karaktäriserar en
vetenskaplig skrift och våra strävanden som uppsatsskribenter. Eriksson &
Wiedersheim-Paul (1997) ställer upp ett antal kriterier att uppfylla, för att
kunna kalla arbetet vetenskapligt. Det första är att forskaren skall vara
beredd att kontinuerligt ompröva nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och
metoder på ett kreativt och kritiskt sätt, vilket vi strävat efter att uppnå
genom att betrakta empirin utan att låta befintliga teorier tala om för oss
vad det är vi ser och att inte betrakta teorierna inom detta område som
”sanningar”. Dock är vi av den åsikten att fullständig objektivitet i detta
sammanhang är snart när omöjligt att uppnå, då våra värderingar ständigt
och omedvetet färgar det vi beskådar. Däremot karaktäriseras vår
objektivitetssträvan av att vi, i enlighet med Lundahl & Skärvads (1992)
rekommendation, genomgående försökt uppnå så stor saklighet som
möjligt. Detta genom att i studien tydligt skilja mellan insamlad data och
våra tolkningar och värderingar av densamma. ”Kunskapen” skall även
presenteras på ett sådant sätt att ifrågasättande möjliggörs, vilket i
praktiken innebär att undersökningen skall vara repeteterbar, dvs.
intersubjektivitet skall råda. Framtida forskare som undersöker samma
problem skall med andra ord kunna komma till samma slutsatser som
forskaren, om studien genomförs under identiska förhållanden. Det
sistnämnda blir naturligtvis problematiskt i samhällsvetenskapliga studier,
då förhållandena förändras under tidens gång. Dessutom gör
undersökningens karaktär, varande fallstudieliknande med önskan att låta
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respondenterna redovisa sina åsikter utan alltför hård styrning, att
repeteterbarheten antagligen är relativt låg, trots att vi eftersträvat att
presentera resultatet på ett sådant sätt att ifrågasättande möjliggörs. Ett
annat kriterium är att kunskapen skall kunna ställas inför falsifieringstester.
Det sista kriteriet understryker öppenhet och full redovisning av resultat
och metoden forskaren använt sig av för att nå det aktuella resultatet
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997), vilket vi eftersträvat genom att
öppet redovisa hur datamaterialet samlats in, bl.a. genom de bifogade
intervjumallarna (se bilaga 1 & 2) vilka styrt de intervjuer som genomförts.

Ett kriterium rörande mätning är att det som avses mätas också är det som
blir mätt, dvs. att validiteten är hög. Den variabel som används skall
utformas så att den blir relevant och lämplig som mått på den egenskapen
som undersöks. Operationalisering till mätbara variabler blir avgörande för
validiteten framförallt när det är abstrakta begrepp och attityder som
undersöks (Dahmström, 1996).

Vår bedömning, vilken naturligtvis är subjektiv, är att validitet föreligger i
denna uppsats. Förundersökningens såväl som huvudundersökningens
frågeställningar genomgick omsorgsfull genomarbetning innan under-
sökningen tog vid. Genom att möjligheten till uppföljningsfrågor fanns och
utnyttjades vid ett par tillfällen för att komplettera bristfälliga eller
tvetydiga svar, anser vi att risken för missuppfattningar minimerats.
Följaktligen är vår uppfattning att respondenterna givit svar på det vi avsett
mäta. Vid tveksamheter eller förtydliganden har berörda respondenter ställt
upp på följdfrågor, varvid en, enligt vår bedömning, nyanserad och så
fullständig bild som möjligt erhållits.

En annan aspekt rörande säkerheten i mätningen gäller metodens förmåga
att undvika slumpens inflytande på resultatet. Om mätningen upprepas på
respondenten och denne ger samma eller praktiskt taget samma svar varje
gång anses mätmetoden besitta hög reliabilitet, medan låg reliabilitet
föreligger vid varierande svar. Reliabiliteten kan påverkas av ett flertal
faktorer såsom trötthet, motivation, stress, samt andra föränderliga
egenskaper hos en individ. Även situationsberoende faktorer kan påverka
reliabiliteten, såsom omgivningens karaktär, sättet frågorna formuleras på
samt vem det är som ställer frågorna. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Om en hög validitet skall kunna erhållas i mätningen är det nödvändigt att
reliabiliteten är hög. Då stora inslag av slump förekommer i mätningen blir
inte det som avses mäta mätt. Däremot är inte hög reliabilitet en garanti för
att validiteten är hög (Dahmström, 1996). Vid kvalitativa intervjuer är
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konstans inte aktuellt på samma sätt som vid kvantitativa studier –
förändring är just vad man är intresserad av. Detta gör att skilda resultat vid
skilda tidpunkter kan förväntas (Trost, 1997).

Då vi under förundersökningen genomfört intervjuerna medelst telefon
föreligger möjligheten att svaren kan ha varierat beroende på vem som
genomförde intervjun. I syfte att minimera denna risk utformades en
intervjuguide (se bilaga 1) vilken vi följt i största möjliga utsträckning.
Dock är det omöjligt att försäkra sig mot respondentens sinnesstämning vid
det aktuella tillfället. Inför varje intervju i huvudundersökningen skickades
grova frågeställningar rörande intervjuns omfattning. Dessutom användes
även under huvudundersökningen en intervjuguide (se bilaga 2) och
intervjuerna bokades god tid i förväg, allt för att förbereda respondenterna i
syfte att minimera slumpens inverkan på svaren.

2.2 Metodologisk ansats

I detta avsnitt ges en genomgång av den undersökningsmetod vi använt oss
av, samt motiveringar till varför vi gjort dessa val.

2.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod

Med utgångspunkt i undersökningens typ av data brukar man skilja mellan
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar
baserar sina slutsatser på data som kan kvantifieras och behandlas
statistiskt. Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på ej
kvantifierad data såsom attityder, värderingar, föreställningar etc. (Lundahl
& Skärvad,1992). Även om en kvalitativ undersökning också kan baseras
på kvantitativ data, är skillnaden att datan inte behandlas med statistiska
metoder (Strauss & Corbin, 1998).

Det finns avgörande skillnader mellan de båda metoderna och under vilka
omständigheter respektive metod passar bäst. Den kvantitativa metoden har
ett standardiserat upplägg och används företrädesvis vid insamling av
information enligt en förutbestämd mall. Frågorna forskaren ställer låser
fast undersökningen genom hela undersökningsperioden, syftande till att de
frågor forskaren vill ställa presenteras för respondenten vid en tidpunkt och
kan senare inte omformuleras, om otydligheter i frågeställningarna
upptäcks. (Holme & Solvang, 1991)
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Den kvalitativa metoden besitter en större flexibilitet och är mer
djupgående i sin karaktär, syftande på det faktum att forskaren är mindre
styrd. Forskaren har i en kvalitativ studie möjligheten att omvärdera
undersökningen medan han håller på, vilket ger utrymme för öppenhet hos
forskaren inför ny kunskap och omvärdering av gammal. Kunskap som inte
är känd i början av studien kan med tiden framkomma och därmed berika
studiens resultat (Holme & Solvang, 1991). Nackdelarna med en kvalitativ
studie är att relevansen i undersökningen kan bli lidande eftersom
sanningshalten i datan inte alltid prövas utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Utifrån studiens syfte, att ge en djupare förståelse för de studerade
företeelserna, valde vi att angripa problematiken utifrån en kvalitativ
ansats. En kvantitativ undersökning enligt Kvale (1997) riktar sig mer mot
att undersöka redan kända företeelser, medan målet med kvalitativa under-
sökningar normalt är att studera företeelser som tidigare inte är kända. Då
området för studien inte tidigare var känt i särskilt stor utsträckning ansåg
vi att en kvalitativ undersökning var mer motiverad i detta fall.

2.2.2 Fallstudier

En fallstudie riktas oftast mot ett eller ett fåtal undersökningsobjekt och är
lämplig då forskaren vill belysa detaljerad och djupgående fakta. För att
uppnå det eftersträvade djupet krävs ofta ett mindre antal undersöknings-
objekt till vilka forskaren kan återkomma med kompletterande frågor och
nya synvinklar. Olika svar på samma fråga kan ges, då människor uppfattar
olika saker som viktiga rörande det behandlade området. Genom att i en
fallstudie genomföra ett flertal intervjuer i samma undersökningsobjekt och
därmed erhålla en mer komplett och nyanserad bild av rådande för-
hållanden, ges en mer detaljerad helhetsbild. När man, som vi, på förhand
är osäker på vad som är viktigt respektive oviktigt att undersöka lämpar sig
enligt Lekvall & Wahlbin (1993) fallstudien väl.

Keating (1995) menar att det inte finns några generella regler för vad som
måste inkluderas i en fallstudie och att typen av kunskap som genereras av
denna kan ha olika karaktär. Vidare klassificerar Keating (1995) case-
undersökningar utifrån undersökningens syften, i vilken fas av teori-
utveckling den befinner sig i och vilken typ av kunskap studien bidrar med.
De olika studierna vilka befinner sig i olika stadier av teoriutvecklig är:
Theory discovery case vilka befinner sig i ett stadium av teoriutveckling,
theory illustration case eller theory refinement case vilka syftar till att
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förfina redan existerande teorier samt crucial test eller counterpoint test
som görs i syfte att falsifiera en väletablerad teori.

Utifrån Keatings (1995) definition liknar vår studie ett theory discovery
case, eftersom uppsatsens problemområde i dagsläget är relativt outforskat.
Dock är vår studie, i likhet med Keatings uppfattning om casestudier i
praktiken, en blandning av olika stadier av teoriutvecklig. En del av dagens
teorier rörande BSC och budget närmar sig styrning utan budget, även om
praktiska fallbeskrivningar i mångt och mycket saknas. Delar av vår studie
bygger på resonemangen i dessa teorier, vilket medför att även inslag av
theory refinement existerar i vår undersökning.

Eftersom studien karaktäriserades av ett sökande efter teoretiska för-
klaringar rörande BSC-budgetförhållanden i företagen, var den teoretiska
referensram vi ställde upp inför studien relativt allmänt hållen. Detta fick
till följd att det vi på förhand förväntat oss inte alltid stämde med den
verklighet vi upptäckte i fallstudierna. Även om detta från tid till annan
upplevdes som arbetsamt, anses denna kapacitet för överraskningar som en
styrka av Ferreira & Merchant. (Keating, 1995)

Studien i denna uppsats kan dock inte sägas svara mot kraven för den rena
fallstudien, då denna tar mycket tid i anspråk och innefattar ett stort antal
intervjuer. Under den tidsram som förelåg valde vi en fallstudieliknande
ansats, utan lika stora krav på tids- och intervjuomfattning. Inom det
avgränsade område vår studie omfattar anser vi dock att tillräckligt djup
nås med denna metod.

2.2.3 Arbetsmetod

De två mest kända metoderna eller synsätten rörande uppkomsten av
kunskap är induktion och deduktion. Ett induktivt angreppssätt innebär att
forskaren med utgångspunkt från observerade fenomen genererar generella
utsagor i form av teorier och/eller modeller (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1997). Svagheten med detta angreppssätt är att forskaren aldrig med
säkerhet kan förutsäga vad som kommer att ske med ett nytt fall (Alvesson
& Sköldberg, 1994). Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från
teorier utifrån vilka hypoteser om verkligheten formas, eller med andra ord
hävdar forskaren i dessa fall att teorin förklarar det undersökta fallet
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Den deduktiva metoden anses vara
mindre riskfylld än den induktiva, men besitter en nackdel i att forskaren
ofta kan förutsäga det som skall förklaras, dvs. att även forskarens
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slutsatser om enskilda fall följer den redan befintliga teorin (Alvesson &
Sköldberg, 1994).

Det angreppssätt vi valt kan inte sägas följa endera metoden helt och hållet.
Redan innan undersökningen började besatt vi kunskap om de övergripande
teorierna inom det område vi valt. Däremot är den teoretiska beskrivningen
av vårt specifika undersökningsområde undersökt i mycket begränsad
omfattning, vilket medfört att vi på förhand inte haft kännedom om vad
empirin från fallstudierna skulle leda till. Sammantaget ger detta en
undersökningsmetod innehållande inslag av både deduktion och induktion.

2.3 Tillvägagångssätt

Vår undersökningsmetod kan sägas vara indelad i två delar. I ett första
skede genomfördes en förundersökning i syfte att skapa en översiktlig bild
av BSC-användande företag. Den andra delen av studien – huvud-
undersökningen - var en djupare undersökning av styrsystemen och roll-
fördelningen mellan BSC och budget i de aktuella företagen.

2.3.1 Förundersökningen

Förstudien genomfördes i syfte att finna de företag som var intressanta för
vår studie. Genom att studera befintlig litteratur, både artiklar och böcker,
samt genom att intervjua konsulter som arbetar med BSC-implementering
utkristalliserades ett antal företag vilka var kända för att använda sig av
BSC. Då det var av intresse för studien att omfatta företag som dels
hävdade styras utan budget såväl som med budget samt de företag som
befann sig någonstans på denna skala kontaktade vi ett relativt stort antal
företag i detta skede. På detta stadium var det huvudsakliga kravet att
företaget använde sig av BSC.

Inför förundersökningen hade vi skapat oss en bild av att BSC-användande
företag gick att dela in i kategorier, med olika grad av integration av styr-
systemen – från budgetlöst till parallella och separata processer. Vidare
intervjuades de två konsulterna på Cap Gemini samt Ernst & Young i syfte
att söka hjälp i att klassificera de olika stadierna av BSC-implementering.
Dessa intervjuer gav stöd för vårt ursprungliga antagande att det existerar
tre huvudsakliga kategorier, där övriga konstellationer endast kan antas
vara varianter av dessa tre kategorier:
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Figur 2:1 Klassificering av BSC-användning

Utifrån denna föreställning genomfördes förundersökningen medelst
telefonintervjuer riktat mot företag som är mer eller mindre kända för att
använda sig av BSC i ekonomistyrningen. På detta stadium genomfördes
inget egentligt urval, utan samtliga företag vi lokaliserade kontaktades.
Totalt sett omfattade förundersökningen 11 företag, med vilka intervjuer
genomfördes. Utöver detta fann vi ett antal företag som av olika
anledningar inte var beredda att ingå i denna studie. Telefonintervjuerna
omfattande 20-30 minuter och gav heller inga antydningar om att någon
övrig grundläggande kategori av BSC-Budgetrelation existerade, vilket
ytterligare stärkte vårt grundläggande antagande.

Utifrån förundersökningens resultat valdes med hjälp av ett bedömnings-
urval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval, fyra företag ut för att ingå i
huvudundersökningen. De fyra företagen var Borealis, Ericsson, SAAB
Aerospace samt SKF. Anledningen till att dessa företag valdes ut var en
kombination av att förundersökningens resultat pekade mot att de verkade
vara goda representanter för de olika kategorierna av BSC-användande,
samt det faktum att de var villiga att ta emot oss för vidare studier. Att vi
valde ut fyra företag att representera tre kategorier har sin grund i att
studier av detta slag inte har gjorts i någon större utsträckning på företag
som säger sig vara budgetlösa. Av denna anledning ansåg vi det vara
lämpligt att studera två företag ur denna kategori djupare. Även om vi
skulle ha kunnat genomföra studier på fler företag ur samtliga kategorier
ansåg vi att den tidsram vi arbetade inom fick styra studiens omfattning.

2.3.2 Huvudundersökningen

Under huvudundersökningen genomfördes 16 intervjuer fördelat på de fyra
företagen, antingen på plats eller via telefonkonferens. Anledningen till
antalet intervjuer har sin grund i att vi inte ansåg att tillräcklig information
för att svar på våra problemfrågor gick att få med endast en intervju per
företag. Av denna anledning gjordes även intervjuerna på olika nivåer i
samtliga företag. Även om inte alla nivåer genomlysts i samtliga fall har
ändå förhållandet mellan studerad nivå och de närmaste nivåerna både

Budgetlös styrning Parallella och separata
system

Integrerade styrsystem
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uppåt och nedåt studerats. Genomgående för samtliga intervjuer var att
respondenterna berördes av BSC-processen på ett eller annat sätt, även om
alla respondenter inte använde sig av styrmodellen. Samtliga intervjuer
utom två genomfördes av båda författarna tillsammans. Intervjuerna
spelades efter tillstånd av berörda personer in, för att nyanser och detaljer
inte skulle gå förlorade. Inför intervjuerna beaktades det faktum att vi som
forskare löpte risk att färga respondenten genom vårt beteende och
förhållningssätt. Avsikten var hela tiden att minimera intervjuareffekterna
genom att inta en så neutral hållning som möjligt. Vi fann dock att detta
inte alltid är så okomplicerat, bl.a. eftersom respondenterna oftast ville ha
en beskrivning av vårt undersökningsområde. Att på förhand leverera
underlag för intervjuerna innebar stora fördelar genom att respondenterna
var väl förberedda på intervjun, samt kunde på förhand förvarna om annan
person i organisationen passade bättre. Nackdelen var dock att den neutrala
hållning vi eftersträvat kunde bli lidande. I valet mellan att ställa direkta
frågor eller förutsättningslös dialog enligt Lundahl & Skärvads (1992)
resonemang, valde vi ett mellanting. Frågor rörande vilka styrsystem som
styr olika aktiviteter inom ekonomistyrningen såsom resursfördelning,
styrdes med direkta frågor för att inte gå missa någon aktivitet. Däremot
gjorde den ofullständiga förhandsförståelsen rörande modellernas utseende
att respondenterna uppmanades beskriva dessa fritt.

Inom de berörda företagen minskade naturligtvis våra möjligheter att välja
de personer som vi ansåg vara mest värdefulla att intervjua. Istället blev vi
mer eller mindre utlämnade till kontaktpersonernas kunnande rörande vilka
personer som hade mest att tillföra vår studie, även om vi också lämnat
önskemål om vilken typ av respondent vi skulle vilja komma i kontakt
med. Detta kan naturligtvis ha haft en negativ inverkan på vår studie, då
risken att en objektiv bild av verksamheten inte delgivits oss. Dock anser vi
inte detta problem vara av betydande karaktär, då studien främst riktar sig
mot att ge en bild av styrsystemets uppbyggnad och rollfördelningen
mellan styrsystemets beståndsdelar. Åtminstone en respondent på varje
företag har suttit i den positionen där de var ansvarig för BSC på företaget,
vilket medfört att denne besuttit den största kunskapen om modellen på
företaget. Om vår problematik enbart fokuserat på BSC-modellens
motiverande egenskaper på operativ nivå, alltså vad som rör sig i
personalens huvuden, skulle det faktum att vi inte intervjuat medarbetare på
”golvet” kompromettera studiens resultat. För att erhålla en uppfattning om
hur systemet används i praktiken har även personer som använder sig av
BSC i praktiken intervjuats, dock endast på olika management- eller
controllernivåer. Eftersom studien riktar sig mot styrsystemet och dess
utformning var många av de personer vi intervjuade de som ansvarade för
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spridning och utveckling av modellen. Detta kan ha fått till följd att dessa
personers kritiska förhållningssätt till metoden inte var helt obefläckat.
Dock anser vi att de intervjuade föreföll helt uppriktiga rörande eventuella
svagheter och problem, vilket ger att vi trots allt anser att vi fått en ärlig
bild av systemen.
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3 Referensram
Vi har valt att strukturera referensramen på följande sätt. Efter en kort och
allmänt hållen beskrivning av ekonomistyrningssystem och dess syften går
vi igenom hur BSC respektive budgeten löser dessa syften. De två styr-
instrumenten spelar dessa roller på olika sätt och i den här delen av arbetet
hålls de åtskilda. Härefter redovisas teorier som på ett eller annat sätt
knyter samman dessa system.

3.1 Ekonomisk styrning

”Management control is the process of guiding organisations
into viable pattern of activity in a changing environment”

Källa: Berry et al, 1995, s.4

I mitten av 60-talet, närmare bestämt 1965, presenterades ekonomistyrning
(management control systems) som ett eget teoretiskt område av Anthony
(1965). De grundläggande ingredienserna i detta system var finansiering,
redovisning och organisationsteori. Anthony (1965) beskrev systemet som
bestående av redovisningsbaserade mått vilka användes för målstyrning.
Syftet med målstyrningen var att implementera strategier samt stödja
effektivitet och produktivitet. Målstyrning tar sig uttryck i att ansvaret inom
ett flertal områden, såsom lönsamhet, resultat, intäkt samt kostnad,
delegeras nedåt i organisationen.

Ekonomistyrning är en del av tre planerings- och styraktiviteter i
organisationen: strategiformulering, ekonomistyrning samt operativ
styrning (Anthony & Govindarajan, 1998) Ekonomistyrningens uppgift i
organisationen illustreras av figuren nedan.
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Figur 3:1 Ekonomistyrningens uppgift (Källa: Anthony & Govindarajan, 1998,
egen bearbetning)

I toppen av pyramiden sitter ledningen, vilka normalt sett ansvarar för att
strategierna formuleras. Denna process innebär att organisationens mål,
strategier och taktik tas fram (Anthony & Govindarajan, 1998). Syftet med
detta är att fastställa vilken inriktning organisationen ska ha, omfattningen
på verksamheten, vilken affärsidé organisationen ska utgå ifrån samt vilka
strategier organisationen ska arbeta efter för att uppnå målen. Den grund-
läggande strategin samt affärsidén formuleras med långsiktighet i åtanke
och förändras vanligtvis inte inom systemets ramar. Detta innebär att
strategiformulering och affärsidé ligger utanför den formaliserade
ekonomistyrningens ramar. Företag i föränderliga miljöer däremot genom-
för i vissa fall löpande omprövningar av affärsidé och strategi för att
försäkra sig om att bärkraftigheten hos dessa bibehålls. Under dessa
omständigheter inkluderas dessa frågor i det formella styrsystemet
(Samuelson, 1997). Som synes av figur 3:1 är budgeten endast en del i den
traditionella ekonomistyrningen, vilket skall knyta samman strategisk- och
operativ styrning. Syftet med BSC däremot är att erbjuda en helhetsmodell.
Olve et al (1999) förklarar behovet av detta med att nya strategiska in-
riktningar ställer nya krav på information vid planering, beslutsfattande,
kontroll och styrning. Av denna anledningen bör enligt Olve et al (1999)
den ekonomiska styrningen även utökas till att även innehålla strategisk
information. Detta förklarar varför BSC i figur 3:1 sträcker sig in i både
strategiformulering och operativ planering.
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Ekonomistyrningen baseras på den cybernetiska modellen, vilken hävdar
att styrningen är en iterativ process där mätning, kontroll och feedback sker
kontinuerligt i en organisation (Anthony, 1965). Denna process är förenklat
återgiven i mitten av pyramiden i figur 3:1. För att den cybernetiska
modellen skall kunna tillämpas krävs att följande förutsättningar råder:

•  Förekomsten av ett önskvärt mål (vart vill du?)
•  Möjlighet att mäta processens utfall i termer av mål.
•  Förmåga att förutse effekten av potentiella styrinsatser.
•  Förmågan att kunna vidta åtgärder för att reducera avvikelser mellan

utfall och mål. (Anthony, 1965)

3.2 Balanced Scorcard

”Ett väl utformat styrkort berättar historien om ett företags och/eller en
affärsenhets strategi. Det identifierar och gör tydlig kedjan av antaganden om
orsakssambanden mellan måtten på vad vi uppnår och de faktorer som påverkar
detta. Varje mått som väljs ut att ingå i ett balanserat styrkort bör ingå i en kedja
av orsak-verkansamband som kommunicerar meningen med affärsenhetens
strategi till organisationen”

Källa: Olve et al, 1999, s 31

Grundprincipen med BSC är att nyansera och balansera styrningen av en
organisation genom att omfatta mer än rent finansiella mått. Syftet med att
utveckla styrningen är att ”Det man inte kan mäta kan man inte styra”
(Kaplan & Norton, 1999, s. 29), syftande på att enskilda mått utan fast-
ställda orsak-verkansamband inte kan mäta måluppfyllelse på ett tillfreds-
ställande sätt. Det sätt som används för att mäta ett företags prestationer
påverkar människors beteende starkt såväl inom som utom organisationen.
Enligt Kaplan & Norton (1999) utvecklar tyvärr många organisationer
strategier för sina kundrelationer, kärnkompetenser och färdigheter, medan
resultaten endast mäts i finansiella styrtal. Dock har BSC kvar de
finansiella styrtalen som en viktig sammanfattning av företagsledningens
och affärsenhetens resultat, men innehåller framförallt en integrerad
uppsättning styrtal som kopplar kunder, interna processer, medarbetare och
system till företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Finansiella styrtal
räcker enligt Kaplan & Norton (1996) inte för att vägleda och utvärdera
organisationers prestationer i konkurrensutsatta miljöer. De finansiella
styrtalen är utfallsmått som inte avspeglar särskilt mycket av det värde som
företagsledningen skapat eller förstört under den senaste redovisnings-



Balanced Scorecard vs. Budget – en rollfördelningsanalys

19

perioden. De finansiella styrtalen berättar en del, men inte allt om vad man
gjort och de ger dålig vägledning om vad som bör göras idag och i morgon
för att generera framtida vinster. (Kaplan & Norton, 1999)

3.2.1 BSC-modellens uppbyggnad

Figur 3:2 Övergripande bild av BSC:s uppbyggnad (Källa: Kaplan & Norton,
1999, egen bearbetning)

Bakom perspektiven ligger som synes en uttalad vision och strategi, och för
varje perspektiv formuleras mål, mått, konkreta målsättningar och
handlingsplaner. Runt styrkortet rör sig en fortlöpande process där styr-
kortets roll är att lyfta fram vad som är mest väsentligt att vårda i företagets
verksamhet, vilket av Kaplan & Norton beskrivs som ett kretslopp. De fyra
perspektiven i styrkortet skapar balans mellan kort- och långsiktiga mål,
mellan de önskade resultaten och de faktorer som påverkar resultaten samt
mellan hårda, objektiva styrtal och mjuka, mer subjektiva sådana (Olve et
al, 1999). Genom att formulera de resultat som organisationen eftersträvar,
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hoppas företagsledningen kunna fokusera energin och kompetensen hos
alla medarbetare mot de långsiktiga målsättningarna (Kaplan & Norton,
1999).

Uppföljning ger lärande. Det i sin tur leder till omprövning av visionen. I
samtliga steg är styrkortet kommunikationsmedlet (Olve et al, 1999). För
att vi ska få bra lönsamhet måste kunderna vara lojala, för att de ska bli
lojala krävs god service. Det lyckas vi med genom att ha bra processer, och
för att klara av det måste vi utveckla personalens förmåga (Olve et al,
1999). Resonemang om orsak och verkan sker i två riktningar – uppifrån
och ned samt nedifrån och upp. När vision och strategi bryts ner till mått
och mål som stöttar dessa, startar processen uppifrån visionen och försöker
härleda mått som bidrar till den. När uppdrag sedan kommuniceras ut i
organisationen i form av styrkort, så visas hur måtten bildar en kedja som
mynnar ut i visionen. I båda riktningarna går sambanden via de olika
perspektiven. Dessutom kan BSC-modellen även sägas förmedla organisa-
tionens prestationer i tre tidsperspektiv:

Det finansiella perspektivet representerar gårdagen (Hur gick det?), intern
process (Hur effektiva är vi?) och kundperspektivet (Hur uppfattar kunden
oss?) representerar dagsläget, medarbetar- och innovations/utvecklings-
perspektivet (Hur kan vi fortsätta att förbättra oss?) representerar slutligen
framtiden (Kaplan & Norton, 1999).

3.3 Balanced Scorecards roller

I syfte att kunna analysera rollfördelningen mellan BSC och budget,
redogör vi här för hur BSC-litteraturen hävdar att BSC hanterar de roller vi
presenterade i problemformuleringen.

3.3.1 Resursfördelning

Existerande teorier i ämnet Balanced scorecard, förefaller aldrig hävda
styrverktyget som enda medel för resursallokering. Däremot behandlas
problematiken kring länkandet mellan kortsiktig operativ planering och den
långsiktiga strategiska planeringen, (Kaplan & Norton, 1996). Detta ämne
behandlar vi utförligare i avsnitt 3:7, rörande kopplingen mellan BSC och
budget. Olve et al (1999) berör resursfördelningen såtillvida att han hävdar
att investeringar bör fastläggas i strategin och att årsbudgeten bör kopplas
till den långsiktiga planeringen. Olve et al (1999) beskriver vidare resurs-
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fördelningen som en del i BSC-processen där visionen tydliggörs,
kommuniceras via mål och belöningar vilka används för att inrikta arbetet,
fördela resurser och sätta upp delmål. Det ges däremot inte någon
detaljerad beskrivning över hur BSC som instrument hanterar resurs-
fördelningen.

3.3.2 Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning med BSC handlar enligt Olve et al (1999) om en rad
olika ansvar. Ansvaret för den verksamheten styrkortet avser ligger enligt
Olve et al (1999) på chefen för den berörda avdelningen, eller i vissa fall
det team som svarar för verksamheten. Ansvaret för utformandet och
användandet av styrkortet ligger enligt Olve et al (1999) oftast på
controllern, medan ansvaret för att mätningar görs ofta blir ett slags
systemansvar. Detta då mätningar och rapporter eller publicering av data
kräver IT-lösningar.

Den för vår uppsats viktigaste formen av ansvar är dock ansvar för att
beakta styrkortet i styrningen. Olve et al (1999) menar att bland de
viktigaste förutsättningarna för att styrkortet verkligen används är att det
finns incitament för det. Traditionella styrformer måste anpassas, så att
framgång inte längre bara mäts som att klara den finansiella budgeten.
Ibland måste bonussystemen ändras, men lika ofta är det den interna
kulturen kring synen på framgång och vad som belönas som kan behöva
påverkas.

Ansvarsfördelning enligt BSC-litteraturen handlar alltså om att avdelningar
och enheter ges ansvaret för uppfyllelse och användandet av styrkortet,
eller med andra ord att uppnå målen i BSC. Målen som formuleras för
måtten måste, för att få trovärdighet, uppfylla två krav. För det första måste
målen ligga i linje med den övergripande visionen och strategin. För det
andra måste målen vara realistiska och möjliga att uppfylla (Olve et al,
1999).

Vidare menar Olve et al (1999) att utbildning och öppen kommunikation
rörande strategin skall användas för att öka ”employee empowerment” eller
med andra ord ge medarbetarna ökat eget ansvar att fatta egna beslut.
Däremot förefaller inte Olve et al (1999) hävda att BSC ensamt skall stå för
ansvarsfördelningen, utan att den traditionella styrformerna bör modifieras
för att stödja BSC.
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3.3.3 Planering

Att planera med BSC innebär att planer sätts upp för de olika perspektiven,
strategiska mål och att handlingsplaner sätts upp så att verksamheten svarar
upp till de långsiktiga målen i det kortsiktiga agerandet. Skillnaden mot
planering i traditionella styrmodeller är med andra ord att planeringen
omfattar flera perspektiv och därmed fler målsättningar.

BSC bör vara en del i en integrerad strategi och budgetprocess, där andra
styrinstrument måste stödja strategierna. I en integrerad planerings- och
budgetprocess måste ledningen fortsätta budgetera för kortsiktiga
finansiella utfall, men samtidigt introducera kortsiktiga mål för kund-,
process- samt förnyelse och utvecklingsperspektiven. Normalt sett är
målsättningen uppdelad mellan olika personer i ledningen. BSC erbjuder
dock organisationerna en ram som garanterar att de skilda aktiviteterna
riktas mot samma mål (Kaplan & Norton, 1999).

3.3.4 Uppföljning

BSC ska enligt Olve et al (1999) användas som ett system för
kommunikation, information och lärande, inte för kontroll. För att även i
framtiden bibehålla konkurrenskraft måste organisationer ständigt ifråga-
sätta sin strategi (Kaplan & Norton, 1999). Många företag verkar i en
föränderlig miljö, vilket gör det nödvändigt att kontinuerligt omvärdera
strategin (Olve et al, 1999). Organisationer behöver av denna anledning
kapacitet för ”double-loop learning”, med andra ord det lärande som leder
till att personer, företrädesvis i ledningen, ifrågasätter sina grundläggande
värderingar och reflekterar över huruvida den teori som styr deras
handlande är förenlig med den aktuella situationens förhållanden (Kaplan
& Norton, 1999). Genom denna process kan organisationerna analysera och
avgöra huruvida den långsiktiga strategin skall behållas, eller modifieras
och/eller om de kortsiktiga målen behöver justeras (Olve et al, 1999).
Dessutom förordar Olve et al (1999) att utvärdering och belöning är
kopplad till strategin.

3.3.5 Strategiförmedling

Balanced Scorecard-modellen är enligt Olve et al (1999) främst ett verktyg
som skall tillämpas för att formulera och implementera ett företags strate-
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gier. Detta sker genom den nedbrytning av strategin som åskådliggörs i
figur 3:1. Ett av huvudsyftena med Balanced Scorecard är att skapa en
delaktighet och kommunikation kring företagets vision och strategiska mål.
En sådan process tar sin början i företagets övergripande vision. På detta
sätt skapas konsensus kring hur varje enskild individ kan bidra till de
strategiska målen (Olve et al, 1999). Den viktigaste uppgiften för företags-
ledningen är att definiera och vårda en av alla delad vision som motiverar
och får ut det bästa av medarbetarna. En vision berättar för andra vem du är
och vem du vill bli. Visionens uppgift blir att vägleda, styra och utmana en
hel organisation mot en gemensam bild av företaget i framtiden (Kaplan &
Norton, 1999).

3.3.6 Kommunikation

Hur skall det formulerade målet få genomslagskraft? Hur skall
medarbetarna veta hur de ska översätta dessa värdefulla ord i handling?
Implementeringen av strategin startar definitivt genom att utbilda och
involvera de anställda vilka skall genomföra densamma. Därför måste
organisationer förmedla den långsiktiga visionen och strategin till alla
medarbetare genom BSC. Dessutom bör ledningen aktivt uppmuntra med-
arbetarna att bidra med förslag till hur visionen och strategin kan uppnås
(Kaplan & Norton, 1999). Kommunikations-, utbildnings- och mål-
sättningsprogram samt belöningssystem är instrument som kan förstärka
processen (Olve et al, 1999).

3.3.7 Motivation

En stor del av BSC-modellens styrka ligger i själva processen, dvs. att ett
stort antal medarbetare medverkar i en gemensam analys och diskussion
om och kring förutsättningarna för företaget. Utöver diskussionen och
förståelsen om och av själva visionen, är arbetet med nedbrytningen i
strategiska fokusar och framgångsfaktorer mycket centralt. Så många som
möjligt bör därför aktivt delta och arbetet skall i så hög utsträckning som
möjligt präglas av någon form av konsensus, där framförallt sambanden
och de prioriteringar som diskussionerna leder fram till blir väl förstådda
och förankrade. Finns inte denna förståelse, kommer processarbetet att
kännetecknas av stor frustration och risken är mycket stor att arbetet
resulterar i intet. Vikten av en engagerad och välmotiverad ledning kan inte
nog understrykas. En starkt motiverande egenskap hos BSC är att målen i
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perspektiven är utformade så att medarbetarna tydligt kan se hur deras
aktiviteter bidrar till uppnåelse av företagets vision (Olve et al, 1999).

Om konceptet tillämpas på fel sätt finns en risk att organisationen uppfattar
styrkortet som ett kontrollverktyg istället för ett styrverktyg som är till för
att driva hela företaget mot ett gemensamt mål. Det är därför viktigt att
stora delar av företaget deltar i arbetet med styrkortet (Olve et al, 1999).

3.4 Budget

Budgeten har under lång tid utgjort kärnan i företags ekonomistyrning och
representerat ett dokument utifrån vilket företag tillämpat en styrning som
med dagens mått mätt kan anses vara ålderdomlig. I vissa typer av
verksamhet kan det, trots att det i mångas ögon ses som otidsenligt, fort-
farande vara bäst att styra med en gammaldags styrning som påminner om
direktstyrning. Utvecklingen går dock mot att de flesta företag, på olika sätt
försöker komma så långt bort ifrån denna typ av styrning och få in en högre
grad av målstyrning, där styrningen är lösare och det i högre grad är upp till
den berörde att avgöra vad som krävs för att nå målen (Ewing &
Samuelson,1998).

Det finns ingen tydlig och allmänt vedertagen definition av vad en budget
egentligen är. Vad som innefattas i begreppet kan således variera från
person till person. Bergstrand & Olves definition av en budget är följande:

”En budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och
handlingsramar för resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser
uttryckta i ekonomiska termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden
och förutsättningar för en bestämd tidsperiod.”

Källa: Bergstrand & Olve, 1996, s 11

Denna definition av budgeten är den vi utgår ifrån i denna uppsats, främst
syftande till att betona budgetens finansiella karaktär.

Om vi utgår ifrån att dessa två kategorier utgör olika typer av system-
alternativ kan vi dela in dessa i fyra grupper, enligt modellen nedan.
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Figur 3:3 Styrning utifrån systematik/följsamhet (Källa: Ewing & Samuelson,
1998, egen bearbetning)

1. Traditionell budgetering
2. Hybridmodell där traditionell budgetering används för vissa

verksamheter och prognoser för året
3. Prognossystem
4. Uppföljning av utfall utan budget

Utvecklingen inom företagsstyrning går emot en mera anpassad modell,
med andra ord åt höger i figur 3:3. Anledningen till det är givetvis flera
men några kan vara ökat konkurrenstryck liksom snabbare och större
förändringar i omvärlden. En av de mest grundläggande frågorna inom
styrning handlar om avvägningen mellan kort- resp. långsiktig avkastning
och i takt med att omvärldens utvecklingstakt ökar minskar ju relevansen i
fasta ettårsbudgetar. Kravet på flexibilitet blir allt större och det talar för att
rullande prognossystem ersätter budgeten. (Ewing & Samuelson,1998)

3.4.1 Budgetperioden

Vad gäller budgetperioden så är det vanligaste att företag använder
kalenderåret. Helt självklart är dock inte detta val, särkilt inte om företagets
säsong ex. sträcker sig från sommar till sommar. Då ligger budgetarbetet
när företaget kanske har som allra mest att göra, samtidigt som uppföljning
av den innevarande säsongen blir knapphändigt, då den i realiteten just har
börjat. Prognoserna kan av samma orsak vara dåligt underbyggda. Det är
klart att utifrån de lagar som finns är kalenderåret som räkenskapsperiod ett
självklart val, men det har ju inget med det interna styrsystemet att göra.
Med dagens teknik borde det inte utgöra ett hinder att ha en budgetperiod
som skiljer sig ifrån kalenderåret. Budgeten är ju inte föreskriven i lag då
kan frågan ställas om det verkligen är nödvändigt att med alla medel slå
fast budgeten i samband med årets sista styrelsesammanträde. Kanske är
det bättre att vänta och inhämta information om marknadsutveckling och
liknande. (Bergstrand, 1987)
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En viktig fråga är budgetens eventuella föränderlighet under budgetåret.
Här finns flera alternativa lösningar.

Figur 3:4 Budgetens utformning (Källa: Bergstrand, 1987, egen bearbetning)

Den klassiska budgeten är fast, vilket betyder att företaget har för avsikt att
budgetera endast en gång per år. Som komplement till budgeten kan det
ofta finnas kvartalsvis eller tertialvis utarbetade prognoser. Den reviderade
budgeten innebär att budgeten, med i förväg planerade mellanrum,
omarbetas för den del av året som återstår. Tanken med detta förfarande är
givetvis att budgeten skall vara så aktuell som möjligt. Nackdelen kan vara
att respekten för budgeten minskar eftersom den ”ändå snart skall om-
arbetas”. Dessutom är uppföljningsarbetet mera krävande än vid fast
budget. Mycket av detta stämmer även på den rullande budgeten. Dock är
det, ur tekniska mening, en fördel att alltid ha ett helt år som budgetperiod.
En risk med dessa båda är att budgetarbetet blir något ständigt åter-
kommande bekymmer vilket kan leda till att medarbetarnas vilja att med-
verka minskar. En rörlig budget kan vara lämplig för en organisation som
t.ex. inte ansvarar för volymerna. Om organisationen exempelvis bara ska
sälja de volymer de blir tilldelade kan det vara nyttigt att göra flera
budgetar, för olika volymer (Bergstrand, 1987).

Den fasta budgeten med tillägg av rullande prognoser har alltså blivit
vanlig i det svenska näringslivet. Budgeten är här ett starkt instrument för
uppföljningsaktiviteter. De rullande prognoserna fyller funktionen att de
under året ger underlag för omplanering och anpassning till rådande
omständigheter, då ettårsbudgeten kan bli inaktuell. Prognoserna är mindre
detaljerade och skall kunna utarbetas snabbt och utan att engagera så
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många chefer. Under mitten av 90-talet ansåg många att de rullande
prognoserna var bättre att styra efter än originalbudgeten. De kom till-
räckligt ofta och innehöll precis vad som behövdes för att ge en aktuell
ställning och de närmaste framtidutsikterna. Många ville avskaffa de alltför
detaljerade budgetarna till förmån för prognoserna. Företagen var trötta på
den traditionella budgeten men visste samtidigt behovet av ett tillräckligt
ofta återkommande planeringsinstrument. Många har förenklat eller om-
arbetat verktygen, sedan är det mindre viktigt om de kallar dem för budget
eller prognoser, det viktiga är att de är ett underlag för att planera fram-
tiden. (Bergstrand, 1987)

3.5 Budgetens roller

I syfte att kunna analysera rollfördelningen mellan BSC och budget,
redogör vi i detta avsnitt för hur budgetlitteraturen hävdar att budgeten
hanterar de roller vi presenterade i problemformuleringen.

3.5.1 Resursfördelning

Budgeten skall handla om hur man förvaltar resurser inom företaget.
(Bergstrand & Olve, 1996). Budgeten beskriver de resurser som beräknas
finnas tillgängliga under budgetåret och vad man avser använda resurserna
till. Budgeten visar klart och tydligt hur mycket som beräknas finnas och
vart pengarna hamnar. Om någon vill veta hur mycket resurser som läggs
på exempelvis kundtillfredsställelse i förhållande till något annat är det
naturliga att söka svaret i budgeten (Samuelson, 1997). Att budgeten skall
utgöra ett handlingsprogram innebär att även andra beskrivningar av
handlandet än hur mycket det skall kosta eller ge i intäkter tas med.
Egentligen borde flera olika handlingsalternativ beskrivas, samtidigt som
det klart borde framgå vilka antaganden som budgeten utgår ifrån vad
gäller exempelvis konjunkturer eller prisutveckling (Bergstrand & Olve,
1996).

3.5.2 Ansvarsfördelning

Budgeten har rollen som ”brygga” mellan det strategiska och det operativa
arbetet i ett företag, genom att vara ett verktyg för att genomföra verk-
samhetsplanerna. Om budgetens brygga skriver Samuelson:
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”Särskilt framträdande är att man preciserar vem eller vilka som skall ansvara
för att åtgärder verkligen blir genomförda.”

Källa: Samuelson, 1997, s. 41

Samuelsson menar vidare att det i och med budgeten följer något slags
”omvärldsansvar”, vilket innebär att sådant som berör företaget också skall
iakttagas, så att åtgärder kan ändras utifrån dessa förändringar i omvärlden
(Samuelson, 1997).

3.5.3 Planering

Arbetet med att ta fram en budget är i de flesta fall en framtidsplanering,
där den kommande periodens förväntningar åskådliggörs som ett slags
framtida önskvärt tillstånd. Budgeten är viktig för att fokusera uppmärk-
samheten på vad som är viktigast och vari medarbetarnas åtaganden bör
ligga. I framtagandefasen involveras ofta människor som normalt inte
arbetar ihop vilket i sig kan föra med sig en slags samordnade förståelse
kring företaget som helhet. När väl budgeten är fastlagd är den ett viktigt
instrument för den löpande styrningen. Den får olika enheter att agera
samfällt under budgetåret, utan att en ständig kontakt mellan dessa behövs
(Bergstrand & Olve, 1996).

3.5.4 Uppföljning

Inom detta område ligger helt klart en av de viktigaste roller som budgeten
har att spela. Att följa upp är viktigt av flera anledningar. Avvikelser kan
fungera som en alarmfunktion, där det signaleras att något är fel. För att
detta skall fungera måste rapporterna vara aktuella. Utfallet kommer alltid
att avvika ifrån budget, mer eller mindre. Dessa avvikelser ligger till grund
för åtgärder, samtidigt som företaget direkt kan uppskatta hur stora av-
vikelserna blir på årsbudgeten. Rapporteringen bistår också med en
diagnosfunktion, förutsatt att de innehåller rätt detaljrikedom och precision
(Arwidi & Samuelson, 1991).

Det är självklart att budgeten och dess uppföljningsarbete utgör en god
referenspunkt. Däremot finns det risk att budgetens incitament minskar om
uppföljningen blir alltför påtaglig (Bergstrand & Olve, 1996).
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3.5.5 Strategiförmedling

Budgeten kan sägas vara det som binder ihop strategisk planering med
operativ styrning. Den strategiska planeringen skiljer sig ifrån budget-
eringen på flera sätt. Genom att uppmärksamma dessa olikheter kan vi
lättare förstå på vilket sätt budgeteringen arbetar för att föra ner företagets
strategi ut i företaget. Den strategiska planeringen innebär att olika mål,
strategier och planer formuleras. Dessa ger normer och ramar för budget-
eringen och begränsar därmed handlingsfriheten. För att sedan operationali-
sera dessa skapas olika program som kan mätas och värderas. När budgeten
skall vara kommunikationsmedlet mellan strategisk planering och operativ
styrning handlar det till stor del om ett hierarkiskt ordnat system med
stegvis begränsning av handlingsutrymmet. (Arwidi & Samuelson, 1991)

3.5.6 Kommunikation

Det står utan tvivel att budgetarbetet genom sin ”böljande” framfart, upp-
och ner i organisationen bidrar till kommunikation (Samuelson, 1997).
Budgeten används som kommunikationsinstrument emellan ledning och
den berörda enheten, där ett informationsutbyte sker. Detta är i hög grad en
roll som budgeten besitter under budgetprocessen, traditionellt sätt alltså
under hösten. Många företagsledningar tycker att det är lämpligt att en
gång per år kontrollera så att enheten har situationen under kontroll, sam-
tidigt som tillfälle ges att ta upp eventuella problem (Arwidi & Samuelson,
1991). I denna kommunikation kommer medarbetare från olika avdelningar
till tals och ett tillfälle till att dela erfarenheter och värderingar ges
(Samuelson, 1997).

3.5.7 Motivation

Att denna böljande process, som vi tog upp i ovanstående stycke och ger
ordet till de berörda och låter alla komma till tals, också skulle medföra att
motivationen ökar har också framförts (Samuelson, 1997).

”I praktiken är policyn emellertid oftast att budgeten skall vara en realistisk plan
för framtiden. Men man säger ofta samtidigt att budgeten också skall motivera
handlandet. Innebörden härav torde vara att man i budgeten inte vill se en primär
motivationsfaktor utan snarare rent allmänt vill framhålla att en budget är något
som de budgetansvariga skall lägga stor vikt vid.”

Källa: Arwidi & Samuelson, 1991, s.128
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Hur kan då budgetstyrning generera motivation? Budgeten ger genom de
uppsatta målen uttryck för förväntningar. Dessutom mäts en enhets
prestationer i förhållande till budgeten. Detta gör att den fastslagna bugeten
är något att sträva efter, något motiverande. Det är avgörande för motiv-
ationen om belöningar respektive bestraffningar kopplas till budgeten.
Dessa förstärker det viktiga i att uppnå det som slås fast i budgeten (Arwidi
& Samuelson, 1991).

Om budgeteringen skall vara ett instrument för motivation, skall den vara
uppbyggd på ett sådant sätt att den upplevs som demokratisk. Om
medarbetaren känner att hon har kunnat påverka budgetens utseende finns
också större möjligheter att hon känner ett ansvar för den. I många fall kan
detta syfte motarbetas, t.ex. genom att budgeten kan behöva omarbetas för
att utgöra ett fullgott samordningsinstrument. Denna omarbetning kan få
medarbetarna att känna att deras ursprungliga arbete och påverkan är
bortkastad. Det är heller inte ovanligt att den personal som borde vara
delaktig i budgetarbetet tvingas arbeta med mera akuta operativa uppgifter.
Till följd att detta överlåts budgetarbetet helt åt ”experter” på bekostnad av
den delaktighet som skapar motivation och ansvar för budgeten.
(Bergstrand & Olve, 1996)

3.6 Kritiken mot Budget

Trots att vi bortser ifrån bankverksamhet som Wallander (1995) i hög grad
har sin utgångspunkt i, kan vi inte helt åsidosätta dennes bidrag till debatten
rörande budgetens användning. Han ifrågasätter starkt budgetens realism
eftersom den bygger på prognoser som även de har tveksam förankring i
realiteten. Wallander menar att företagen i bästa fall bara får fel siffror och
i sämsta fall ändrar sitt agerande utifrån dessa felaktiga förutsägelser.
Utöver detta menar Wallander, här i sällskap med andra, att det är onödigt
att ha ett styrningsinstrument som så tydligt bygger på årstiderna, när
företagens verksamhet oftast inte följer den cykeln.

Ett generellt problem med budgeten är att den är baserad på ett stort antal
gissningar. Allt eftersom internationella händelser påverkar företagen på ett
kraftfullare och mera dynamiskt sätt och produktlivscykler har förkortats,
har budgeten i högre grad blivit felaktigt satt. Ett annat problem är att det
spel som budgetförhandlingarna ibland innehåller, tycks blivit mera utbrett.
Det är här överordnade försöker sätta en utmanande budget för att ”få ut det
mesta av personalen”, medan de underordnade försöker säkerställa en
budget som är lätt att nå, eller till och med slå. Att flytta in budgeten som
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en del i ett nyare managementsystem, som t.ex. BSC löser inte de problem
som beskrivits ovan. Snarare riskeras det nya systemet att smittas av dessa
problem. (Prendergast, 2000)

Faktum kvarstår dock när det gäller att budgeten fortfarande är det mest
använda planerings- och kontrollverktyget i organisationer. Många företag
påstår att de kastat ut budgeten. Istället har de en plan, en rullande prognos
eller någon annan måttstock som faktiskt lika gärna skulle kunna kallas
budget. Att hänga upp sig på ordet budget är ingen mening, om funk-
tionerna är de samma. Detta skulle kunna innebära att diskussionen snarare
bör handla om hur organisationer utformar detta verktyg, än om de skall
göra det. (Prendergast, 2000)

3.7 Relationen Balanced scorecard och budget
”The budget is the bane of corporate America…Making a budget is an exercise in
minimaization. You´re always getting the lowest out of people, because everyone
is negotiating to get the lowest number”

Källa :Jack Welch, CEO of GEC ur Kaplan & Norton, 2000, s 279

I skapandet av en strategifokuserad organisation är integrerandet av BSC
med organisationens planerings- och budgetprocess kritiskt. De flesta
organisationer använder budgeten som det primära styrsystemet för att sätta
mål, allokera resurser och utvärdera prestationer. Trots det indikerade
hälften av alla av Kaplan & Norton (2000) studerade företag att deras
budgetering och prestationsutvärdering gjordes skilt från den strategiska
planeringsprocessen. Användandet  av budgeten som det primära
kontrollsystemet leder till att ledningen fokuserar på att uppnå kortsiktiga
finansiella mål.

En läsarundersökning i tidningen CFO indikerade att 90% av respon-
denterna ansåg sin budgetprocess varande ”hindersam/ohanterlig/klumpig”
(Kaplan & Norton, 2000). Bjartes Bogsnes, vice president of corporate
control på Borealis har uttryckt sin oro med den centrala rollen budgeten
fått i organisationer.

”Traditional budgeting promotes centralization of decisions and responsibility,
makes financial control an annual autumn event, absorbs significat resources
across the organization and acts as a barrier to customer responsiveness”

Källa: Kaplan & Norton, 2000, s 280
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Innan vi helt förkastar den gamla budgeten måste vi ha ett nytt system och
processer som ersätter budgetens är avsedd att utföra. Budgeten används ju
som tidigare nämnts till att utföra ett flertal nödvändiga funktioner i
organisationen. Om en traditionell finansiell budget inte används, vad ska
användas i dess plats? (Kaplan & Norton, 2000)

3.7.1 Kopplingen mellan strategisk- och taktisk styrning

Kaplan & Norton (2000) hävdar av erfarenhet att det föreligger förvirring
rörande skillnaden mellan strategisk och taktisk styrning. Budgeten
introducerades i en tid då det primära målet var att utöka produktions-
kapaciteten och styra operationerna för att kontrollera kostnaderna.
Budgeten hjälpte cheferna med dessa taktiska processer och strategisk
positionering var inte högt prioriterad. I dagsläget, där strategi är kritiskt
för företagets framgång, har BSC dykt upp som ett strategiskt styrsätt, men
detta nya system måste kopplas till det gamla -budgeten- för att man ska
kunna fatta taktiska beslut. I de flesta implementeringar har så inte skett,
möjligtvis på grund av att teorier och kulturerna kopplade till strategisk
planering och budgetering är så olika. Kontrasten mellan strategisk
planering på hög nivå och detaljerad operationell verksamhet kan jämföras
med den utmaning trafikflygare ställs inför. Flygandes på 9000 meters höjd
(strategisk flygning), använder piloterna endast ett fåtal indikatorer och
atmosfären är vanligtvis avslappnad. Vid en viss tidpunkt måste dock
piloten ta planet från höghöjdsflygning, till landning på en flygplats. När
planet närmar sig flygplatsen blir förmågan att hantera operationella
detaljer och taktik kritisk: piloten kontrollerar ständigt trafik och väder-
förhållanden. Markpersonalen ger specifika instruktioner vilka kräver
exakthet i utförandet. Piloten följer en ”step-down procedure” för att klara
av övergången från strategisk flygning på 9000 meters höjd till detaljerad
och precis - budgetkontroll för operationell flygning - vilket krävs för att
klara av landningen. Denna ”step-down procedure” kan även appliceras på
företag i övergången från strategi till operativ verksamhet enligt följande
mönster:

1. Översätt strategin till ett Balanced Scorecard, definiera strategiska mål
och mått.

2. Fastställ långsiktiga mål för specifika framtida tidsperioder för varje
mått. Identifiera planeringsgap i syfte att motivera och stimulera
kreativitet.



Balanced Scorecard vs. Budget – en rollfördelningsanalys

33

3. Identifiera strategiska satsningar och resursbehov för att stänga
planeringsgapen och därmed möjliggöra uppnåelse av de långsiktiga
målen.

4. Godkänna finansiella och personella resurser för de strategiska sats-
ningarna. Innefatta dessa krav i den årliga budgeten. Den årliga
budgeten innefattar två komponenter: en strategisk budget för att han-
tera beslutsberoende funktioner samt en operativ för att hantera avdel-
ningars effektivitet, funktioner och produktionsfrågor. (Kaplan &
Norton, 2000)

Strategi
(3-5 år)

Step-Down
Procedure

(Vanligtvis en 2-
till 3-årig plan)

Översätt
till BSC

Identifiera
strategiska
satsningar
och
resursbehov

Sätt lång-
siktiga mål

Godkänna
finansiella
och
personella
resurser

Budget
(1 år)

1

2

3

4

Figur 3:5 Step down procedure (Källa: Kaplan & Norton, 2000, egen bearbetning)

Steg två och tre utgör kärnan i ”step-down procedure”, vanligtvis utformad
som en treårig plan. Planen hjälper organisationen att styra mot långsiktiga
strategiska mål och erbjuder ett ramverk som medger utvecklandet och
integrerandet av rullande prognoser i den årliga budgeten. I praktiken avgör
den strategiska budgeten organisationens riktning år ett, i riktning mot
uppnåelse av de långsiktiga målen som fastställs i treårsplanen. Stegen
innan budgeten införlivar budgeten i den strategiska planeringsprocessen,
allokerar resurser och avgör den närmaste framtidens prestationsmål. De
flesta chefer betraktar dessutom budgeten som ett verktyg för granskning
och utvärdering av prestationer. De två processerna - planering och kontroll
- är oupplösligt sammankopplade, såtillvida att det sätt chefer genomför
prestationsmätningar starkt påverkar målsättningsprocessen, genererandet
och valet av satsning samt förklaringarna vid tillkortakommande. (Kaplan
& Norton, 2000)
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3.7.2 Budgetering i BSC-företag – Dynamisk budgetering

De flesta företag planerar och budgeterar enligt en årlig cykel med fasta
mål för det kommande året. En del företag försöker däremot modifiera
processen så att resursallokeringsbeslut och tom. mål kan modifieras under
året i syfte att kunna reflektera en föränderlig situation. Som exempel kan
nämnas att en del skandinaviska företag, såsom Handelsbanken, Borealis
och SKF styr enligt Kaplan & Norton (2000) till synes utan budget. Dessa
företag använder sig av BSC i målsättningsprocessen, men uppdaterar
prognoserna och målen med hjälp av kontinuerliga strategiska granskningar
designade i syfte att ta till vara på uppdykande tillfällen och möta potent-
iella hot. Kaplan & Norton (2000) anser att för att förstå denna nya
approach, bör man betrakta budgeten som sprungen ur två skilda processer
(se figur 3:7). De flesta utgifterna avgörs av volym och mix av producerade
/utförda varor och tjänster samt betjänade kunder. Budgeten för denna typ
av operativa utgifter återspeglar en förväntad nivå av utgifter, baserad på
prognosticerade intäkter samt mixen av produkter, tjänster och kunder vilka
förväntas generera intäkterna. (Kaplan & Norton, 2000)

Endast en liten andel av utgifterna och kostnaderna i en årlig (eller
kvartalsvis) budget är beslutsberoende. Detta är den andra processen, här
refererad till som den strategiska budgeten, vilken godkänner utgifter och
satsningar vilka gör det möjligt för organisationen att utveckla nya

produkter och tjänster, nya färdig-
heter, nya förbättrade kund-
relationer och utökar kapaciteten
för framtida tillväxt. Det balan-
serade styrkortet hjälper här
organisationen att fastställa kvan-
titet och mix av utgifter i den
strategiska budgeten. Organisa-
tioner behöver budgeterings-
processer som kan hantera takt-
iska såväl som strategiska frågor.
(Kaplan & Norton, 2000)

Figur 3:6 Dynamisk budgetering (Källa:Kaplan & Norton, 2000, egen
bearbetning)

Den operativa budgeten består av prognoser rörande förväntade intäkter
från försäljning samt förväntade kostnader för tillverkning och leverans av
produkter/tjänster. Den operativa budgeten specificerar de löpande kost-
naderna för att upprätthålla existerande produkter och kunder, såväl som
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kostnader för att lansera nya produkter och för att attrahera nya kunder
under nästföljande period. (Kaplan & Norton, 2000)

Den operativa budgeten återspeglar inkrementella förbättringar i den exi-
sterande verksamheten. Den strategiska budgeten godkänner de satsningar
som krävs för att stänga planeringsgapet mellan önskat extraordinärt
resultat och det resultat man kan uppnå med kontinuerliga förbättringar och
löpande verksamhet. Den strategiska budgeten identifierar vilka nya opera-
tioner som krävs, vilka nya färdigheter som måste utvecklas, vilka nya
produkter och tjänster som måste lanseras, vilka nya marknader och
regioner som måste betjänas, samt vilka nya allianser och sammanslag-
ningar som måste genomföras.

3.7.3 Koppling till de långsiktiga, strategiska målen

Problemet är enligt Kaplan & Norton (1999) att de flesta organisationer har
separata procedurer och avdelningar som behandlar å ena sidan budgetering
och resursallokering, samt strategisk planering å andra sidan. Medan strate-
gier formulerade av cheferna på hög nivå, ofta i samarbete med konsulter,
sträcker sig fem till tio år in i framtiden och ofta hamnar i bokhyllan under
nästkommande tolv månader, sker den operativa planeringen utan koppling
till den strategiska planen. Den separata resursallokerings- och budget-
processen handhas av ekonomiavdelningen och sätter upp mål för intäkter,
kostnader, vinst och investeringar för nästkommande period. Kaplan &
Norton (1999) menar att problemen uppstår eftersom dessa finansiella
sifferexerciser inte är kopplade till de långsiktiga målen. Vilket dokument
är det som ledningen diskuterar under de månads- och kvartalsvisa mötena
under kommande året? Vanligtvis endast budgeten, medan den strategiska
planen endast diskuteras under det nästa årliga mötet.

Kaplan & Norton menar att själva existensen av ett BSC tvingar företagen
att integrera den strategiska- och den operativa planeringen och därmed
hjälper till att försäkra sig om att budgeten stödjer strategierna. Styrkorts-
användarna väljer strategiska mått eller framgångsfaktorer från samtliga
perspektiv och sätter upp mål för var och en av dem. Därefter avgörs vilka
aktiviteter som kan driva dem mot målet, identifiera måtten som skall
användas mot de drivande måtten från de olika perspektiven, samt fastlägga
de kortsiktiga milstolparna som markerar framstegen utefter den strategiska
stig som de valt att arbeta efter. Genom att bygga ett styrkort ges företagen
sålunda möjligheten att koppla den finansiella budgeten till de strategiska
målen. (Kaplan & Norton, 1999)
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4 Empiri
I detta avsnitt redogör vi för de fyra företagen. Strukturmässigt är det
upplagt så att varje företags del inleds med en kort företagspresentation,
varpå en beskrivning av företagets styrsystem och dess delar studeras. Efter
varje fallbeskrivning summeras respektive företags rollfördelning med en
matris, där de sju roller som vi slog fast i problemformuleringen behandlas.

4.1 Borealis

Borealis är en skandinavisk koncern inom plastindustrin där de levererar
både råvara och teknologi till tillverkare av plastprodukter. Den ägs till
hälften av Statoil, som i sin tur ägs av Norska staten, till 25% vardera av
det österrikiska olje- och gasbolaget OMV, resp. IPIC (International
Petroleum Investment Company of Abu Dhabi.) Huvudkontoret är
lokaliserat till Köpenhamn i Danmark. Produktionsanläggningarna finns till
största delen i Europa. Borealis omsätter cirka 34 miljarder SEK/år.

Undersökningen på Borealis genomfördes på tre nivåer; Koncern-,
divisions- samt affärsenhetsnivå. Bolagets struktur är dock organiserad i en
komplex matris, vilket gör det svårt för oss att ge en bild av de hierarkiska
förhållandena. I denna undersökning fokuseras koncern- samt affärsenhets-
nivå, där den senare representeras av Stenungsundfabriken i Sverige.

Borealis använde tidigare en traditionell budgetsyrning. 1994 gick bolaget
igenom sina processer och fann att den traditionella bugetstyrningen var för
tung.

”Budgeten i tidigare Sverige var ofta då att man ägnade tre fyra månader nästan
non-stop på hösten. Stora delar av organisationen, det var en tung apparat. Så
var du färdig med en väldigt fin produkt sedan, som innehöll ju verksamheten på
korsan och tvärsan ofta ner till minsta avdelning och minsta kostnadsslag… Det
är klart att om det sedan ikullkastas en månad efter det att den är färdig, därför
att omgivning och omvärld är helt förändrad, då måste man börja fundera över
om man inte mycket mera behöver ett rullande måltal där verkligheten kommer in
hela tiden också. ” (Ekonomichef, Stenungsund)

“Då såg vi att vi hade en väldigt tung budgetprocess. Den tog lång tid, den kräver
mycket resurser och skapar en hel del frustration (Financial control manager,
Borealis, Köpenhamn)”
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”Varför Borealis gick ifrån budget en gång i tiden var att vi är i en sådan bransch
att det räcker att Saddam hostar, så är en gammal budget fullständigt ointressant,
därför att då får vi så stora svängningar. ” (Ekonomichef, Stenungsund)

4.1.1 Borealis styrmodell

Faktorerna som behandlades i ovanstående avsnitt var grunden till en
kraftig förändring av företagets styrning. Idag består styrmodellen av fyra
olika komponenter. Dessa är BSC, rullande prognoser, uppföljning av fasta
kosnader och prioriteringar av investeringar. Utöver dessa finns en
femårsplan. Vi ska nu gå igenom dessa komponenter och förklara hur de
verkar och samverkar.

Figur 4:1 Borealis styrmodell

BSC

Borealis har ett BSC på koncernnivå, därefter finns fem stycken olika
divisioner som har varsitt BSC. Vidare finns BSC på en nivå ner till, så att
exempelvis varje produktionsanläggning har ett eget BSC och slutligen har
varje fabrik inom anläggningen sitt eget BSC. Om sedan fabrikerna bryter
ner det ytterligare, t.ex. till gruppnivå är upp till enheterna själva, så har
man gjort i exempelvis Stenungsund, som är den största produktions-
anläggningen inom Borealis. På vissa avdelningar förekommer även BSC
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för större projekt. Styrkorten är i hög grad individuella. På en
produktionsanläggning väger t.ex. de interna processerna extra tungt. Det
finns dock vissa strategiska målsättningar som är koncerngenerella.

Borealis har gått ifrån budget till en styrning som i hög grad är influerad av
BSC. Nu har nya österrikiska ägare gjort entré och de vill ha sin
ettårsbudget, som de alltid har haft. På Borealis ser man till att de får det
genom arbetet med femårsplanen, som vi skall återkomma till. En av
respondenterna menar att dessa nya krav på en budget kommer att ha en
underordnad betydelse för företagets styrning. Han menar att det är BSC
som styrelsen godkänner och visar att det är på det sätt som enheter mäts.
Han menar vidare att de nya ägarna så smått börjar lära sig Borealis sätt att
styra och att en tillbakagång inte är tänkbar i dagsläget. Borealis håller fast
vid sitt BSC. Det är det som följs upp, kommuniceras och löpande
rapporteras till styrelsen.

De rullande prognoserna

”Rolling financial är egentligen det närmaste vi kommer en gammal budget.
Skillnaden är ju att den görs på en mycket mera övergripande nivå än
tidigare.”(Ekonomichef, Stenungsund)

Prognoserna görs i Borealis som forecasts, dvs. som uppskattningar av vad
som kommer att hända i framtiden. Bolaget försöker hålla dessa prognoser
så lätta som möjligt. Med det menar vi att de inte ska vara tunga att ta fram
och heller inte tas på alltför stort allvar när det gäller uppföljning osv. De
tjänar syftet att vara uppskattningar om läget om bolaget inte agerar. De är
basen för den finansiella planeringen. De kan vara underlag för att förändra
inriktningen, om man ser att något är på väg att gå galet.

Prognoserna ligger på två år framöver. Det är uppskattningar på
prisutveckling och hur resultatet kommer att utvecklas osv. Om resultatet
skiljer sig ifrån dessa prognoser lämnas det utan åtgärd. Tanken är bara att
planera åtgärder. Den allmäna uppfattningen är också att BSC är det viktiga
instrumentet även ute på fabriksnivå, tror respondenten på huvudkontoret.
Ekonomichefen i Stenungsund menar att prognoserna är något som har
större betydelse på koncernnivå. På hans enhet väger BSC och måltalen för
året tyngre. Han menar vidare att prognoserna på en högre nivå kan vara
grunden för samordning, t.ex. var man skall producera en produkt.

Femårsplanen
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”Det handlar lite grann om hur man utrycker saker och ting. Budget har vi inte
och vi har inte den omfattande budgetverksamheten, men vi har ju ändå mål på de
här områdena. Du kan inte ha en verksamhet som är så att säga ostyrd utan du
måste dra ihop den på något sätt.” (Ekonomichef, Stenungsund)

Ekonomichefen i Stenungsund menar att femårsplanen är det som syr ihop
de fyra andra komponenterna. Här plockar man ut vissa delar ur dessa och
sammanför det till ett dokument, varje höst. De nya österrikiska ägarna har
som sagt efterfrågat en traditionell budget och här fyller femårsplanen en
funktion.

”Om vi behöver budget i något sammanhang, dvs. ett ettårsvärde, så är det det
första året i den här planen.” (Ekonomichef, Stenungsund)

Den strategiska femårsplanen ligger i någon mening i botten och är
grunden för BSC. Prognoserna löper som vi tidigare nämnt över två år och
utöver detta finns de kalenderbundna målen. Kostnadsmålen t.ex. är års-
bundna och mått som “operability” eller skadefrekvens innehåller års-
måltal. I flera fall finns det tre tal, berättar ekonomichefen i Stenungsund,
ett månadsvärde, ett årsvärde och ett rullande tolvmånadersvärde. I femårs-
planen sätts målen för nästa år upp, även om det bara är ett år av de fem.
Femårsplanen innehåller det som en traditionell budget innehåller, även om
den är mindre detaljerad. Att den inte kallas för budget beror på att den
görs över fem år och skall ha en starkare strategisk koppling än en budget
normalt har.

”Du skulle kunna kalla den, beroende på vilken terminologi du använder,
alltifrån en strategisk plan, en femårsplan, en businessplan eller t.o.m. egentligen
en budget.” (Ekonomichef, Stenungsund)

Investeringsprioritering

Borealis delar upp sina investeringar i tre storleksklasser. De mindre är på
under tio miljoner. Här går man på ramar som bygger på utveckling och
trend per produktionsanläggning. Här får enheterna kanske 30-40 miljoner
kronor per år att “göra vad de vill med”. De lite större investeringarna be-
döms enligt avkastningskrav, som kan variera beroende på om det finns
gott eller ont om resurser. De stora investeringarna, över 50 miljoner
kronor som kan vara av lite mera strategisk karaktär, bedöms från fall till
fall genom förhandlingar. Här är det viktigt att man har BSC i bakhuvudet,
menar en av respondenterna. Det finns områden som är prioriterade i
investerings- och expanderingsprogram. Nuförtiden är kontrollen hårdare
på investeringarna. Detta beror enligt respondenten på att Borealis nyligen
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gått igenom ett stort investeringsprogram, där de tvingades att “hålla mera i
bolagets cash-flow”.

Eftersom Borealis investerar i produktionsanläggningar som kan användas
av flera enheter, är det svårt att ställa någon enhet ansvarig för en invest-
ering. På de större investeringarna görs alltid en uppföljning på hur det gått.
Har det inte gått som man tänkt undersöks naturligtvis varför. Är det så att
det beror på prisbilden i branschen är det ingen “intern miss” som ligger till
grund för olönsamheten. Spelreglerna för Borealis påverkas som sagts
tidigare i hög grad av faktorer som företaget inte av egen kraft rår på.

Uppföljning av fasta kostnader/ Benchmarking

Borealis försökte introducera ABC för en tid sedan. Detta, tillsammans
med ett annat system som kördes i PC-miljö, föll inte väl ut. Det blev för
komplext och bolagen upplevde att de blandade runt kostnader utan att
riktigt förstå. Man menar att tanken med ABC är bra men att det inte
fungerade på det sätt som det infördes i Borealis. Så övergavs tanken med
aktivitetsuppföljning. Nu gäller för exempelvis en produktionsanläggning
att man från högre nivå endast är intresserad av en klumpsumma. I BSC
finns det kostnadsmål för fasta kostnader och det är det som numera är det
viktiga.

Borealis jobbar mycket med benchmarking på kostnadssidan. Alla fabriker
är benchmarkade mot de europeiska konkurrenterna. Här får enheterna
fram hur de ligger till både med de fasta och de rörliga kostnaderna. Utifrån
det förs en åtgärdsdialog, varpå kostnadsmål sätts upp.

4.2 Sammanfattning av rollfördelningen i Borealis
styrmodell

Roll Styrsystem
Resursfördelning Investeringsbed./Operativ plan.
Ansvarsfördelning BSC/Benchmarking
Planering Rullande prognoser
Uppföljning BSC/Kostnadsuppföljning
Strategiförmedling Femårsplanen/BSC
Kommunikation BSC/Benchmarking
Motivation BSC/Benchmarking

Figur 4:2 Matris över rollfördelningen i Borealis styrmodell
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4.2.1 Resursfördelning

När vi diskuterar resursfördelning med en av respondenterna, menar denne
att en sak är investeringsbedömning och en annan sak är t.ex. bemanning
och fasta kostnader. För det senare handlar det snarare om en operativ
planering än om en fördelning, menar man. En planering vad gäller vilka
produkter som ska säljas, när de ska säljas osv. Den planeringen är inte
borttagen i och med införandet av BSC. Det är klart att detta operativa
planeringsinstrument för tankarna till en linjebudget, då en sådan har
liknande syfte.

Vad gäller investeringarna finns, som vi redan varit inne på, en uppdelning
av investeringarna i tre storleksklasser, som behandlas på olika sätt.

4.2.2 Ansvarsfördelning

BSC används i hög grad till att sätta upp mål. Ett viktigt mål är det relativa
lönsamhetsmålet, som sätts utifrån marknadspriserna. BSC påverkar de
andra komponenterna i styrsystemet i hög grad i och med att arbetet med
dessa ofta utgår ifrån BSC. Eftersom de rullande prognoserna inte följs
upp, vilket vi nämnt ovan, spelar BSC en central roll i vad som upplevs
som viktigt ute på enheterna. På koncernnivå, affärsområdesnivå och ute på
produktionsanläggningarna rapporteras läget i styrkorten månadsvis. Den
täta rapporteringen bidrar till att BSC får en stor betydelse, tror man.

BSC är det som kommuniceras med styrelsen. Styrelsen visar att det är
utifrån detta de betraktar enheterna. Här ligger det tyngsta ansvaret,
eftersom de kostnadsmål som väger tungt också finns representerade i
styrkorten.

4.2.3 Planering

Här går det lite ihop med det ovan skrivna. Den operativa planeringen har
vi redan berört. Samordningen bygger till stora delar på de rullande
prognoserna som är grunden för planeringen för den närmaste perioden.

4.2.4 Uppföljning
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Vad gäller uppföljning sker den för de ”större” styrkorten månadsvis, och
mera sällan för de mindre enheternas BSC. BSC rapporteras uppåt och för
de högsta cheferna som är ansvariga för styrkort är resultatet kopplat till ett
bonussystem. Bonusen är endast till en del, kanske omkring hälften,
påverkat av utfallet i BSC.

4.2.5 Strategiförmedling

Femårsplanen är det instrument där de långsiktiga strategiska målen
kommer till uttryck. Det är den planen som i sin tur ligger till grund för
framtagandet av BSC. BSC är sedan det instrument som för ner de
strategiska målen i organisationen.

Att kommunicera ut strategiska målsättningar är svårt menar respondenten
på huvudkontoret, men det är en målsättning att det skall fungera i ännu
högre grad. Svårigheten ligger i att få ut tydliga orsaks- verkan samband

4.2.6 Kommunikation

På Borealis används BSC i hög grad som ett kommunikationsverktyg.
Resultaten som visar ”hur det går” presenteras i interntidningar, på
anslagstavlor och liknande. Nu introduceras även BSC på intranätet, vilket
ökar styrkortets kommunikativa syfte. Det viktiga med detta är inte att
enheterna skall kunna jämföra sig med varandra, utan att medvetenheten
och kommunikationen kan öka ytterligare. I dagsläget används alltså inte
BSC som kommunikationsverktyg horisontellt, utan endast vertikalt.

Benchmarking används för säljorganisationen såväl som för stabs- och
administrationssidan. Man jämför mot “best in class” när det gäller
bemanning. Detta underlag ligger alltså till grund för en diskussion och kan
enligt respondenten, sägas vara det som ersatt budgetdiskussionen. Här har
alltså benchmarking, som företeelse, en viss kommunikativ roll att bära.

4.2.7 Motivation

Uppfattningen är att BSC har bidragit till att motivationen har ökat stadigt
sedan införandet. Detta beror på att målsättningarna inte bara är finansiella.
Ambitionen är att det skall vara ännu tydligare hur “var och en” bidrar till
den långsiktiga och mera strategiska målsättningen. Här medger Borealis
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insiktsfullt att det finns mera att göra. Enligt respondenten på
huvudkontoret väger benchmarking mycket tungt även ifråga om drivkraft
och motivation. Att kunna visa på att någon annan gör annorlunda och
presentera ett tal, gör att enheten anstränger sig för att arbeta i den
riktningen.

4.3 Ericsson

4GHI är ett relativt nystartat bolag som är sprunget ur Ericsson Business
Consulting. Bolaget ingår inte som ett vanligt Ericssonbolag i koncernen
vad gäller rapportering till och inflytande från ledning, utan anses här vara
ett fristående bolag. 4GHI är helägt av Ericsson och säljer sina tjänster i
hög grad inom koncernen, även om utomstående kunder finns och ökar i
betydelse. Bolagets uppgift är att dels underhålla och utveckla det program
som används för BSC, det s.k. Cockpit Communicator (härefter även be-
nämnd CC) och dels att sälja denna produkt och att vara med och starta
användningen. Vi har intervjuat VD på 4GHI samt en business developer.
Genom dessa intervjuer har vi fått en generell bild av hur Ericssonbolag
arbetar med BSC som en del i ett större styrsystem och fått kontakter till
andra inom koncernen som var viktiga i vårt arbete. Dessutom har intervju
gjorts på Ericsson UtvecklingsAktieBolag, UAB. Respondenten svarar här
för en utvecklingsavdelning på ett designcenter, inom UAB.

4.3.1 Styrmodellen

Figur 4:3 Ericssons styrmodell

Inom Ericsson finns alltid krav på god lönsamhet och andra finansiella mål.
Genom att arbeta med forecasts (prognoser) skall företagen kunna se till att
nå upp till dessa mål. Controllers jobbar ständigt med nya prognoser. Hur
är då dessa prognoser kopplade till styrkortet? På 4GHI menar man att
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prognoserna lever lite vid sidan om. Med detta menas att kopplingen inte är
så tydlig till vart och ett av perspektiven i CC, utan att kopplingen till stor
del sker genom det finansiella perspektivet. De andra perspektiven är också
viktiga, men ur prognosperspektiv är det de finansiella effekterna som
fokuseras. Alla handlingsplaner mappas mot det finansiella. Allt för att nå
de lönsamhetsmål som sedan rapporteras uppåt.

Rullande prognoser

Prognoserna ligger alltså till grund för den finansiella planeringen inom
Ericsson. De sätter upp ramar för vilket utfall som förväntas och genom
orsaks – verkan samband med de olika perspektiven i BSC blir det tydligt
vad man skall åstadkomma inom varje perspektiv. Hur det går i
perspektiven BSC blir således en ständig input till prognosarbetet.
Integreringen fungerar väl menar 4GHI och den sker som tidigare nämnts
via det finansiella perspektivet.

Genom ett enkelt exempel åskådliggör en respondent som är business
developer, på 4GHI hur kopplingen mellan prognos och ett enskilt
perspektiv kan gå till. Förutsättningarna kan vara att en enhet har X pengar
att satsa och att det finansiella målet är att gå +/-0 det första halvåret.
Utifrån detta kan enheten se hur mycket kundorder som måste finnas för att
nå målet. En kundorder innehåller många ingredienser och för att kunderna
skall köpa av enheten måste hon givetvis vara nöjd med innehållet. En
sådan del i kundordern kan vara en viss utbildning av kunden. Till denna
utbildning krävs att det finns tillräckligt mycket personal, med rätt
kompetens och med rätt processer.  Då kanske enheten upptäcker att det
finns luckor och måste anställa mer personal eller utbilda den som finns.
Då får enheten gå tillbaka och se om det finns pengar som vi kan satsa på
det här. Kanske kan man öka satsningen och därigenom få flera kunder.

Prognoserna fyller, genom sin roll att vara det finansiella
planeringsverktyget, ett utav den gamla budgetens syften. Vad är då
egentligen skillnaden mellan dessa prognoser och den gamla budgeten? VD
på 4GHI, menar att den är mera aktuell och därmed mera förankrad i den
operationella verksamheten. Han menar vidare att budgeten gjordes genom
en kvalificerad gissning. En gissning som låg fast, hur fel den än visade sig
vara. Efter det gjordes en rad reviderande prognoser, så egentligen är
arbetet med de rullande prognoserna samma sak fast det görs på ett mera
regelbundet och strukturerat sätt, fortsätter VD. Bilden av en gammaldags
organisation målas upp, där var och en gör sitt och avdelningarnas arbete
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sker utan samordning vare sig till varandra eller till de strategiska och mera
långsiktiga målen.

Ericssons syn på budgeten

”…då vart ju budgeten relevant för eftersom den inte hade någon koppling,
egentligen, till strategin eller den operationella verksamheten på samma sätt, utan
den levde sitt lilla liv, utefter någon ekonom som hade gjort något estimat ifrån
vad han hade sett i historian.” (President, 4GHI.)

4GHI menar att den typen av styrning passar bättre i företag som opererar i
branscher där förändringar inte sker med så snabb takt. I Ericssons värld
fungerar detta inte, både på grund av den interna förändringstakten och den
externa, där en ständig förändring också sker med ett sådant tempo att tex.
en strategiformuleringsprocess, om den ska ske på det traditionella sättet,
skapar en strategisk plattform som är inaktuell innan den är klar.

”Det kan ju fungera om man inte har någon förändring under budgetens gång.
Skillnaden är ju att tidigare har du varit budgetstyrd och du har varit duktig om
du har uppnått budget. Sedan kan man ju bara hoppas att budgeten är lagd så att
den mappar mot strategin. Men det fungerar inte idag för det sker för mycket
förändringar. Skillnaden är ju att här är du visionsstyrd. Ändras din vision så
ändras dina forecasts och alla dina förutsättningar för att leva upp till det här.”
(Business developer, 4GHI.)

Skillnaden mellan prognoser och budget i Ericsson är alltså att prognoserna
är mera anpassade till tempot, både internt och externt. Det är snarare
tanken bakom de olika verktygen som skiljer, än utseendet och använd-
ningen. I resonemanget kring att det är själva begreppen som kanske fått
alltför stor betydelse kommer det fram att man visst skulle kunna kalla det
för budget och att det i realiteten inte är så stora skillnader mellan
prognosen och budgeten. Kopplingen till strategin är dock tydligare i
prognosen, menar man. På Ericsson UAB, en enhet som kan betecknas som
ett designcenter, menar respondenten att överordnad provisioningavdelning
blir tilldelade en resursram, en slags budget. Den kommer i sin tur ifrån
ännu högre ort, teknikledningen. Provisioningavdelningen skall säkra att
kompetens knyts runt om i världen, till rätt pris och är alltså designcentrats
uppdragsgivare. Respondenten menar att deras avdelning har en ram för
året och att arbetet med forecasts är mera internt.

”Det är ju de resurser vi har att röra oss med. De får vi tilldelade, kan man säga,
i en budget. Jag tror man kan säga så…” (Manager, Operation Development,
Design Centre UAB)
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Utvecklingspengarna styr enhetens timpris. När timpriset väl är lagt sker
ingen omförhandling under året. Man gör en linjebudget som är baserad på
personalkostnader, som är den dominerande kostnaden. Den kvartalsvisa
rapporteringen gör att det är svårt att dra över budgeten. Eftersom kost-
naderna i hög grad ligger hos personalen är det lätt att ha kontroll, menar
man på designcentret.

Inom designenheten är det viktigaste att leveransen sker i rätt tid och att
produkterna har rätt kvalitet. Därför är inte fokuseringen på kostnaderna så
påtaglig. Högre upp i organisationen är det en betydligt hårdare kontroll av
kostnaderna, manar respondenten på UAB.

”Man får inte på skallen om man tar ett beslut som kostar lite grann för att
säkerställa en produktleverans eller en produktkvalitet. Tvärtom kan man få på
skallen om man inte har gjort allt man kan för detta. Därför kan jag inte säga att
det ekonomiska styr för det gör det inte.” (Manager, Operation Development,
Design Centre UAB)

På 4GHI poängterar man
att Ericssonbolagen är
otroligt olika inbördes och
att det inte går att sätta upp
en bild på vare sig styr-
system eller användningen
av den interna BSC mo-
dellen CC. Många bolag
omstruktureras och perso-
nal flyttas mellan bolag
osv. Detta får till följd att
arbetet med CC blir lidan-
de. Ofta är det så att
bolagen snabbt vill komma
igång med att använda mo-
dellen och kanske hoppar
in ”klockan sex” i mo-
dellen ovan. En tjuvstart
kan åstadkommas genom

Figur 4:4 Ericssons BSC-process

att bolaget bara plockar ut det som behövs från sitt gamla system.
Respondenten som är business developer hävdar dock att detta är bättre än
ingenting. Det viktiga är att man börjar styra mot indikatorerna och att
arbetet kommer igång. Självklart vore det bättre om alla genomförde
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strategiarbetet som det är tänkt, men det finns inte alltid resurser för det.
Här följer i alla fall en mycket kort beskrivning av hur de olika del-
momenten bör gå till.

Arbetet startar med att bilden av ett ”bästa case” målas upp. I denna
strategiformuleringsfas skall en önskad position tas fram. Detta för att få
fram företagets vision/mission.

Efter det undersöks vad företaget skall göra för att uppnå denna vision
/mission. Här tas ett antal kritiska framgångsfaktorer (KFF) fram. Man
bryter också ner ytterligare och undersöker och studerar vad det är för
indikatorer som är till för att leva upp till KFF:erna.

Nästa steg i modellen är att ta fram mättalen. Här går det ut på att mäta
indikatorerna. Man arbetar med hur mätningen skall gå till, vilka mått som
skall finnas osv. Här slås alltså fast hur företaget skall jobba med CC.

Sista delen är en uppföljnings- och rapporteringsdel och dess syfte är att
hitta ”actions” för att åtgärda. Något kanske pekar på att företaget måste
förändra något i missionen/visionen. Själva programvaran CC är gjord för
att byte av indikatorer, mättal eller förändring av mission/vision skall
kunna göras enkelt och snabbt.

4.4 Sammanfattning av rollfördelningen i Ericssons
styrmodell.

Som tidigare nämnts så är bolagen inom Ericssonkoncernen mycket olika.
Den bild som 4GHI målar upp är troligen en modell att sträva efter, men
som i dagsläget inte finns i verkligheten. Bolagen har kommit olika långt
och i vissa fall finns inte BSC som ett styrinstrument över huvud taget utan
är endast ett rapportformulär. Den bild vi vill ge åt Ericsson kan sägas
stämma på de bolag som kommit en bit i sin användning och är alltså inte
koncerngenerell. För att ytterligare tydliggöra modellen följer här en
matris.

Roll Styrsystem
Resursfördelning Prognoser
Ansvarsfördelning Prognoser (BSC)
Planering Prognoser
Uppföljning Prognoser/BSC
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Strategiförmedling ESP/BSC
Kommunikation Prognoser/BSC
Motivation BSC

Figur 4:5 Matris över rollfördelningen i Ericssons styrmodell

4.4.1 Resursfördelning

När det gäller resursfördelning kan det uppstå dilemman. BSC talar om vad
man skall uppnå, vilket ställer krav på resurser. Det tar tid att omplacera
arbetskraft samt att nyanställa eller avskeda. Den gamla kostnadsstyrningen
är hämmande i detta avseende, menar man på 4GHI. Resultatet av detta är
att marknadskrafterna ibland är för starka. Respondenten tar
Linköpingsfabriken, där man sparkat folk, som exempel och menar att här
är den nya modellen för svag och kan inte stå emot trycket. I ena änden
finns aktieägarna och de bryr sig bara om det finansiella. Då spelar det
ingen roll hur väl inarbetat BSC är.

”Oavsett hur duktiga vi är ute på de operationella enheterna att försöka jobba
med det här på Ericsson, ser vi ju ändå att ägarna, resultaten och marknaden är
det som styr.”(President, 4GHI)

”Modellen är inte tillräckligt stark för att stå emot de krafter som finns, eller så
har inte vi lyckats förklara den tillräckligt väl.” (Business developer, 4GHI)

Den här effekten är avhängig konjunkturläget i landet menar man. I en
högkonjunktur finns det mycket pengar till investeringar, vilket gör att
värderingar kan bli skyhöga. I lågkonjunkturen saknas det pengar och
Ericsson drar ner på personalen. Istället för att ”trycka ut det sista ut tuben”
borde man fylla på mer. Mer av det som genererar värde. Det här är en
brytning mellan två världar, säger man på 4GHI. Å ena sidan börsen och de
höga värderingarna, å andra sidan det interna nya sättet att tänka. När det
gäller resursfördelning är alltså inte BSC ett tillräckligt starkt instrument.
Istället blir det de rullande prognoserna som får bära denna roll.

4.4.2 Ansvarsfördelning

Det är ingen tvekan om att det tyngsta ansvaret ligger på de lönsamhetsmål
som åskådliggörs i de rullande prognoserna. Trots att alla enheter inom
Ericsson ”skall” rapportera sitt BSC verkar det vara mycket upp till enheten
själv. Det är inte ovanligt att BSC bara blir ännu ett format att rapportera
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sina siffror i. Den typen av användning är inte kopplad till något djupt
ansvarstagande, om man ställer det i jämförelse med de rullande
prognoserna.

När det gäller att sätta mål så har Ericsson både BSC och de rullande
prognoserna. De finansiella målen väger tyngst, speciellt i tider av
lågkonjunktur, som vi diskuterade ovan. Målsättningen i BSC är i dagsläget
i hög grad upp till företagen själva att sköta. Den bild som 4GHI målar upp
om det väl fungerande BSC där alla målsättningar mappar mot de
långsiktiga strategiska målen, är snarare något att sträva efter. Denna
uppfattning förstärktes under intervjun med Ericsson UAB.

4.4.3 Planering

Även när det gäller planering så bevakar den mera traditionella styrningen
sin plats inom Ericsson. De controllers som ständigt jobbar med nya
prognoser är inte så vidare begeistrade över CC utan jobbar på som de gjort
tidigare.

4.4.4 Uppföljning

Uppföljning sker både på resultaten i BSC och resultaten emot de
finansiella prognoserna. Dock är BSC rapporteringen något som många
bolag gör mest för att de måste. Alla vet att det är det resultat som
lönsamhet osv. som väger tyngst.

4.4.5 Strategiförmedling

Systemets koppling till strategin är tydlig, tycker man på 4GHI. På
designcentret inom UAB håller man med. Respondenten menar att det är
här den stora skillnaden ligger om en jämförelse skulle göras med tiden
innan BSC infördes. Förr var det en sak vid sidan om, en gång i halvåret.
Respondenten på UAB betonar att det är viktigt att det finns en eldsjäl och
en chef som trycker på i det här arbetet. Med förståelsen följer ett oerhört
fokus, som gör att det dagliga arbetet bär sin strategikoppling och driver
företaget framåt.

På 4GHI visade man på en tydlig koppling mellan BSC och de andra
systemen. I intervjun med UAB syns denna koppling inte lika starkt.
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Respondenten på UAB menar att en sådan koppling naturligtvis finns i det
långa perspektivet, t.ex. genom att bra kvalitet till slut påverkar resultatet,
men denna koppling är inget som berörs i det dagliga arbetet.

”Vi har använt BSC för att fokusera ledningsgruppen på aktiviteter som gör att vi
säkerställer att vi behåller personalen, att vi ökar vår konkurrenskraft och att vi
får bättre kvalitet i de produkter vi levererar. Så det finns ingen självklar koppling
mellan det sätt vi har jobbat med BSC och de verktyg och de processer som
används för ekonomistyrningen.” (Manager, Operation Development, Design
Centre UAB.)

4.4.6 Kommunikation

BSC kan användas som ett kommunikationsinstrument inom Ericsson. CC
är en väl utvecklad produkt och det går bra att ständigt följa resultaten via
intranät. Hur det används i praktiken är en annan sak. Eftersom
uppföljningsarbetet är fokuserat på andra dokument är det inte svårt att ana
att det också är dessa som används i ett kommunikativt syfte.

BSC används i hög grad till att fokusera ledningen på rätt saker, menar
respondenten på UAB. BSC kan härigenom ses som ett kommunikations-
verktyg när det gäller de långsiktiga målen, medan det inte är ett primärt
kommunikationsmedel i det korta perspektivet.

4.4.7 Motivation

Ur en motivationsaspekt spelar BSC en viktig roll. Respondenten på UAB
menade att det här systemet, genom sin tydlighet och sin långsiktighet, ökar
motivationen, på det användande bolaget. Dock menar han att det krävs
dels att någon brinner för att införa det och dessutom en överordnad som
också ger utrymme för och tror på systemet. Det ligger en undermening i
detta som antyder att så inte är fallet på Ericssonbolagen i allmänhet.
Återigen skall det hållas i minnet att både 4GHI, som opererar som
internkonsulter, och UAB, som kommit uttalat långt i arbetet med BSC,
inte kan sägas återge en generell bild av hur det förhåller sig på Ericsson.

4.5 SKF

SKF – Svenska KullagerFabriken - Grundades 1907 av Sven Wingqvist
och producerade som namnet antyder kullager med hjälp utav 15
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medarbetare. År 2000 hade antalet anställda världen över på SKF Group
växt till omkring 40 000, fördelade på ca 150 bolag i 22 länder. Från en
omsättning 1907 på 5 371 SEK har omsättningen växt till 39 848 MSEK år
2000.

I vår studie av SKF har personer intervjuats på olika nivåer. Affärsenheten
som utgör det huvudsakliga studieobjektet heter SRB Large och är en enhet
i affärsområde Industrial Division, som är den största av de sex
divisionerna i koncernen. Affärsenheten är lokaliserad till Göteborg och
sysselsätter ca 1 500 medarbetare.

SKF:s styrmodell är uppdelad på fyra nivåer: Koncern-, affärsområdes-,
affärsenhets- samt avdelningsnivå.

Fokus i undersökningen läggs på affärsenhets- samt avdelningsnivå, varför
presentationerna av koncern- samt affärsområdesnivå redogörs för i mindre
utsträckning. Anledningen till detta är att BSC inte längre används som
styrverktyg på dessa högre nivåer. Inledningsvis ges en redogörelse för
styrmodellens olika beståndsdelar varefter en mer ingående beskrivning av
hur och var de olika delarna används. Avdelningsnivå representeras av en
av fabrikens produktionslinor, vilka internt benämns kanaler. Detta medför
att vi emellanåt kommer att använda kanal för att beskriva avdelningsnivå.

4.5.1 Styrmodellen

Styrmodellen på SKF är uppbyggd av tre styrinstrument, var och ett med
olika betydelse på olika nivåer i fabriken:

•  Business plan/ affärsplan
•  Balanced Scorecard
•  Budget

Business plan

Affärsplanen är en årlig plan bestående av ett stort antal mått där de flesta
måtten är finansiella, såsom volym, fsg, lönsamhet, cash flow osv. Planen
innehåller även de aktioner som skall genomföras under nästföljande
period. Affärsplanen kommer till genom dialog mellan fabriken och
divisionen, genom vilken fabrikens uppställda mål och aktiviteter granskas
och revideras av divisionsledningen. När divisionen är nöjd tillkommer
ännu en process där planen skall godkännas på koncernnivå. Skillnaden
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mellan SKF:s affärsplan och en budget är att affärsplanen är på en mer
övergripande nivå.

Balanced Scorecard

Det styrkort som används på SRB Large består av fyra perspektiv, vilka är:
Anställda, Kund, Processen samt Aktieägarna

BSC används alltså endast på fabriks- och kanalnivå och dess roll är att
utgöra det interna styrverktyget utifrån vilket hela styrsystemet ska ta sin
utgångspunkt ifrån. Styrkortets uppbyggnad baseras på tolkandet och
översättandet av affärsplanens målsättningar som främst är finansiellt
orienterade.

Budget

Budgetens roll är primärt som kontrollverktyg för staben och beskrivs som
traditionellt uppbyggd bestående av de traditionella budgetingredienserna.
Däremot är budgeten nedtonad och sägs endast uppfylla två syften,:
kostnadsallokering samt som styrmått för staben. Budgeten beskrivs som
grundad på BSC-tänkandet och mer förankrad i strategierna i dagsläget än
tidigare.

”De som ansvarar för budgeten har den strategiska planen framför sig och ser till
att dimensionera budgeten efter den. Man är inte så dum att man kommer in med
en budget som är 20% över mål om det är en väntad
lågkonjunktur”(fabrikscontroller, SRB Large)

Budgetens nedtonade karaktär beskrivs som att:

”…I dag pratar vi mycket mer om verksamhetens inriktning och styrning på ett
tydligare sätt.”(fabrikscontroller, SRB Large)

4.5.2 Styrsystemets användning på olika nivåer i SKF

De olika beståndsdelarna av SKF:s styrmodell används i olika utsträckning
på de fyra nivåer vi studerat. Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur
styrsystemets beståndsdelar används på de olika nivåerna i företaget.
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Figur 4:6 Styrsystemets användning på olika nivåer i SKF

4.5.3 Användandet på koncern- och affärsområdesnivå

På koncernnivå användes tidigare BSC, men övergavs till förmån för
affärsplanen. Däremot anser koncerncontrollern inte att skillnaden i
praktiken är så stor jämfört med tidigare. På både koncern- samt
divisionsnivå är styrsystemen uppbyggda av samma byggstenar, vilket gör
att vi valt att redogöra för styrsystemet under samma stycke.

” I princip i slutändan är det inte så stor skillnad. Det vi tidigare jobbade med
scorecard, det fanns fyra perspektiv som var anställda, process, kvalitet och
finansiella och så gör vi fortfarande. Vi har inte släppt någon del, det är bara det
att vi inte kallar det BSC utan vi tittar på alla parametrar och definierar dem. De
finns mål det finns plan och det finns aktiviteter för alla.”(koncerncontroller, SKF
Group)

Även om koncerncontrollern anser de bakomliggande parametrarna vara
nog så viktiga framkommer dock att det är de finansiella nyckeltalen som
är de styrande på koncernnivå. Samtidigt som controllern anser att
skillnaderna från BSC inte är så stora i dagens styrmodell, menar han trots
allt att affärsplanen som är den använda styrmodellen inte besitter så stora
skillnader jämfört med en budget. Även om t.ex. ansvar följer
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organisationen, avseende att organisationen är uppdelad på marknad och
kund, så är det finansiella ansvaret det som avgör i slutändan.

”Ansvar följer organisationen…men i slutändan är det finansiella parametrar
som styr ansvaret. I slutändan resulterar det i ett enda nyckeltal som är det
viktigaste.” (koncernkontroller, SKF Group)

Målsättningarna som fabrikerna har att jobba mot formuleras av divisionen,
som i sin tur får övergripande mål från koncernnivå. Målen som sätts på
koncernnivå är i form av finansiella nyckeltal, vilka divisionen ansvarar för
att förmedla till de operativa enheterna.

4.5.4 Affärsenhet - SRB Large

1995 övergav man den traditionella budgetstyrningen på SRB Large, då
BSC implementerades. Huvudsyftet till övergången var att erhålla ett
helhetsperspektiv på verksamheten samt att få större långsiktighet i
verksamhetsstyrningen. Dessutom ville man undvika den strid mellan
enheter som den tidigare använda budgeten kunde ge upphov till.

”Vi ville ha mer långsiktiga strategier och vi ville knyta visionen och strategin ner
till de årliga verksamhetsmålen…Dessutom ville vi komma ur det här att budgeten
ibland kan vara lite politisk. Ibland var det mycket gnagande inom
organisationen.” (fabrikscontroller, SRB Large)

Uppbyggnaden av styrsystemet tar sin utgångspunkt i de strategiska
målsättningar som kommuniceras nedåt från koncernen via divisionen.
Genom att översätta de strategiska målsättningarna från divisionen, vilka
främst har en finansiell karaktär sätts mål för BSC. Business planen är det
som fabriken styrs efter och rapporterar uppåt, medan BSC är det
styrinstrument som används internt.

”Vi har alltså en Business plan här nere och den är viktig för fabriken. Det är det
vi styrs efter och rapporterar ut ifrån fabriken, medan Scorecardet är ett internt
instrument”(fabrikscontroller, SRB Large)
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Figur 4:7 BSC och Budgetens utbredning på SRB Large, SKF

Balanced Scorecard är enligt fabrikscontrollern det primära styrsystemet
och används i den interna styrningen på olika nivåer inom fabriken. På
fabriksnivå finns BSC, tillsammans med affärsplan och budget i viss mån. I
kanalerna är enligt fabrikscontrollern BSC det enda styrinstrumentet.
Kanalchefen däremot anser att styrningen på kanalnivå fångas upp av både
affärsplanen, vilken hon har svårt att skilja från en budget, och BSC. Detta
instämmer fabrikscontrollern dock inte i. Kanalernas BSC är enligt honom
det enda styrinstrumentet på den nivån då affärsplanen stannar på
fabriksnivå.

”Det är en begreppsförvirring. Kanalchefen menar nog samma sak när hon säger
budget och Business plan, för hon har ingen budget. Det är bara att hon ibland
kan se den som en budget, utan det är Scorecard som är det viktigaste.”
(fabrikscontroller, SRB Large)

Däremot finns det länkar mellan främst de finansiella måtten i BSC och
affärsplanen på kanalnivå i syfte att kunna bygga upp en del av kanalernas
nyckeltal. Dessutom läggs en affärsplan för kanalerna upp i lednings-
gruppen i vilken även kanalchefen ingår. Anledningen till att detta görs
anges vara behovet av att kunna agregera kanalerna och möjliggöra jäm-
förelser mot fabrikens affärsplan.

”…Det beror på att vi vill kunna agregera, dvs. stämma av fabrikens Business
plan med kanalernas och för att kunna få den samstämmigheten, att kunna se hur
kostnader hänger ihop så bygger de en s.k. Business plan som i vissa fall tolkas
som en budget.” (fabrikscontroller, SRB Large)

Divisionerna ställer som sagt inga krav på fabrikerna att de ska använda sig
av BSC, utan det avgörs på fabriksnivå. Av denna anledning är det också
affärsplanen som fabriken utvärderas efter. Att kvotmått i styrkortet inte
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går att agregera samt det faktum att man på divisionsnivå och inte heller
alla fabriker använder BSC gör att styrkortet inte utvärderas från divisions-
nivå. Fabrikscontrollern menar dock att det som rapporteras i form av en
affärsplan egentligen är fabrikens styrkort.

Anledningen till detta är att man från divisionsnivå är inte så intresserade
av resultatet i sig, förutsatt att resultatet ligger i linje med förväntningarna.
Det som intresserar divisionsledningen är snarare att verksamheten drivs i
linje med divisionens strategiska mål.

Anledningen till att en budget existerar för staberna är enligt
fabrikscontrollern grundat i SKF:s kalkylmodell för kostnader, vilken
bygger på full kostnadstäckning baserat på standardkostnader. Förutom VD
Sune Karlssons lön allokeras samtliga kostnader ut till kanalerna. Då
stabsenheterna inte har något resultat, och inte heller är volymberoende
utan aktivitetsberoende finns det inget att relatera kostnaderna till. Av den
anledningen behövs en budget för att hålla kostnaderna på stabsavdelningar
i schack.

Även om BSC anses vara i balans och fungerande som det viktigaste
styrinstrumentet internt på fabriken, så medger fabrikscontrollern att de
finansiella måtten är tungviktare:

”Ja det har de givetvis…åtminstone uppåt. Men samtidigt handlar det mest om
verksamheten, inte resultatet i sig, utan att resultatet utvecklas i rätt riktning.”
(fabrikscontroller, SRB Large)

4.6 Sammanfattning av rollfördelningen i SKF:s
styrmodell

För att reda ut begreppen och ge klarhet till fabriken SRB Large:s
styrmodell och vilka olika uppgifter de respektive beståndsdelarna ansvarar
för, presenterar vi dem här i en matris. Matrisen beskriver styrmodellen ur
fabrikens perspektiv, dvs. hur styrsystemets beståndsdelar används uppåt
mot divisionsnivå respektive nedåt till kanalnivå.

Roll Styrsystem
Resursfördelning Budget
Ansvarsfördelning BSC/Affärsplan/Budget
Planering BSC/Affärsplan
Uppföljning BSC/Affärsplan/Budget
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Strategiförmedling BSC
Kommunikation BSC/Affärsplan
Motivation BSC

Figur 4:8 Matris över rollfördelningen i SKF:s styrmodell

4.6.1 Resursfördelning

Fördelning av resurser sker med hjälp av budget, men utgår från BSC-
tankarna utan krigande om resurserna enligt fabrikscontrollern.

”…Om man styr mot budget då va kan man säga krasst att; nej jag vill hålla min
budget, dvs. jag vill inte köra någon övertid i min kanal för då bränner jag min
budget. Men då skiter man ju i kunden så att säga. Vad vi nu istället säger är att
lite granna att kunden nog är primärare än aktieägarna…”(fabrikscontroller,
SRB Large)

Enligt fabrikscontrollern existerar ingen investeringsbudget utan invest-
eringar beslutas om från fall till fall.

”…Det är upp till den strategiska planen där vi säger vad vi vill göra. Olika
processer som skall förbättras med investeringar måste kunna ge bättre resultat
om det investeras i de processerna, ur kund eller lönsamhetsperspektiv. Det är ju
det man tittar på…”(fabrikscontroller, SRB Large)

Processen att komma till beslut rörande en investering genomförs årsvis
och ingår i fabrikens förslag till affärsplan som presenteras varje höst.
Processen startar med fabrikens investeringsäskande som beroende på
investeringens storlek går olika högt upp i SKF. Däremot grundar sig
fabrikens investeringsbeslut i strategin och styrkortet. Fabrikscontrollern
förklarar:

”…Man skulle kunna stoppa investeringarna, minska personalstyrkan fort som
sjutton och sedan köra några år. Det håller ju kortsiktigt och man håller de
måtten, men år fem så håller det ju inte. Det gäller att hitta balansen mellan alla
intressenter i den här modellen.” (fabrikscontroller, SRB Large)

4.6.2 Ansvarsfördelning

SRB Large har ett ekonomiskt ansvar mot divisionen som är uttryckt i form
av en affärsplan. Inom fabriken ansvarar stabsenheterna för sin budget,
medan kanalernas ansvar uttrycks i form av kanalernas BSC. Fabriken får
som tidigare nämnts finansiella målsättningar kommunicerade från
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divisionen. Däremot tolkas och översätts målen genom BSC inom fabriken
och kommuniceras nedåt i organisationen.

”Vad vi ville komma undan var lite hur man styr på kort respektive lång sikt. Vi
ville ha mer långsiktiga strategier och vi  ville knyta visionen, strategin ned till
årliga verksamhetsmål. Det var det som var huvudsyftet.” (fabrikscontroller, SRB
Large)

Att översätta de finansiella målen upplevs svårt beroende på att SRB Large
har stympad BR, dvs. den saknar kassa och EK och bara delar av
skulderna. Dessa ligger istället på koncernnivå. Dessutom äger inte
fabriken fastigheterna utan hyr dem. Detta får till följd att avkastningen på
sysselsatt kapital ROCE (Return On Capital Employed) blir missvisande
högt. Av denna anledning blir en positiv utveckling av måttet viktigare än
nivån i sig.

4.6.3 Planering

Ekonomiska nyckeltal ur affärsplanen används för att räkna ut
standardkostnader, vilka används till jämförelser mellan prognos och utfall.
Vad gäller samordning mellan beroende enheter så har fabrikerna ingen
resursfördelning mellan varandra utan endast internt. Däremot delar
fabrikerna på centrala resurser såsom central administration. Dessutom
finns det centrala FoU -avdelningar.

”…gemensam produktutvecklingsavdelning, som vi betalar för deras tjänster och
det går på budget…vi betalar för dem men det initieras från koncernledningen
och där är det mycket strikt budget.” (fabrikscontroller, SRB Large)

4.6.4 Uppföljning

På kanal är det som tidigare nämnts BSC som är det viktigaste och grunden
för utvärderingarna enligt fabrikscontrollern. Dessutom utvärderas även
kostnadsnivån på kanalerna.

”…Då får han ett kvotmått som skall ligga kring 100% eller 1…Ligger man
utanför så får man bassning.” (fabrikscontroller, SRB Large)

Fabriken utvärderas som sagt efter den affärsplan som skickas uppåt till
divisionen. Inom fabriken finns ett belöningssystem på ledningsgruppnivå
som baseras på BSC.
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”…Där man tar hänsyn till service och BOI – business operating income, dvs
resultatet på fabriksenhet”(fabrikscontroller, SRB Large)

För kanalen är belöningssystemet däremot uppbyggt på ett annorlunda sätt.
Kanalarbetarna får själva välja ut ett mått från vilket bonusen skall räknas
ut.

”De kan väl tjäna en fem kronor per timme extra…och ibland så har de valt vissa
mått som inte riktigt stämmer överens med dem de har i Scorecardet
…”(fabrikscontroller, SRB Large)

4.6.5 Strategiformulering

En av huvudsyftena med implementeringen av BSC var enligt fabriks-
controllern just att skaffa sig ett hjälpmedel vid strategiformuleringsarbetet.

”Vi ville ha mer långsiktiga strategier och vi ville knyta visionen, strategin ner till
årliga verksamhetsmål.” (fabrikscontroller, SRB Large)

4.6.6 Kommunikation

Även om affärsplanen är det som divisionen utvärderar, är det som tidigare
nämnts i princip fabrikens Scorecard som kommuniceras uppåt. Nedåt i
organisationen används också BSC som kommunikationsmedel. Affärs-
planen stannar enligt fabrikscontrollern på fabriksnivå, även om lednings-
gruppen ställer upp Affärsplaner för kanalerna i syfte att kunna stämma av
kanalerna mot fabrikens affärsplan.

”…Business planen är eftersom den är så finansiell i sig väldigt svår att
kommunicera nedåt, medan Scorecardet är enklare för den kan man bryta ut
…den blir enklare att relatera till versamheten.” (fabrikscontroller, SRB Large)

4.6.7 Motivation

I och med att BSC infördes på SRB Large upplevs möjligheterna till att öka
förståelsen för genomförda åtgärder ha ökat. BSC används för att
kommunicera förändringarna i syfte att öka motivationen hos
medarbetarna.
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”Det är så enkelt om det blir väldigt konkret. Om du kan relatera ditt Scorecard
till costen på ett bättre sätt, vilket betyder att vi måste göra en investering. Kan
man relatera det till att man köper en maskin och att maskinen är räknad så att
den har en viss måluppfyllelse och att alla hjälper till att jobba för det målet så
blir förståelsen för Scorecardet enklare.” (fabrikscontroller, SRB Large)

4.7 SAAB Aerospace

SAAB Aerospace är ett av SAAB:s affärsområden och sysselsätter 6000
personer i Linköping. Aerospace ansvarar för systemintegration och
utveckling av kompletta flygsystem och att i samverkan med andra
utveckla hela lösningar för framtida försvarssystem.

Undersökningen av SAAB Aerospace baseras på intervjuer genomförda på
tre nivåer: Affärsområdesnivå, närmare bestämt Strategic Management
Support samt Financial Control, Affärsenhetsnivå på Future Products.
Dessutom genomfördes intervjuer på Systems and Flight Test (TF) vilket är
en test- och utvecklingsavdelning.

Undersökningens fokus ligger på affärsområdesnivå samt på TF-
avdelningen, där implementeringen av BSC har kommit relativt långt
jämfört med affärsområdet som helhet.
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4.7.1 Ekonomisystemet på SAAB Aerospace

SAAB Aerospace, härefter benämnt SA, sitter i en ganska speciell
situation, där de endast har ett fåtal kunder. För närvarande är de enda
kunderna FMV samt den sydafrikanska kunden som nyligen bestämde sig
för att upphandla stridsflygplanet JAS Gripen. Produktlivscykeln på
produkterna är mycket långa, upp till 30 år, vilket också gör styrningen
speciell. SA:s verksamhet utgår därför från de uppdrag som åläggs dem
från kunderna, vilket medför att SA har en s.k. uppdragsstyrning i grunden.
Verksamheten organiseras utifrån uppdragen i projekt vilka spänner över
hela organisationen.

Figur 4:9 SAAB Aeorspace´s styrmodell

Balanced Scorecard

Som kan utläsas av bilden ovan ligger BSC vid sidan av den ekonomiska
styrningen i schemat över ekonomisystemet. På affärsområdesnivå har
implementeringen av BSC ännu inte kommit hela vägen till att bli ett
styrsystem i ekonomistyrningen, utan har än så länge andra roller. Strategi-
kommuniceringen sker enligt Director Financial Control via affärsplanen
till budgeten, men enligt respondenten på Strategic Management Support
används BSC till att kommunicera den strategiska inriktningen nedåt i
organisationen.
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”Det är mycket de mjukare delarna, att folk ska veta den strategiska inriktningen
så att man kan ta bättre egna beslut.”(Strategic Management Support, SAAB
Aerospace)

Det man vill åstadkomma med införandet av BSC inom SA är att
implementera en målstyrning fullt ut i organisationen. BSC-modellen på
SA ska stödja detta och är uppbyggd av fem fokus: Lönsamhet, Kund,
Samarbete, Process samt Medarbetare.

Uppgiften för BSC i dagsläget beskrivs som ett medel att få avdelningar
och områden mer fokuserade mot de strategiska målsättningarna genom att
avdelningarna utformat strategikartor, i syfte att finna sina strategiska mål
och mått.

”…Nu handlar det om att få olika avdelningar och nivåer att formulera sina
strategier…”(Strategic Management Support, SAAB Aerospace)

Denna process har kommit väldigt olika långt i de olika avdelningarna. Ett
annat av syftena med införandet av BSC grundar sig i SAAB:s teknik-
tunghet. Genom att införa BSC hoppades man kunna vidga vyerna hos
medarbetarna förbi teknik och budget och få alla att ”springa” åt samma
håll, genom att förbättra kommunikationen.

”…Hur måste vi utvecklas i dag för att finnas kvar om 10 år? Det är väldigt lätt
att sänka blicken och bli väldigt operativ.”(Strategic Management Support, SAAB
Aerospace)

BSC har dock inte trängt ned i organisationen ännu utan används i
dagsläget endast som ledningsverktyg. I denna roll har det dock utvecklats
till ett bra verktyg för att sprida medvetenhet om strategierna och att sätta
mål för verksamheten i linje med strategierna. Däremot är BSC:s roll som
styrverktyg inte speciellt utvecklad.

”…sen funkar det nog inte så bra som styrverktyg nedåt, utan där är det mer att
man ser att det händer nåt. Så det tar nog ett par år innan det trillar ner på
individnivå och man känner att man har sina mål och ser sambanden.” (Strategic
Management Support, SAAB Aerospace)

Budget

SAAB är ett gammalt traditionstyngt företag som trots allt fortfarande
domineras av budgetstyrning.
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”…här är ju budgeten den stora happening varje år som alla måste genomlida.”
(Strategic Management Support, SAAB Aerospace)

Även efter det att BSC har blivit infört fullt ut kommer fortfarande
budgeten att ha en stor plats i styrningen. Tanken med införandet av BSC
var aldrig att ersätta budgeten, men med en avsikt att förenkla
budgetarbetet. Som bilden ovan visar är budgeten närvarande på alla nivåer
i SA. Linjebudgeten baseras i mångt och mycket på uppdragen, såtillvida
att den styr avdelningarnas sysselsättning under hela uppdragets längd,
vilket kan vara flera år. Uppdragen är organiserade i projekt, vilka har en
projektbudget som styr resursfördelningen mellan avdelningarna i hög
grad.

4.7.2 Systems and Flight Test

Systems and Flight Test-avdelningen (TF) har till huvuduppgift att
genomföra tester och provflygningar av SAAB Aerospace produkter och
sysselsätter omkring 250 personer. Respondenten inom TF ansvarar för
resurs och kompetensfrågor för hela avdelningen inklusive affärs- och
verksamhetsplaneringen och är dessutom ställföreträdande avdelningschef.
BSC är ett relativt nytt begrepp på TF, även om de anses vara bland de
avdelningar som har kommit längst i arbetet med verktyget.

”vi har haft BSC som begrepp eller verktyg i drygt två år. Så vi har i princip haft
två budgetår med BSC och det här är ett stort företag. Det är ett gammalt företag
med mycket traditioner och att lägga in en ny styrmodell i ett sånt här företag är
en process på tio år alltså. Vi har ju…produkten spelar ju stor roll här…vi har ju
en produktlivscykel på 30 år på det vi gör. Det är ju inte som mobiltelefoner eller
mikrovågsugnar så att man kan göra något och sedan fem veckor senare gå ut i
produktionen och mäta: hur gick det? Och få direkt återkoppling på det du gör,
utan vi har långa kontrakt och vi lever mycket på förskott.”(Deputy Director,
Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

Trots att TF är en av de avdelningar som kommit längst inom SA så har
fortfarande budgetstyrningen en mycket tung roll i styrningen. Däremot
börjar BSC få allt större roll i den interna styrningen av TF. BSC beskrivs
främst som ett verktyg för att förankra verksamheten i företagets
långsiktiga strategier.

”…BSC som ytterst är våran väg att beskriva vägen fram till vår vision och
affärsområdena med hjälp av affärsiden ta sig fram till visionen. Och att bryta
ned affärsiden ned till något som är begripligt på skrivbordet för var och en. Det
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är så jag ser på BSC i vår tillämpning.” (Deputy Director, Systems and Flight
Test, SAAB Aerospace)

4.8 Sammanfattning av rollfördelningen i SAAB
Aerospace´s styrmodell

Roll Styrsystem
Resursfördelning Budget/Uppdrag
Ansvarsfördelning Budget/Uppdrag (BSC)
Planering Budget/Uppdrag/Projektbudget
Uppföljning Budget/Uppdrag
Strategiformulering BSC
Kommunikation Budget/BSC/Uppdrag
Motivation Budget/BSC

Figur 4:10 Matris över rollfördelningen i SAAB Aerospace´s styrmodell

4.8.1 Resursfördelning

Resursfördelningen utgår från projektbudgeten för de olika uppdragen och
förefaller vid en första anblick vara väldigt hårt budgetstyrd.

”Ytterst kommer projekten och säger att så här mycket vill vi ha gjort hos er
under året och då får vi ta hand om det och byxa oss för det. Det är ju ytterst
väldigt stenhårt va att man inte kan sitta med resurser som inte är belagda.”
(Deputy Director, Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

Inom TF används däremot BSC som ett verktyg för att prioritera
verksamheter och för att avgöra vart resurserna ska allokeras respektive
vilka resurser som kan skäras bort. Synen på resursfördelningen har blivit
mer fokuserad, vilket fått till följd att varje verksamhetsdel skärskådas i
syfte att avgöra om den tillför avdelningen i strävan mot de strategiska
målen. Synen på resursallokeringen har med andra ord förändrats mot att
inte längre beskåda resurserna som en homogen massa utan att syna varje
del för sig.

”Blir det osthyvel eller ska vi ta bort verksamhet. Det är alltid lättare att säga
osthyvel för då behöver man inte fundera över vad vi inte ska göra. Där kan BSC
vara till stor hjälp. Att så att säga vad är det som är viktigt, vad är det vi ska
göra? Det underlättar att säga: det där ska vi INTE göra, istället för att gå runt
och gapa. Där, där har man ett jävligt bra stöd i sitt Scorecard – vilken
verksamhet driver en framåt så att säga. Det är en superviktig grej.” (Deputy
Director, Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)
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Även om resursfördelningen sägs vara väldigt hårt styrd och att inga
resurser får stå sysslolösa verkar det trots allt finnas utrymme för att
behålla resurser som man inom TF anser vara strategiskt viktiga, men inte
kan sysselsättas i dagsläget. För att kunna motivera dessa resursers
existensberättigande inom TF används BSC. Dessutom har budgeten en
verksamhetsutvecklande del, vilken TF kan använda med större frihet.
Dessa resurser förefaller vara nära kopplade till avdelningens BSC och
används till att utveckla verksamheten i linje med styrkortets
fokusuppfyllnad.

”…Och då säger vi att allt som vi gör med de pengarna ska vara sprunget ur
vårat Scorecard. Där har du det första steget i budgetkopplingen.” (Deputy
Director, Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

Investeringar behandlas inom SA traditionellt genom att upprätta
investeringsbudgetar där varje investering måste motiveras genom att
kunna ränta av sig och därmed vara lönsam för företaget. Dessa
investeringsbudgetar verkar i ett första skede upprättas främst för att ge en
uppskattning av hur mycket nästa års investeringar kommer att kosta, då
varje investering ändå måste äskas innan den genomförs.

”Egentligen är en investeringsbudget bara en budget och det är inte alls säkert
att man tänker använda de medel man fått fullt ut och inte ens till de saker man
sagt utan det är mest för att få en investeringsram egentligen. För varje gång du
ska nyttja den så måste du så att säga äska och motivera hur du ska investera. Det
är inte bara att gå ut och handla för att man har en investeringsram.” (Deputy
Director, Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

Däremot har BSC fått en stor roll internt på TF, då man är noggrann med
att skärskåda varje investeringsalternativ med BSC-glasögon. Genom att
den interna gallringen av investeringsförslag är så hård, kommer inga
investeringar förbi ledningen på TF om de inte bidrar till strävan mot de
strategiska målen. Dessutom har BSC bidragit med ett verktyg för att
kunna motivera och påvisa de strategiska bidragen av TF:s begärda
investeringar.

”Ytterst är det vårt SC och det vi har som inriktning, de verktyg vi ska jobba med
ska passa in i det här mönstret. Så vi tar inte en investering som går kontra vår
affärsplan” (Deputy Director, Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

4.8.2 Ansvarsfördelning

Även om TF är en av de avdelningar som kommit längst i arbetet med BSC
utvärderas ändå TF efter traditionell budgetuppfyllelse. Genom att verk-
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samheten är så pass styrd av uppdragen och att verksamheten organiseras i
projekt utifrån dessa uppdrag, fördelas ansvaret utifrån att ansvara för
avdelningens del i projektets budget.

”Ja vi ska hålla våra kostnader och att vi gör det som är pålagt oss. Man kollar
oftast på tunga projektmilstolpar, utleveranser från företaget och våra delbidrag
till det. Det är väl ytterst det man tittar på idag…Man måste ha björnkoll på
pengarna i varje läge, det kommer vi aldrig ifrån.” (Deputy Director, Systems
and Flight Test, SAAB Aerospace)

Målsättningarna kommuniceras uppifrån ytterst genom uppdragen är
formulerade utifrån uppfyllelse av milstolparna i utvecklingsarbetet inom
projektbudgeten. Däremot bryts dessa mål ner till verksamhetsmål i BSC
inom TF utifrån vilka verksamheten styrs internt. Respondenten beskriver
styrningen och målformuleringen som bestående av två delar, där den
operativa verksamheten är väldigt detaljstyrd utifrån uppdragen, medan den
strategiska verksamheten – vad TF avser göra för att styra verksamheten
mot de strategiska målsättningarna behandlas inom BSC.

”… Så att skilja på de dagliga verksamheten, det vi måste göra och den
strategiska verksamheten, det är trixet.” (Deputy Director, Systems and Flight
Test, SAAB Aerospace)

4.8.3 Planering

Genom att TF styrs så pass tydligt av uppdragsstyrningen där
sysselsättningen för de olika avdelningarna fastställs krävs inte så mycket
prognosticering. Genom att uppdragen ofta sträcker sig över flera år är
verksamhetsplaneringen tydligt fastlagd på ett tidigt stadium och kräver
sällan korrigeringar. Samordning mellan avdelningarna är väldigt styrd av
projekten där gemensamma insatser och utbyte av personal styrs helt av
projektbudgeten. Däremot är man inom TF medvetna om orsak –verkan
förhållanden mellan de olika avdelningarna inom SA och arbetar medvetet
med att stödja de andra avdelningarna så att helhetens strävan mot de
strategiska målen sätts framför enskilda avdelningars intressen.

”…Vilka är våra kopplingar i orsak – verkandiagrammet mot det här och hur
supportar vi andra och hittar kopplingar?” (Deputy Director, Systems and Flight
Test, SAAB Aerospace)

4.8.4 Uppföljning
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Utvärderingen av TF är mycket tydligt baserad på projektbudgeten där
uppnådda milstolpar är det som är viktigast, medan BSC inte utvärderas i
någon vidare omfattning.

”Ja tyngden, 90 % är budget gör vi våra utleveranser osv, det är stenhårt medan
det här med BSC det var väl trevligt.” (Deputy Director, Systems and Flight Test,
SAAB Aerospace)

Inom TF fokuseras däremot styrkorten tydligare, även om de fortfarande
inte existerar på individ eller gruppnivå utan snarare är ett ledningsverktyg.
Varken på SA-nivå eller inom TF finns det något belöningssystem som är
kopplat till BSC, utan det belöningssystem som används är beroende av
uppnådda milstolpar i projektbudgeten. I dagsläget följer man framsteg och
motgångar inom BSC-perspektiven och analyserar resultaten, men utan den
tydliga kopplingen till individer och gruppers prestationer.

”Vi gör en månadsvis uppföljning och kvartalsmässiga analyser lite djupare, och
om någon har gjort väldigt bra/dåligt ifrån sig uppmärksammas det, men det är
ingen individnivå på det idag, men det är min strävan.” (Deputy Director,
Systems and Flight Test, SAAB Aerospace)

4.8.5 Strategiförmedling

De snabba förändringarna som i dagsläget sker inom flygindustrin ser res-
pondenten som något SA borde uppmärksamma mer i strategiarbetet. I
dagsläget är strategierna upplagda på en femårsperiod, men revideras
årligen. Respondenten på TF anser däremot att SA skulle vinna på att revi-
dera strategierna oftare och att BSC borde användas som ett hjälpmedel i
denna process.

”…revideras årligen egentligen skulle man kunna göra det när som helst eftersom
mycket händer inom flyindustrin. Med ett väl genomarbetat Scorecard för hela
Aerospace skulle man mycket snabbare kunna ändra inriktning. Framförallt där
jag tror på BSC, inte som ekonomiskt styrmedel.” (Deputy Director, Systems and
Flight Test, SAAB Aerospace)

4.8.6 Kommunikation

SA är som tidigare nämnts en stor och relativt trögrörlig organisation med
långa produktlivscykler, där strategier inte ändras över en natt. Om för-
ändringar i strategier planeras, kan avdelningarna genom sina styrkort
kommunicera vad strategiomläggningarna innebär för dessa och i för-
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längningen för SA. Detta förefaller däremot inte användas i särskilt stor ut-
sträckning i dagsläget, utan är snarare ett mål att sträva mot. Som verktyg
för att kritiskt granska och kommunicera strategierna inom TF upplevs
dock BSC vara ett mycket användbart verktyg.

”Då kan ledningen få en bild av vad en sådan strategiomläggning innebär. Detta
tror jag BSC kan vara ett kraftfullt verktyg för, om varje avdelning har klart och
tydligt begripit vad är vårat delbidrag till företagets övergripande vision affärside
då kan man ju genom att gå in och skruva på de parametrarna och sen gå ut och
fråga vad hände? Där har du styrkan, metodiken ger dig ett väldigt bra sätt att
beskriva din verksamhet och vägen till en förändring.” (Deputy Director, Systems
and Flight Test, SAAB Aerospace)

I kommunicerandet av strategierna nedåt i organisationen upplever respon-
denten att BSC är ett bra hjälpmedel, som även används. Däremot upplever
han också att mycket energi samtidigt måste läggas på att förmedla BSC
som arbetsmetod. I övrigt kan hävdas att budgeten givetvis har en viktig
roll i SA i allmänhet, när det gäller kommunikation. På hösten sker
fortfarande den traditionella budgetdialogen, vilken givetvis i sig är ett
kommunikationsforum.

4.8.7 Motivation

Även om ett av målen med BSC är att involvera och motivera personalen,
har TF inte kommit särskilt långt på den punkten beroende på att BSC än så
länge mest används på ledningsnivå.

”…Men än så länge tror jag att gemene man på avdelningen upplever det här
som en lustifikation för ledningen.” (Deputy Director, Systems and Flight Test,
SAAB Aerospace)

Dessutom framhålls motivationseffekten som ett värdefullt bidrag från
BSC-modellen, i och med att medarbetarna fokuseras.

”En väldigt stor vinst är att få in medarbetarfrågorna som blivit väldigt
styvmoderligt behandlade förut…med medarbetarfokus pratar vi mycket om hur
man ska öka motivationen.” (Strategic Management Support, SAAB Aerospace)

Däremot ges uttryck för budgetens motiverande effekt på ledningen inför
höstens budgetprocess.

”…Men jag skulle nästan bli besviken om det inte blev lite fighting när det var
budget, att man verkligen tas på pulsen.” (Deputy Director, Systems and Flight
Test, SAAB Aerospace)
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5 Analys
I detta kapitel skall vi föra en analytisk diskussion kring de resultat som
undersökningen har gett. Strukturen är upplagd så att vi startar med en
inledande diskussion, där några viktiga begrepp tas upp, följt av en allmän
klassificering av de fyra företagen presenteras. Därefter går vi igenom
rollerna, enligt den mall som vi arbetar efter, varpå vi till sist för vi en
avslutande och uppsummerande diskussion.

5.1 Budgeten som begrepp

Vi har förstått att ordet budget är förknippat med en rad saker. Flera av
dessa representerar den gammalmodighet som flera av dagens företag inte
vill bli förknippade med vare sig internt eller externt. Det har kommit något
trendigt kring att förändra budgeten eller till och med försöka ta bort den.
Innan vi går vidare vill vi slå fast vad vi menar med en budget och
budgetlöshet.

Flera av budgetens försvarare menar att företag på något vis fortfarande har
budgeten, om än i en annan skepnad. Ett argument i linje med detta som
ofta har använts för att avkläda de företag som påstår att de ersatt budgeten
med rullande prognoser, är att det inte finns någon lagstiftning eller något
annat som slår fast att en budget inte kan vara rullande och att företagen
alltså fortfarande har en budget.

De som representerar företag som genomgått denna förändring har dock
inte samma utgångspunkt. För dem så ligger förmodligen ett av syftena just
i att kunna lägga detta begrepp åt sidan, just för allt som det är förknippat
med. I och med att budget, och för den delen inte prognoser heller, som
sagt inte har någon uttalad form står det företagen fritt att välja vad de
kallar instrumentet. För oss framstår det som onödigt att de lärde tvistar om
begrepp fram och tillbaka. Låt istället företagen kalla prognoser för
prognoser om det nu fyller ett syfte för dem!

Detta för oss in på en diskussion som är mera relevant, nämligen innehållet
i dessa dokument. Innehållet i en traditionell budget kan ju vara och är i
många fall detsamma som i de rullande prognoserna, som ersatt densamma.
Här håller vi med budgetens försvarare om att det i dessa fall kan framstå
överdrivet eller till och med felaktigt att påstå att företaget är budgetlöst.
Visst har de städat bort begreppet budget, men inte det syfte och den roll
som budgeten haft. En annan sak vore om företagen påstod att de plockat
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bort de syften och de roller som budgeten haft. Vi menar att budgetlöshet
kräver mer än ett namnbyte. Här har budgetens roller fått bäras av ett annat
verktyg, prognoserna.

Det är svårt att slå fast var gränsen för budgetlösheten går. Kanske skulle
en gräns kunna dras genom att studera var budgetens roller tagit vägen. Är
det så att företaget bara har ändrat namnet och tidsintervallet i ett
dokument, torde ingen budgetlöshet förekomma. Men i de fall där
budgetens roller har intagits av flera instrument, så att det saknas ett tydligt
dokument som ensamt bär upp budgetens roller, är det möjligen aktuellt att
tala om budgetlöshet. Tre av de fyra företag som vi undersökt sa sig vara
budgetlösa vid en första och spontan diskussion. Detta påstående har
prövats och nedan tar vi en begreppsmässig ståndpunkt i varje enskilt fall.

Vad gäller den vidare diskussionen kommer vi att använda ordet budget för
de instrument som enskilt bär upp den traditionella budgetens syften. Detta
för att förenkla den begreppsapparat som vi använder. I Ericssons fall
kommer vi således att syfta på de rullande prognoserna både när vi skriver
budget och prognoser. I SKF:s fall kommer vi i samma anda mena
affärsplanen när vi skriver budget och när vi skriver affärsplan/business
plan. I Borealis fall kommer vi inte att kunna göra denna förenkling
eftersom det inte finns något enskilt dokument som till lika stor del fyller
budgetens syften. I SA:s fall kommer vi, i likhet med Borealis att använda
de begrepp som används på företaget men här av anledningen att de själva
använder begreppet budget.

5.2 Budgeten/BSC:s styrka i styrsystemen

När vi i vår förundersökning tog kontakt med ett antal företag som kunde
vara intressanta för oss hade vi för oss själva målat upp en schematisk bild
där budgeten stod på ena sidan och BSC på den andra. Tanken var att vi
skulle kunna finna företag som befann sig på olika ställen på denna skala.
Som vi tidigare nämnt sade sig både Borealis och SKF styra mer eller
mindre utan budget, något som också framkom i BSC litteraturen. (Kaplan
& Norton, 2000.) Ericsson menade att de två fungerade som två enheter i
ett integrerat system, även om de inte kallade de rullande prognoserna för
budget. SA var det enda företag av dessa fyra som utan omsvep sade sig
använda en budget. Vi klassade SA som att använda de båda systemen,
men inte integrerat, utan parallellt. Utifrån detta så tyckte vi att de här fyra
bolagen kunde vara intressant att studera. Att vi valde två ifrån gruppen
utan budget berodde dels på att vi redan på detta stadium misstänkte att de
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ändå hade något som liknade en budget och dels att vi fann denna grupp
som den mest intressanta. Vår ursprungsmodell, som vi målade upp utifrån
förundersökningen såg alltså ut på följande sätt:

Figur 5:1 Ursprunglig företagsklassificering

Klassningen av de olika företagen var gjord på de resultat som
förundersökningen gav och tjänade syftet att utgöra ett slags avstamp i den
djupare undersökningen. Figur 5:1 baseras alltså på figur 2:1, som var vår
utgångspunkt. Bilden ovan beskriver Budgeten resp. BSC inbördes styrka i
styrsystemet. Det är naturligtvis inte självklart att BSC är relativt starkare
bara för att det opererar i ett integrerat system, jämfört med om det opererar
parallellt med budgeten. I vårt fall fick vi dock uppfattningen att BSC var
starkare i Ericsson än i SA, varför vi lät de två mittkategorierna vara som
de var, utan vidare diskussion i detta läge.

I och med att huvudundersökningen satte fart stod det klart att denna
ursprungliga modell skulle behöva revideras, precis som vi anat. Den
modell vi nu presenterar saknar klassningarna som ursprungsmodellen
hade. Vi nöjer oss med att försöka ge en bild av de två systemens inbördes
styrka. Hur de fungerar i förhållande till varandra åskådliggörs inte med
rättvisa i en sådan här enkel modell. Låt oss nu alltså studera var vi finner
att företagen befinner sig på denna skala, efter det att huvudundersökningen
är gjord. Vi går igenom vart och ett av företagen för att kort beskriva och
motivera varför de ligger som de ligger.

Figur 5:2 Klassificering av företagen baserat på undersökningens resultat
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Borealis är fortfarande långt till vänster på skalan. Det faktum att vi inte
kan peka på något enskilt instrument som tagit budgetens plats, gör att
företaget erbjuder den mest nytänkande kombinationen av styrverktyg.
BSC har en betydande roll i företaget och den rollen sträcker sig långt
bortom BSC roller i de andra företagen. Huruvida Borealis är helt
budgetlöst är en definitionsfråga av rang. De nya ägarna kräver ju faktiskt
en budget så det existerar ju en sådan inom bolagets väggar, även om
ledningen önskar annorlunda. Detta har vi inte tagit alltför mycket intryck
av eftersom det är hur styrningen fungerar i praktiken som är det viktiga.

SKF har förflyttat sig en bra bit på skalan och våra första intryck av bolaget
har förändrats i hög grad. Budgeten är fortfarande förhärskande inom SKF
på högre nivåer. BSC används mera från affärsenhetsnivå och neråt och
kan härigenom inte mäta sin styrka med budgeten, som axlar flertalet
tyngre roller i företagets styrsystem. BSC har alltså blivit någonting som
affärsenhetschefen sätter upp på det sätt som denne finner lämpligt, i det
syfte att förmedla strategierna ner till fabriksgolvet. Det som sedan
rapporteras uppåt i organisationen är alltså budgeten.

Ericsson är som tidigare nämnt ett mera komplext företag att bedöma,
eftersom bolagen inom koncernen uppvisar långt större olikheter än inom
något av de andra bolagen. Denna olikhet gäller inte bara verksamheten
utan även sättet att styra. Vi placerar Ericsson till höger om mitten på
skalan därför att vi har fått uppfattningen att det inte råder någon tvekan om
att budgeten är det starkaste instrumentet i företaget i stort. Den tydliga
koppling, mellan BSC och den finansiella rapporteringen, som Ericssons
modell visar existerar enligt vår uppfattning endast i ett mycket begränsat
antal bolag i praktiken.

SA var som vi tidigare nämnt det enda bolag som redan ifrån början av
studien sade sig använda budgeten och kalla den för budget. SA har inte
kommit så långt som man avser att komma med sitt arbete med BSC, så i
dagsläget dominerar budgeten totalt. Även om bolaget befann sig där man
vill hamna i framtiden skulle vi nog placera SA relativt långt till höger på
skalan, då avsikten inte är att avskaffa budgeten i framtiden. Här är tanken
att BSC skall få medarbetarna att tydligare se kopplingen mellan deras egen
avdelnings dagliga strävanden och strategierna som gäller för företaget i
stort. Kort sagt att få alla att sträva mot samma mål.
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5.3 Roller

I detta avsnitt lägger vi de olika fallföretagen på varandra och jämför
rollfördelningen mellan BSC och budget. Detta i syfte att förmedla en
generell bild över - och orsakerna till – de olika roller BSC och budget tar i
BSC-användande företag.

5.3.1 Resursfördelning

I de fallföretag vi studerat förefaller det finnas en hel del likheter, oavsett
hur långt man kommit med implementeringen av BSC i styrsystemet.
Samtliga företag grundar besluten om resursallokeringen på överväganden
enligt deras styrkort. Inför eventuella kostnadsnedskärningar görs en
grundlig analys rörande verksamhetens strategiska inriktning och hur
befintlig verksamhet passar in i denna inriktning. I stället för att göra
generella kostnadsbesparingar, vilket respondenten på SA kallar
”osthyvelmetoden” granskas verksamhetens beståndsdelar utifrån vad de
tillför, om de för företaget närmare de strategiska målen och visionen.

Däremot hanteras, enligt vår uppfattning, resursallokeringen i samtliga fall
rent praktiskt av någon form av budget. I SA och SKF är detta tydligt
uttalat, medan Ericsson och Borealis inte vill kännas vid budget som
begrepp. Dock hanteras resursallokering på Borealis enligt uppgift med
”operativ planering”, vilket vi anser vara misstänkt likt en traditionell
linjebudgetering då den hanterar ex. bemanning i produktionen.
Anledningen till att ex. Borealis inte vill kännas vid budgeten anser vi, som
tidigare nämnts, ligga i den negativa klang ordet har fått på många håll bl.a.
i BSC-litteraturen. När investeringar skall genomföras sätts investerings-
budgetar upp där traditionella investeringsäskanden måste göras uppåt i
organisationerna. Den stora skillnaden som vi upplever det mot tidigare är
att investeringsbesluten inte bara måste resultera i investeringar som ”räntar
av sig” längre. Investeringar kommer inte ens upp på bordet inom
avdelningarna om de inte passar in i den strategiska inriktningen längre.
Inom Borealis använder man sig av BSC som hjälpmedel för att prioritera
investeringar. Detta pekar mot att BSC har fått stor betydelse för
investeringsbeslut i BSC-användande företag.

Som vi nämnt i referensramen så behandlar inte litteraturen hur BSC
hanterar resursallokeringen, men däremot länkningen mellan operativ och
strategisk planering. Kaplan & Nortons (2000) modell för kopplingen
mellan strategisk- och operativ planering som vi behandlat i samband med
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planeringsavsnittet förefaller stämma väl överens med det sätt som de
undersökta företagen allokerar sina resurser. Dessutom är budgeten
uppdelad i två delar i bl.a. SA, där tydliga kopplingar till Kaplan & Nortons
(2000) resonemang om dynamisk budgetering finns, där budgeten delas in i
en operativ och en strategisk del. Att delar av budgeten avsätts till
strategiskt viktiga investeringar såsom utbildning och att avdelningarna
förfogar över dessa resurser relativt fritt tyder även det på att BSC har
förändrat synen på resursfördelningen.

Vår tolkning av det resultat studien har visat är att införandet av BSC i
företag resulterar i en betydligt mer varsam hantering av resurserna, så till
vida att resursallokeringen analyseras i större utsträckning i syfte att
placera dem där de gör störst nytta. Kontentan är med andra ord att BSC
har fått en betydande roll i resursfördelningen, även i ex. TF på SA som
trots allt bara genomgått två fulla verksamhetsår med BSC i ett traditionellt
budgettungt företag. Däremot kvarstår någon form av budgetering i tre av
fyra studerade fall, även om budgeten har fått mindre betydelse för
beslutsfattandet om hur resurserna fördelas. Budgeten används närmast för
att sätta upp ramar inom vilka resursallokeringen kan genomföras.

Den kortsiktighet som Kaplan & Norton varnar för i samband med bl.a.
resursallokering förefaller inte heller ha uppkommit i de studerade fallen,
vilket ytterligare stärker vår uppfattning om att de strategiska
målsättningarna har stor närvaro i resursallokeringsbesluten. Överhuvud-
taget verkar detta vara den genomgående linjen i samtliga fall – att allo-
keringsbesluten grundar sig i BSC-tänkandet, men utförs med hjälp av
budgeten som dessutom sätter de finansiella ramarna.

5.3.2 Ansvarsfördelning

Vad gäller ansvarsfördelning och målformulering skiljer sig BSC och
budgeten på flera olika sätt. Vi menar att budgeten uttrycker sina mål
finansiellt och BSC uttrycker sina mål både finansiellt och icke finansiellt.
BSC går också som sagt ett steg längre och visar genom nedbrytning hur
målen skall nås, medan målen i en budget oftast är upp till den berörda
enheten att nå på bästa sätt.

Våra fallföretag skiljer sig åt när det gäller hur de använder de båda
styrverktygen för att sätta mål och när det gäller att fördela ansvar. På SKF,
Ericsson och på SA så fördelas inte något tyngre ansvar med hjälp av BSC.
I SKF:s fall används BSC istället för att bryta ner de strategiska målen på



Balanced Scorecard vs. Budget – en rollfördelningsanalys

75

lägre nivåer. Dessa kanaler, som alltså är olika linor inom en fabrik, har ett
viss ansvar för BSC. Ansvaret som enheterna har emot ledningen fördelas
däremot helt utifrån budget, eller affärsplanen. På det stora hela sker alltså
vare sig målformulering eller ansvarsfördelning utifrån BSC inom SKF.

Alla bolag inom Ericsson skall rapportera in i CC:s olika perspektiv. Mål
finns alltså inom BSC. Vi hävdar dock att dessa mål i hög grad finns
representerade på andra håll i styrsystemet, då tre av fem perspektiv är av
finansiell natur. Visst ansvarar varje bolag för sitt eget BSC men vi har
svårt att tro att det ansvaret kan mäta sig med det ansvar som bolagen har i
den finansiella rapporteringen. Det är där, i ansvaret för budgeten, eller de
rullande prognoserna, som det verkliga ansvaret ligger. Gång på gång blir
vi påminda om att bolagen inom Ericsson har kommit så olika långt i
arbetet med BSC och de vi har talat med har ändå varit de som kommit
uttalat långt. Ändå är det inte i dessa bolag till att fördela ansvar som
Ericsson har sin CC, i första hand, utan att tydliggöra strategierna. De
strategiska målsättningarna skall belysas av BSC men frågan är hur stor
vikt dessa mål äger, då den finansiella rapporteringen gentemot budget, är
så mycket viktigare.

Inte heller på SA fördelas något tyngre ansvar enligt BSC. BSC visar
istället på att det finns något helt annat, än de kortsiktiga målen i budgeten.
Arbetet med BSC är fortfarande i sin vagga inom SA i stort och det är
givetvis svårt att nu se vart resultatet av allt arbete kommer att hamna, men
det är tydligt att det tyngsta ansvaret ligger och kommer att ligga för
budgeten. De enheter som kommit långt med BSC inom SA sätter upp mål
inom BSC som är viktiga för den. I relationen mellan enheten och högre
nivå finns dock i dagsläget inget i den diskussionen som antyder något
ansvar för att man når upp dessa mål på samma sätt som för budgeten.
Situationen i SA är som den Samuelson, (1997) beskriver, nämligen att det
är budgeten som preciserar vem eller vilka som är ansvariga för att saker
blir gjorda.

På Borealis är det annorlunda. Det är BSC för nästa år som styrelsen
godkänner och det är det som kommuniceras. Målen i BSC är de som gäller
för enheterna, om än bland andra mål och till skillnad mot de andra bolagen
så passerar inte en avvikelse i BSC obemärkt ifrån högre nivåer. Vi anser
att Borealis har lyckats med det som Olve et al (1999) hävdar vara viktigt,
nämligen att den strikt finansiella ansvarsfördelningen har kompletterats på
ett seriöst sätt. De stora styrkorten rapporteras månadsvis och på dessa samt
på de mindre styrkorten finns det ansvariga, som ställs till svars för utfallet.
De rullande prognoserna följs inte upp, så från dem utgår inget ansvar.
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Enheterna ansvarar förutom för sina styrkort, även för de kostnadsmål som
satts upp på årsbasis. Både vad gäller dessa mål och målen i styrkortet så
sker det diskussioner som enligt bolaget påminner om budgetdialogen som
tidigare föregick budgeten.

Sammantaget leder detta till att ansvarsfördelning i hög grad utgår ifrån
budgeten, eller motsvarande instrument. Vi anser att företagen har en
önskan att ett tydligare ansvar skall utgå ifrån BSC, men att detta i
dagsläget inte existerar i den omfattning att det kan mätas mot det ansvar
som utgår ifrån budgeten.

5.3.3 Planering

I samtliga studerade fall framgår det tydligt att ett av huvudsyftena för
implementeringen av BSC har varit att koppla operativa prioriteringar
närmare de strategiska målsättningarna, för att uppnå långsiktigt tänkande i
de dagliga verksamhetsbesluten. Att detta behov att lyfta fram och fokusera
strategier så tydligt beror antagligen på utseendet på företagens omvärld i
dagsläget. Till och med SA, som har produktlivscykler på upp till 30 år,
upplever sig inte kunna förlita sig på taktisk styrning i lika stor utsträckning
längre. Borealis upplever sin omvärld så föränderlig att hela deras
planering kan kullkastas av rykten som kan påverka oljepriserna negativt.
Detta medför att vikten av kopplingen till den strategiska planeringen i
verksamhetsstyrningen har blivit betydligt större.

Samtidigt lever den operativa planeringen kvar, under olika benämningar, i
samtliga fall för att hantera den taktiska styrningen. Även om budget inte
används som benämning förefaller alla bolagen, t.o.m. Borealis använda
instrument som påminner om en linjebudget. Oavsett vad man kallar
budgeten används instrumentet för finansiell planering och samordning av
produktion. Även om BSC införts i stor utsträckning i ett företag krävs
prognosticering för att kunna planera verksamheten i framtiden. Att göra en
prognos eller budget innebär enligt Bergstrand & Olve (1996) att uppskatta
företagets position inom en specifik framtid, vilket i samtliga undersökta
fall innefattar tex. beläggning, kostnadsbild samt externa faktorer såsom
konkurrent- och prisbilder. Att dessa sedan inte används för att avkräva
ansvar, utesluter inte att forecasts eller budget används som ett medel för
planering.

Att samordna gemensamma insatser mellan avdelningar eller affärsenheter
anser vi vara en intressant del av planeringsrollen. Vad vi var intresserade
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av att reda ut var hur samordningen planeras, vilka styrmedel som
koordinerar insatser och hur suboptimering undviks. Det första vi upptäckte
var att samordning i de flesta undersökta fall inte verkar förekomma i
särskilt stor utsträckning, men att det som styr den eventuella
samordningen är budgeten. En respondent på Borealis uttryckte tex. att på
en högre nivå kan de rullande prognoserna hantera samordnings-
planeringen. Däremot uttryckte respondenten på TF att medarbetarna på
enheten är mycket medvetna om orsak – verkan sambanden mellan TF och
andra avdelningar inom SA och att de hela tiden undersöker hur de kan
hjälpa varandra på vägen mot de gemensamma strategiska målen. Även om
orsak-verkansamband som Kaplan & Norton (1996) behandlar samband
och prioriteringar mellan perspektiven i BSC, anser vi det vara intressant
att detta på SA går utanför avdelningarnas styrkort utan att konstruera
gemensamma styrkort. Att avdelningarna inom SA så tydligt arbetar för att
hjälpa varandra anser vi vara en effekt av att SA:s BSC innehåller ett
samarbetsperspektiv, som lyfter upp vikten av gemensamma insatser, även
om vi inte anser detta vara ett uttryck för gemensam planering.

Resultatet av vår studie visar med andra ord att planeringen i samtliga fall
sker med någon form av budget. I SA av projektbudget även om samarbete
uppmuntras i BSC. På Borealis samt Ericsson sker detta med prognosernas
hjälp och på SKF genom budget. Kontentan av detta anser vi tyda på att
BSC inte fungerar lika bra som budget i samordningsarbetet, men med den
passusen att samordningsproblematiken inte är akut för något av de
undersökta företagen. I företag där samordning mellan enheter inte sker
med regelbundenhet förefaller alltså budgeten vara bättre lämpad än BSC.
Anledningen till det anser vi vara att det kräver mycket arbete att kartlägga
orsak-verkansambanden mellan olika företag och avdelningar och att denna
möda inte är värt resultatet om samordning inte sker med regelbundenhet.
Framtagandet av budgeten kan ju också enligt Bergstrand & Olve (1996)
medföra en slags samordnande förståelse kring företaget som helhet, vilket
eventuellt fått den önskade effekten inom de studerade företagen och
minskat behovet av att fokusera på detta i BSC.

Vad som förefaller vara den största förändringen i detta sammanhang är att
kopplingen mellan de olika planeringsperspektiven blivit betydligt starkare
och att filosofin från BSC-tänkandet är närvarande i planeringsprocessen i
större utsträckning, även i de företag som uttalat håller fast vid den
traditionella budgeten. Detta tyder på att BSC får en mycket framträdande
roll som prioriteringsverktyg i planeringsprocessen, både på kort och lång
sikt, i de företag som implementerat BSC.
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5.3.4 Uppföljning

I likhet med både Olve et al (1999) och Norton (1999) anser vi att budgeten
i högre grad än BSC är ett kontrollverktyg. BSC uppföljningens syfte är i
hög grad att ge underlag för en eventuell förändring av de strategiska
målen. Budgeten följs upp för att studera avvikelser ifrån de finansiella
målen. Här tjänar enligt Arwidi & Samuelson (1991) uppföljningen som ett
underlag för att kalkylera årsavvikelser och motivera motåtgärder om dessa
avvikelser är för stora. I SKF:s och SA:s fall följs i dagsläget inte BSC upp
ifrån ledningsgrupp över huvud taget. BSC är i dessa fall i stor utsträckning
upp till enheterna själva att arbeta med. Däremot följs budgeten i dessa
företag upp på traditionellt sätt. Så är fallet även i Ericsson, även om de
rapporterar in sina BSC uppåt i organisationen. Som vi tidigare nämnt
ligger utan tvivel tyngden i uppföljnings- och kontrollarbete utifrån
budgeten, eller de rullande prognoserna. Respondenterna uttryckte att BSC
väger för lätt, speciellt när verksamheten går lite sämre.

Borealis är det enda företag som har en välutvecklad uppföljning av BSC.
Avvikelser i detta lämnas inte utan vidare utan är föremål för diskussion.
De har även ett belöningssystem som är kopplat till BSC. Detta, att
utvärdering och belöning är kopplat till strategin, förordas av Olve et al
(1999). BSC-uppföljning, som i mångt och mycket handlar om att ge
underlag för eventuella omvärderingar av strategin, behövs enligt Olve et al
(1999) i högre grad i företag som verkar i en föränderlig omvärld. Detta
verkar dock inte slagit igenom ibland de undersökta företagen. På 4GHI
menar man att BSC är till för företag i dessa föränderliga branscher, medan
budgetstyrning passar i traditionella industrier. Ändå ligger Ericsson, som
enligt vår åsikt befinner sig i den mest föränderliga branschen, långt efter
Borealis när det gäller uppföljningsarbetet i BSC.

Vi anser alltså att budgeten fortfarande är det mest använda instrumentet
när det gäller uppföljning, kontroll, såväl som när det gäller underlag för
belöningar och dyl. Däremot strävar företagen mot att koppla åtminstone
delar av uppföljningen till BSC, för att tona ned det strikt finansiella.

5.3.5 Strategiförmedling

Strategiförmedlingsprocessen är av yttersta betydelse för att få
organisationen att styra den operativa verksamheten i linje med företagets
övergripande strategi, vilket också respondenterna i de undersökta före-
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tagen anser. För att kopplingen mellan det dagliga arbetet på ”golvet” och
strategierna formulerade på hög nivå ska bli lyckosam krävs det att
medarbetarna förstår hur deras insatser kan bidra till uppfyllelse av de
strategiska målen. Det tydligaste exemplet är Borealis, där BSC används
som strategiförmedlare i hela organisationen. I samtliga undersökta fall har
respondenterna gett uttryck för att budgetens finansiella karaktär gör den
till ett mindre bra instrument för strategiförmedling. Att BSC-modellen
besitter stora fördelar framför budgeten rörande förmedlingen av
strategierna är något som alla undersökta företag trycker starkt på. Ett av
huvudsyftena med BSC är att skapa en delaktighet och kommunikation
kring företagets vision och strategiska mål och är ju faktiskt enligt Olve et
al (1999) främst ett verktyg som skall tillämpas för att formulera och
implementera ett företags strategier. Denna styrka anges dessutom av
respondenterna som ett av huvudskälen till att BSC infördes.

En lyckad strategiförmedling anser vi innebära att företaget dessutom
lyckas koppla samman planeringsprocesserna på olika nivåer. Vi kan se
likheter med Kaplan & Nortons (2000) modell för övergång från strategisk-
till operativ planering i de företag vi undersökt, såtillvida att även om den
operativa planeringen inte alltid sker simultant med den strategiska
planeringen, så grundar sig de kortsiktiga besluten faktiskt i stor ut-
sträckning i strategierna. Dessutom använder sig ex SA av en modell som
har stora likheter med Kaplan & Nortons (2000) ”step down-procedure” (se
figur 3:6) för övergången från strategi till linjebudgetering. I samtliga fall
utgår planeringsprocessen utifrån översättandet av de strategiska målen,
vilka oftast har en finansiell karaktär, till ett BSC med strategiska mål och
mått. Även den fleråriga plan som Kaplan &Norton (2000) beskriver
förekommer i flera av fallen, även om alla inte använder sig av rullande
prognoser. Däremot saknas i många fall en av kopplingarna till strategin –
ett belöningssystem som är strategiberoende.

I samband med förmedlandet av de strategiska planerna har vi sett tecken
på att företagen även försöker inpränta det som Olve et al (1999) benämner
strategiskt tänkande. Likheter med Olves resonemang kan ses inom SA där
budgeten fortfarande har en tung roll i ekonomistyrningen men att TF även
har börjat tänka strategiskt. Frågan är om detta tänkande beror på eller
blåsts upp i och med BSC införande, eller om enhetens sätt att tänka skulle
sett likadant ut om BSC inte fanns. Vi är relativt övertygade om att det inte
är en slump att den enhet som kommit långt med BSC inom SA också är
den som tydligt uppvisar det här sättet att tänka.
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5.3.6 Kommunikation

När BSC resp. budgeten skall bära rollen som kommunikationsinstrument
syns tydligt hur olika de båda verktygen är. I budgetlitteraturen lyfts
kommunikationen fram som en viktig ”budgetroll”. Det som här är
anmärkningsvärt är att denna roll tycks uppbäras högst temporärt, just
under själva framtagandet. BSC däremot är, kanske främst genom sin väl
utvecklade nedbrytning, ett utmärkt kommunikationsinstrument. På SKF
menar respondenten, som tidigare nämnts, att BSC med fördel kan
användas som kommunikationsinstrument på lägre nivåer, då budgeten där
står för något uttryckslöst och svårbegripligt. På Borealis är det BSC som
kommuniceras med styrelsen.

Inget av företagen tar upp just kommunikation som en viktig roll för
budgeten. Visst kan företagen använda budgeten som utgångspunkt i en
kommunikation mellan ledning och berörd enhet, men pga. det ensidiga
finansiella innehållet finns inte samma självklarhet att även de långsiktiga
och mera strategiska målsättningarna tas upp till diskussion, om vi jämför
med BSC. På UAB poängteras just detta, att BSC har fått ledningen att
oftare diskutera dessa områden och fokusera mera på det strategiska
arbetet. I dagsläget används inte BSC som ett styrinstrument överallt inom
SA. Däremot har de flesta avdelningarna börjat få upp strategikartor, för
kunna kommunicera sina strategiska målsättningar i högre grad.

5.3.7 Motivation

När vi studerar BSC och budgeten som styrverktyg ur ett
motivationsperspektiv, tycker vi oss upptäcka fundamentala skillnader. Hur
kan då en budget generera motivation? Eftersom budgeten, i alla fall i den
traditionella användningen, ger uttryck för förväntningar, som sedan en
enhets prestationer mäts ifrån, blir ju den fastlagda budgeten något att
sträva efter. Till detta kan givetvis belöningar, till exempel bonussystem
kopplas, för att öka på denna drivkraft. Budgeten blir på detta sätt
någonting att försöka uppnå och i detta skulle alltså motivationsfaktorn
ligga. Vi ser dock flera svårigheter med detta. Till att börja med så krävs
det ju att medarbetarna upplever att budgeten är rätt lagd, dvs. att målen
som uttrycks i budgeten är i linje med verkligheten och med företagets
långsiktiga strategi. Både på Ericsson och på Borealis menade man att detta
i realiteten var omöjligt på grund av att verkligheten förändrades så snabbt.
Företagen blev stående med en budget som inte var relevant och därmed
borde det inte kännas motiverande att försöka uppnå den.
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Ett annat problem som vi ser med att budgeten skall bära rollen som
motivationsinstrument är själva skapandet av dokumentet. Om budgeten
skall vara ett instrument för motivation, skall den vara uppbyggd på ett
sådant sätt att den upplevs som demokratisk (Bergstrand & Olve, 1996).
Om medarbetarna känner att de har kunnat påverka budgetens utseende
finns också större möjligheter att de känner ett ansvar för den. I många fall
kan detta syfte motarbetas, t.ex. genom att budgeten kan behöva omarbetas
för att utgöra ett fullgott samordningsinstrument. Denna omarbetning kan
få medarbetarna att känna att deras ursprungliga arbete och påverkan är
bortkastad. Detta kom fram tydligt i intervjuerna med medarbetare ifrån
Borealis. Man menade att den budgeten som till slut ställdes fast inte
liknade den budget som enheten lämnat ifrån sig till högre nivåer. Dels
tyckte de att enhetens arbete med att ta fram en budget var onödigt, då den
ändå reviderades så kraftigt och dels så föll ju mycket av
motivationsmomentet och delaktigheten i och med att fastställandet
upplevdes som allt annat än demokratiskt.

Inget av bolagen vi besökte uttryckte att budgeten, eller motsvarande
instrument, spelade en viktig motiverande roll för medarbetarna. På SA
nämndes snarare budgeten som ett ”måste” och ”något som vi aldrig
kommer ifrån”. Detta kan i sig ge uttryck för hur viktig budgeten är, men
då i avseendet på något annat än just motivationsarbetet. Respondenten på
TF uttryckte att budgetprocessen i sig kan vara inspirerande, eftersom det i
någon mening gäller att bevisa att enheten är värdefull. Vi menar att denna
känsla skulle uppnås även om utvärdering skedde utifrån något annat
instrument. Respondenten tillade också att gemene man nog inte kände
samma motivation kring detta. SA tog i stället, trots att de kommit relativt
kort i detta arbete, upp BSC i diskussionen kring vad som motiverade
medarbetarna. Man menar att det är en stor vinst att få in ett
medarbetarperspektiv till en personalskara som blivit ”styvmoderligt”
behandlade under tidigare år. Att kunna lyfta blicken över budgeten och se
i det längre perspektivet är något som i sig framhålls som motiverande på
företaget.

BSC har som vi ser det en klar fördel gentemot budget när vi diskuterar
motivation och medarbetarnas känsla av delaktighet, i och med att det inte
endast är målen som uttrycks utan även vägen dit. Budgeten är inte på
samma sätt nedbruten vilket gör att det kan vara svårare att se hur t.ex. ett
dagsverke för en avdelning påverkar att målen uppnås. När medarbetarna
tar ett steg i taget mot de uppsatta målen, är resultatet av varje steg långt
tydligare i BSC. Det är inte svårt att förstå att vissa medarbetare har svårt
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att känna delaktighet för en budget. Vi har redan varit inne på en del av
anledningarna till det. En budget kan ofta kännas stor och opåverkbar,
anser vi. Att den dessutom endast ger uttryck för det strikt finansiella bidrar
säkerligen också till att budgeten, ur ett motivationsperspektiv, inte har lika
mycket att erbjuda som BSC.

Rent allmänt kan sägas, i diskussionen kring motivation och härtill tätt
sammankopplade drivande känslor, att en traditionell budget som ligger
fast och orubblig över året i sig kan demotivera. Den känsla som
medarbetarna har för budgeten kan även sprida sig till ledningen i
allmänhet, och en sådan känsla av orubblighet borgar inte för vare sig
delaktighet, kreativitet eller motivation. Miller & Poirier, (1998), menar att
ledningen genom sitt agerande tar död på kreativitet och motivation inom
organisationen på flera sätt. Att bibehålla en icke flexibel och formell
hierarki, isolera medarbetare med utgångspunkt i deras olika spets-
kompetenser eller att använda ett alltför detaljerat kontrollsystem är
exempel på sådant som kan minska kreativitet och motivation inom
organisationen. Denna beskrivning stämmer till viss del in på SA:s
organisation. Medvetenheten om detta inom SA har lett till att de insett
behovet av att införa BSC som mjukar upp denna struktur och leda till att
motivationen kan öka.

Samtliga fyra företag har uttryckt att BSC har bidragit till en ökad
delaktighet och en ökad motivation i bolagen. På Borealis menar man att
målen i ett BSC genererar mera motivation än målen i en budget helt enkelt
för att de är lättare att förstå. På SKF menar man att BSC har bidragit till att
personalen på lägre nivåer förstår bättre vika mål de skall jobba emot,
eftersom de ibland kan ha svårt att ta till sig och känna sig delaktiga i mål
som uttrycks finansiellt.

5.4 Uppsummerande diskussion

I detta avsnitt diskuteras huruvida företagets allmänna beskaffenhet,
branschtillhörighet och landets allmänna konjunkturläge påverkar det sätt
man använder sig av budget respektive BSC. Därefter behandlar vi
systemens grundläggande olikheter. Slutligen diskuterar vi våra stånd-
punkter vad gäller dessa olikheter.
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5.4.1 Branschtillhörighetens påverkan på rollfördelningen

På Ericsson hävdar man ju att den gamla sortens styrning, med en
traditionell ettårsbudget inte passar för vare sig Ericssons bransch eller
nutiden överhuvudtaget. Möjligen kan man fortfarande använda den i
företag vars verksamhet inte påverkas av omvärlden i så hög grad, eller
företag vars omvärld inte förändras så mycket, menar respondenten. Idag
blir dessa branscher allt färre, bl.a. beroende på informationsteknologins
framfart och ökad konkurrens. Det framstår för oss som självklart att
företagen ändrar sina styrverktyg allt eftersom behovet av dessa förändras.
Följaktligen är exempelvis en övergång ifrån en budget som ligger fast över
året till en budget (eller prognos om det ligger bättre i munnen) som görs
kvartalsvis på rullande basis, i många fall en naturlig förändring som
borgar för den flexibilitet som budgeten i många fall numera måste ha.
Härav följer att ett företag som verkar i en bransch där förändringen går
snabbare har ett större behov av denna förändring än ett företag vars
branschtakt är lägre. Vi vill dock hävda att detta inte har speciellt mycket
att göra med vilken inbördes roll BSC resp. budgeten skall få i dessa olika
företag. Möjligen kan hävdas att företag i en snabbrörlig bransch måste ha
tightare kontroll på att verksamheten ligger i linje med de långsiktiga
strategierna. Detta på grund av att dessa företag ofta ägnar stora resurser åt
att vara tidigt ute med det senaste vilket kan resultera i en oönskad
kortsiktighet. Resultatet av vår studie tyder på att det inte är
branschtillhörighet som i första hand avgör vilka inbördes roller
instrumenten har fått.

5.4.2 Företagets ekonomiska situations påverkan på rollfördelningen

Vad gäller det allmänna konjunkturläget, eller mera allmänt uttryckt om
företaget har gott om pengar eller inte, tror vi har större påverkan. På
Ericsson sade man att det tydligt gick att se skillnader i olika satsningar
beroende på bl.a. börskurs. Även på Borealis menade respondenterna att
exempelvis investeringar, som skulle ge ett bättre BSC-resultat, har mindre
chans att gå igenom om det finns ont om tillgångar. Vi tror att det allmänt
sett är olika förhållningssätt beroende på om bolagen har gott eller dåligt
ställt. Detta drabbar givetvis BSC hårdare än budgeten vad gäller betydelse,
eftersom budgeten slarvigt uttryckt visar på hur mycket pengar som finns
medan BSC visar på var pengarna bör stoppas. Alltså har budgeten kvar sin
styrka oavsett tillgångarnas storlek, medan BSC:s styrka riskerar att minska
i takt med tillgångarna. Finns det inget att fördela så uttrycker ju BSC bara
en slags drömfördelning. Å andra sidan kan det ju vara på motsatt vis om
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företaget har gott om tillgångar. Då finns det utrymme för att BSC:s
betydelse ökar, medan budgetens betydelse återigen är konstant.

De olika perspektiven i ett BSC skall, i alla fall utifrån ursprungsteorin,
väga lika tungt i styrningen. Det är möjligt att ledningen också ser det på
det sättet om förutsättningar finns. Vi menar att det kan finnas situationer,
som på intet sätt alltid är kortsiktiga eller tillfälliga, som tvingar ledningen
till att prioritera och därmed ge något perspektiv större vikt. Samuelsson
skriver att BSC är ett väl fungerande system i framgång, men ställer
samtidigt frågan vilket system som inte gör det. Han menar att BSC inte
kommer att klara trycket om företaget är ekonomiskt pressat. Visst är det
troligt att det finansiella perspektivet kommer att ta överhanden om
företaget har kniven på strupen. Det här blev mer än tydligt för oss under
vårat besök på 4GHI, där en av respondenterna bekräftar Samuelsons
(1997) farhågor om att BSC, åtminstone inte på Ericsson, är tillräckligt
kraftfullt när den ekonomiska situationen vänder neråt. Det skulle givetvis
inte vara klokt att prioritera satsningar exempelvis personalnöjdhet i det
läget eftersom det endast på lång sikt påverkar resultatet. Här uppkommer
frågan om BSC över huvud taget är något för företag som kämpar för att
överleva. BSC vänder sig inte till företag som befinner sig så långt ner att
detta läge är akut, men visst finns det exempel på företag som ”varit på väg
åt fel håll” men som, med hjälp av BSC, kunnat vända trenden. Att mildra
den naturliga uppstädning bland svårt sjuka företag som exekussion
innebär, finns inte med bland BSC:s huvudsyften. Generellt vill vi hävda
att det, i första hand, istället vänder sig till framgångsrika företag som vill
lyckas ännu bättre i framtiden.

5.4.3 BSC och Budgetens grundläggande olikheter

I David P Nortons (2000) artikel i BSC report, om huruvida BSC skall
utgöra en standard som skall studeras vid uppköp och fusioner, i lika stor
omfattning som den strikt finansiella ställningen, konstateras att det som
studeras idag i mångt och mycket handlar om det som företaget presterat
fram till nu. Han menar att en studie av BSC på ett annat sätt belyser vart
företaget är på väg. I denna diskussion belyses skillnaden mellan den
traditionella finansiella rapporteringen roller och BSC:s dito. Den
finansiella mätningen designades för kontroll. Budgeten sätter upp mål och
feed-back system belyser varianserna mot målen. Målet är givetvis att
eliminera dessa avvikelser och nå budgetmålen. Det här är utmärkta
mätsystem för taktisk styrning. BSC designades dock inte för kontroll, utan
för att kommunicera. En underliggande tanke är att all mätning medför en
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slags riktningsmätare, som pekar på vad som är viktigt och därmed
påverkar beteende. Vad som mäts blir gjort ordentligt, men hur är det med
det som inte mäts? Användarna av BSC tvingas även kommunicera om det
som inte mäts traditionellt och härigenom kan organisationen bli mera
fokuserad kring sin strategi. Det är av största vikt att organisationen förstår
den här skillnaden mellan traditionella kontroll system och ett
kommunikationssystem, annars finns stor risk att organisationen får
problem med att införa ett BSC.

Vi har alltså inte velat diskutera frågan Budget eller BSC. Snarare har vi
velat diskutera Budget och BSC, men på vilket sätt? Vi anser, i likhet med
Norton (2000), att det inte är sunt att vare sig budgeten eller BSC får styra
ensamt. Vi anser det vara fel att ens antyda att det ena skulle kunna ersätta
det andra. En helt annan sak är det att det traditionella kontrollsystemet kan
behöva modifieras en aning i och med införandet av ett BSC. Ett
fungerande BSC gör för strategisk styrning vad balansräkningen gör för
den finansiella styrningen. Vi hävdar heller inte att det var tanken att BSC
skulle bli ett instrument som skulle ersätta budgeten. Som vi tidigare berört
ser vi budgeten som ett finansiellt planeringsinstrument och BSC som ett
slags prioriteringsinstrument. Mycket förenklat svarar budgeten på frågan
hur mycket pengar vi har medan BSC svara på frågan var pengarna gör
mest nytta.

Figur 5:3 Förenklad bild över instrumentens användningsområden

Denna förenklade beskrivning av de två styrsystemens huvuduppgifter, får
vara grunden för vårt ställningstagande att det inte är klokt att försöka
ersätta något av systemen med det andra, utan att det finns utrymme för och
även behov av båda två. Alltså menar vi att beskrivning av hur de ”lyckats
få bort budgeten” är tveksam. Det kan, som vi tidigare diskuterat finnas en
poäng i att bli av med budgeten som begrepp. Frågan är om strävandet att
hitta substitut just för den sakens skull är befogade.

Var gör pengarna
 mest nytta?

-BSC

Hur mycket pengar
har vi?

-Budget
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5.4.4 Våra slutgiltiga ståndpunkter

Det har aldrig varit vår avsikt att ställa budgeten och BSC mot varandra för
att se ”vilket system som är bäst”. Trots det har vi, i och med att vissa
företag hävdat att de styr utan budget, blivit tvungna att fundera kring de
båda systemens styrkor och svagheter. Vi vill påstå att de här två
instrumenten är så fundamentalt olika att en kraftmätning där vi söker
vilket instrument som är viktigast i ekonomistyrningen är irrelevant. Klart i
den diskussionen är dock att budgeten sedan länge har spelat en viktig roll,
medan BSC i sammanhanget får betraktas som en nymodighet. Klart är
dock även att budgeten, som den traditionellt använts, lyckas allt sämre
med att vara det allenarådande styrinstrumentet. Att marknadsutvecklingen
ständigt ställer nya krav på ekonomistyrningens instrument har vi redan
berört. Mycket talar här för att budgeten måste förändras och/eller
kompletteras med andra instrument. Här erbjuder Kaplan & Nortons (2000)
resonemang kring dynamisk budgetering ett intressant alternativ, som kan
anpassa budgetarbetet till nutidens krav och dessutom ge en naturlig
koppling till BSC. Denna utveckling talar givetvis för att styrverktyg som
BSC i framtiden kommer att få ökat inflytande i ekonomistyrningen.

Klart är att införandet av BSC har förändrat synen på styrning i samtliga
undersökta företag. Kopplingen mellan den strategiska- och den operativa
styrningen har blivit mycket närmare sammankopplade. De ”mjuka”
faktorerna, såsom medarbetarnöjdhet, har fått större betydelse. Även om
belöningssystem inte är kopplade till BSC i alla undersökta fall så förefaller
själva närvaron av BSC medfört ökad medvetenhet om kopplingen mellan
ex. nöjda medarbetare och lönsamhet. Som en bieffekt av att BSC införts
nämner flera respondenter att medarbetarna blivit mer kommunikativa,
vilket vi anser beror på själva BSC-processen, vilken enligt Olve et al
(1999) bygger på involvering av samtliga nivåer i företagen. Generellt sett
tyder undersökningens resultat på att budgeten i någon form inte är lätt att
överge helt, utan att den fortfarande fyller sin funktion vid sidan av BSC.
De roller de olika styrinstrumenten intar följer i stort sett samma mönster i
alla undersökta företag och visar på att BSC på många sätt blivit ett
prioriteringsverktyg, medan budgeten sätter upp de finansiella ramarna
samt hanterar ex investeringar och resursfördelning genom att budgetar för
detta upprättas. Även om budgetens ramar styr resurstilldelning och eller
resursnedskärningar så fattas alltså besluten om vilka verksamheter som
skall skäras ned med hjälp av BSC.
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6 Slutsatser
Vi betraktar inte budgeten och BSC som två system där företagen skall
välja antingen eller, utan att de skall se de två systemen som
komplementära. Nedan följer en figur som avser belysa att den traditionella
budgetstyrningen och BSC styrningen kan ses som två olika sidor av en

och samma triangel.
Figur 6:1 Två sidor av samma triangel

I mitten ser vi de roller som vi behandlat. Med pilarna antyder vi vilket av
de två systemen som i undersökningen visat sig varit det starkaste i resp.
roll, även om det ena systemet inte alltid ensamt orkar bära upp denna roll.
Företag som strävar efter att ersätta budgeten med BSC, kommer enligt vår
åsikt att få problem. Om budgeten skall kunna ersättas på detta sätt, måste
BSC byggas ut med funktioner som kan hantera de roller som systemet inte
klarar av på ett tillfredsställande sätt. Vi anser dock att denna strävan är
onödig, då det finns ett instrument, budgeten, som på ett utmärkt sätt bär
upp dessa roller.

Det viktiga är alltså inte att försöka förkasta det ena eller det andra
systemet. Det viktiga blir att företagen gör en rollanalys, för att de själva
skall förstå vad de två systemen är ämnade att göra och hur de knyts
samman. Härigenom kan företag kombinera BSC och budget till ett väl
fungerande ekonomistyrningssystem.
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6.1 Förslag till fortsatta studier

Vi har i vår studie kring rollfördelningen märkt att respondenterna ofta
uttryckt att det är deras önskan att BSC i framtiden skall bära upp flera och
viktigare roller. Som exempel kan vi nämna att många framfört att det vore
önskvärt att BSC influerade uppföljningsarbetet och belöningsgrunderna i
högre grad. Vi uppfattar det som om företagen är ”på gång” med detta
arbete, men att det ofta bortprioriteras till förmån för andra mera kortsiktiga
göromål. Är det så att det här är en önskan som kommer att förbli en
önskan? Varför har företag som haft BSC en längre tid inte kommit längre
än de har i användningen? Är BSC ett alltför komplext och tidskrävande
system att använda till dessa roller?

När det gäller huruvida branschtillhörighetens påverkan på användandet
har en rad intressanta frågor väckts. Här skulle en tvärsnittsstudie fylla ett
kartläggande syfte. En mera invecklad fråga att behandla skulle kunna vara
om teknikintensiva företag, som befinner sig på snabbt föränderliga
marknader har större eller mindre nytta at BSC än andra. Teoretiskt sett så
borde det vara så, eftersom dessa oftare behöver ompröva sin strategi,
vartill BSC kan underlätta, men hur förhåller det sig i praktiken? Har dessa
bolag tid till denna process eller blir det mera kortsiktiga tänkandet alltför
påtagligt?
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BILAGA 1
Intervjuguide för förundersökningen

•  Vilken roll i styrningen har BSC i ert företag?

- Primärt styrsystem

- ”early-warning-system”

- Underlag för budget

- Kommunikationsverktyg

- Strategiförmedlare

•  Vilken roll har du budgeten i styrningen?

- Primärt styrsystem

- Del i finansiellt perspektiv

- ”Periodlåsningssystem”

- Parallellt, kompletterande instrument till BSC

•  Hur löser ni följande traditionella budgetuppgifter?

- Ansvarsfördelning – Vad ersätter traditionellt resultatansvar, har det försvunnit?

- Resursfördelning

- Samordning mellan beroende enheter
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BILAGA 2
Intervjuguide för huvudundersökningen

Tidigare styrsystemet – Innan BSC

•  Hur såg det tidigare styrsystemet ut – vilka komponenter bestod det av?
- Ex. Budgetår/innehåll/belöningssystem/uppföljning

Implementeringen av BSC

•  Vad var anledningen till att ni gick över till BSC ur ett budgetperspektiv?
•  Vilka var syftena med implementeringen relaterat till budgeten - vad saknades i

budgeten?
•  Vilka effekter hade BSC på det som gjordes inom budgeten tidigare?
- Hur förändrades processen
•  Hur definierar ni vad en budget är?
- Vilken är den praktiska skillnaden för verksamhetsstyrningen mellan att använda

prognoser och budget?

Dagens styrmodell

•  Hur löser ni i dagsläget uppgifter som budgeten normalt används till såsom:
- Resursfördelning
- Ansvarsfördelning och målformulering
- Planering, prognosticering och samordning
- Uppföljning och kontroll
- Strategiförmedling
- Kommunikation
- Motivation

Vilka instrument hanterar dessa ovanstående uppgifter?

•  Hur ser styrsystemet ut – modellen?
- Vilka komponenter består styrsystemet av?
- Vilken roll har budgeten fått i det nya styrsystemet?
- Hur ser kopplingen mellan BSC och budgeten ut – integrerade processer?
- Omfattning – tidsmässigt, innehållsmässigt, detaljnivå – hur har detta förändrats i

och med den nya modellen?
- Vilka tidsperspektiv i olika steg innehåller modellen?
- Hur ser uppföljnings-/utvärderings-/belöningssystemet ut i den nya modellen för ex

affärsenheter samt individer?
- Om budget – för vem görs budgeten huvudsakligen – praktisk nytta i

verksamhetsstyrningen?
- Hur används BSC mellan olika nivåer i företaget?

•  Hur tror ni att er modell kommer att förändras i framtiden – vilka komponenter blir
viktigare?


