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Abstract
Bakgrund: En betydande styrka med styrverktyget Balanced Scorecard är själva metodiken. Medarbetarna
bör vara delaktiga i framtagningsprocessen för att strategin ska kunna genomsyra hela verksamheten. Vissa
praktiker menar att stora likheter finns mellan olika organisationers styrmåttsuppsättningar som används i
Balanced Scorecard. Om så är fallet finns risken att organisationen anammat en standarduppsättning mått och
att poängen med Balanced Scorecard som strategiskt verktyg faller därigenom.

Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera tendenser till likriktning vad gäller ickefinansiella styrmått i
svenska tjänsteföretags Balanced Scorecard, samt vilka möjligheter som finns att utnyttja likriktnings-
tendenserna.

Genomförande: Vi har studerat sju tjänsteproducerande organisationer, verksamma inom olika verksamhets-
fält. Datainsamling har skett genom intervjuer. Som ett komplement till detta har vi intervjuat sex management-
konsulter.

Resultat: Likriktningstendenser finns, men de är inte så stora som vi förväntat oss. Organisationerna mäter
ofta samma eller liknande områden, såsom kundnöjdhet, men de underliggande mätrutinerna och definition-
erna skiljer sig åt. Dessutom finns en betydande andel organisationsspecifika styrmått. De förklaringar till
likriktningen som vi har funnit är att konceptet i sig leder till ett sätt att tänka kring måttframtagning samt att de
övergripande strategiska målen ofta formuleras likartat, vilket får tankarna att falla mot vissa mätområden.
Emellertid har framtagningen i de flesta organisationerna skett med deltagande av medarbetarna, varför vi
menar att likriktningstendenserna inte leder till förlorade poänger med Balanced Scorecard. Vi har observerat
att många respondenter upplever forum för benchmarking och erfarenhetsutbyte som ett lämpligt och givande
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Background: A major strength with the Balanced Scorecard is its methodology. The employees should be
part of the process producing the Scorecard so the strategy have possibilities to influence the total
organization. Some people mean that there are considerable similarities between the measures that
organizations use in their Balanced Scorecards. If that is true, there is a risk that the organizations have
accepted a kind of standard collection of measures and that the strength with Balanced Scorecard as a
strategic tool is reduced.

Purpose: Our purpose is to describe and analyse tendencies of uniformity among nonfinancial measures in
the Balanced Scorecards of swedish service organizations and which possibilities there is to take advantage
of the tendencies of uniformity.

Method: We have studied seven service organizations with different fields of action. We have collected data
by doing interviews. As a complement we have interviewed six management consultants.

Results: There are tendencies to uniformity, but not so big as we thought. The organizations measure often
almost the same areas, as customer satisfaction, but the underlying measurement procedures are different.
There is also many measures that are specific for the organization. The explanations of the uniformity we have
found are that the concept it self lead to a way of thinking about measurement and that the overarching
strategic goals often are formulated simular which lead the thoughts to simular areas of measurement.
However, the production of the Balanced Scorecard is in most of the organizations done with a lot influence
of employees, why we are of the opinion that the tendencies of uniformity are not intrude upon the strengths
of the Balanced Scorecard. We have observed that many respondents think that forum for benchmarking and
learning between organizations is a proper way to take advantage of the tendencies of uniformity.

Keyword
Management control, uniformity, Balanced Scorecard, service organizations, Magnus Holmström, Jörgen
Dahlgren





Innehåll
1. INLEDNING ........................................................................................................... 1

1.1. PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................ 3
1.2. SYFTE .................................................................................................................... 6
1.3. AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................. 6
1.4. DISPOSITION .......................................................................................................... 7

2. VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD........................................................ 8
2.1. VETENSKAPSSYN ................................................................................................... 8
2.2. KVALITATIV ELLER KVANTITATIV ANSATS ............................................................ 9
2.3. UNDERSÖKNINGENS VETENSKAPLIGA AMBITION ................................................... 9
2.4. UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING....................................................................... 10

2.4.1. Processen mellan teori och empiri ............................................................. 10
2.4.2. Undersökningsansats .................................................................................. 11

2.5. TROVÄRDIGHET OCH OBJEKTIVITET..................................................................... 13
2.6. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ......................................................................................... 14

2.6.1. Intervjumetodik ........................................................................................... 17
2.7. METODKRITIK OCH KÄLLKRITIK .......................................................................... 19

3. VERKSAMHETSSTYRNING MED BALANCED SCORECARD ................ 22
3.1. STYRKORTETS PERSPEKTIV OCH STYRMÅTT......................................................... 23

3.1.1. Finansiella perspektivet .............................................................................. 24
3.1.2. Kundperspektivet......................................................................................... 25
3.1.3. Interna processer ........................................................................................ 25
3.1.4. Innovations- och lärandeperspektivet......................................................... 26
3.1.5. Ett femte perspektiv – humanperspektivet................................................... 27
3.1.6. Val av perspektiv......................................................................................... 27

3.2. STYRKORTETS UTFORMANDE OCH FRAMTAGANDE .............................................. 28
3.2.1. Balans mellan perspektiven ........................................................................ 30
3.2.2. Några fallgropar med Balanced Scorecard................................................ 31

4. LIKRIKTNING AV ORGANISATIONER ....................................................... 33
4.1. KLASSIFICERING AV LIKRIKTNINGSPROCESSER .................................................... 33

4.1.1. Likriktning genom spridning....................................................................... 34
4.1.2. Likriktning genom innovation..................................................................... 35
4.1.3. Likriktning genom imitation........................................................................ 35
4.1.4. Likriktning genom regelföljande................................................................. 36

4.2. LEGITIMITETSBEHOV SOM FÖRKLARING TILL LIKRIKTNING?................................ 36
4.3. BENCHMARKING SOM FÖRKLARING TILL LIKRIKTNING? ...................................... 39

4.3.1. Fyra typer av benchmarking....................................................................... 42
4.4. STANDARDISERING SOM FÖRKLARING TILL LIKRIKTNING?................................... 43

4.4.1. Standardisering av ickefinansiella mått – ett möjligt sätt att utnyttja
 likriktningen? ......................................................................................................... 44

5. BALANCED SCORECARD I VERKSAMHETERNA.................................... 47
5.1. STUDIEOBJEKTEN OCH DERAS BALANCED SCORECARD ....................................... 47

5.1.1. Volvo Information Technology ................................................................... 47
5.1.2. SKF Group IT – Application Delivery ........................................................ 51
5.1.3. KappAhl Information Technology .............................................................. 53



5.1.4. Skandia – AFS Marknadsstöd Spar ............................................................ 56
5.1.5. Kemi & Miljö AB ........................................................................................ 59
5.1.6. En enhet inom en koncern........................................................................... 62
5.1.7. Omsorgen i Linköpings kommun ................................................................ 64

5.2. DISKUSSION KRING STYRMÅTTEN ........................................................................ 66
5.2.1. Kundperspektivet......................................................................................... 67
5.2.2. Medarbetarperspektivet .............................................................................. 67
5.2.3. Interna process-perspektivet....................................................................... 68
5.2.4. Utvecklingsperspektivet .............................................................................. 69
5.2.5. Finansiella perspektivet .............................................................................. 70
5.2.6. Sammanfattning av styrmåtten.................................................................... 70

6. ANALYS ................................................................................................................ 72
6.1. TENDENSER TILL LIKRIKTNING AV STYRMÅTT ..................................................... 72
6.2. FÖRKLARINGAR TILL LIKRIKTNING ...................................................................... 76

6.2.1. Övriga förklaringar till likriktning ............................................................. 78
6.3. ÄR LIKRIKTNINGEN FÖRENLIG MED BALANCED SCORECARDKONCEPTET? .......... 80
6.4. UTNYTTJA TENDENSERNA TILL LIKRIKTNING....................................................... 83

6.4.1. Standardisering........................................................................................... 83
6.4.2. Benchmarking ............................................................................................. 85
6.4.3. The Balanced Scorecard Strategy Map – ett sätt att dra nytta av
 likriktningen? ......................................................................................................... 87

7. SLUTSATSER ...................................................................................................... 90
7.1. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ...................................................................... 92

REFERENSER.............................................................................................................. 93

BILAGOR

Bilaga 1 Intervjuer
Bilaga 2 Intervjufrågor till studieobjekten
Bilaga 3 Intervjufrågor till konsulter
Bilaga 4 Volvo IT
Bilaga 5 SKF Dataservice
Bilaga 6 KappAhl Information Technology
Bilaga 7 Processmodell för Skandia Market Support
Bilaga 8 Kemi & Miljö
Bilaga 9 Anonym enhet
Bilaga 10 Omsorgen i Linköpings kommun







Balanced Scorecard – organisationsspecifika eller likriktade?

1

1. Inledning
Ordet styrning används i många sammanhang och kan ha olika innebörder.
Vissa förknippar något positivt med det, såsom samordning och kommuni-
kation, medan andra snarare associerar till tvång och kontroll. (Harting,
1997) I organisationssammanhang förknippas verksamhetsstyrning idag
med åtgärder som har till syfte att föra verksamheten mot de övergripande
mål som satts upp. Verksamhetsstyrningen har traditionellt varit fokuserad
på ekonomi, eftersom företagets övergripande mål ofta är ekonomisk
lönsamhet. Därför har verksamhetsstyrning och ekonomistyrning ofta lik-
ställts. Under 1980-talet växte sig kritiken mot den traditionella styrningen,
som åsyftade att knyta samman den strategiska nivån med den operativa
nivån genom redovisningsbaserad styrning (Anthony, 1965), allt starkare.
Detta lade grunden för Johnsson & Kaplans (1987) artikel om Relevance
Lost, som behandlade den minskade relevansen i den ”klassiska” redovis-
ningens styrning. Det framfördes framförallt två problemområden med
denna, nämligen beteendeproblematik och mätproblematik.

Det förstnämnda innebär att informationen som ges uppmuntrar till
kortsiktigt tänkande och suboptimering. Detta beror på att traditionell
ekonomistyrning bygger på styrning med hjälp av finansiella mått, såsom
olika räntabilitetsmått, och huruvida dessa är uppfyllda enligt uppställda
mål. (Johnsson & Kaplan, 1987) Detta leder till att det riskerar att bli en
fokusering på en kortsiktig lönsamhet och företagets övergripande strategi
riskerar att glömmas bort. Företagsledningen, och vanligtvis endast denna,
lägger ner mycket tid på att plocka fram en strategi som är unik för
företaget. Detta är ett viktigt arbete då det är denna som företaget skall
styras emot, men strategin får inget eller litet genomslag om företaget styrs
utifrån kortsiktiga finansiella styrparametrar eftersom dessa tenderar att
vara allt för agregerade för att spegla strategin. (Harting, 1997) Detta har
sin grund i att det som mäts är det som får genomslag och gehör i
verksamheten (Lönnqvist & Lind, 1998). Prestationsmätningens betydelse
illustreras för övrigt av följande citat:

”If you can´t measure it, you can´t manage it”
Källa: Atkinson, 2000, sid. 22

Det senare problemområdet innefattar problem såsom att informationen
som ges är av historisk karaktär, ex post, samt att den är för agregerad
(Johnsson & Kaplan, 1987). Vidare har det framförts kritik mot den tradi-
tionella ekonomiska styrningen då den i mångt och mycket bygger på
information från redovisningen, som i sin tur bygger på bokföringslagen
och skatteregler. Problemet med att använda sig av detta material i
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styrningen är att det kan sägas ha ett annat huvudsyfte än den interna
styrningen. (Harting, 1997) Ett huvudsyfte med denna information är att
tala om för externa intressenter hur lönsamheten sett ut för en viss period
och den ekonomiska ställningen vid periodens slut (Eriksson, 1998).
Emellertid vill vi påpeka att redovisningsinformation också kan användas
internt, som underlag för bland annat. kalkyl- och budgetkontroll. Om
endast denna information används för såväl redovisning som för intern
styrning kan detta ge upphov till att företaget styrs in i framtiden endast på
grundval av historisk fakta, utan att ta hänsyn till dagens eller framtidens
situation (Harting, 1997).

Denna problematik har lett till att ledningsgrupper allt mer insett att
finansiella mått inte är tillräckligt i styrningen, vilket illustreras av följande
citat:

”Many managers are realizing that traditional methods of monitoring
financial measures limit their visibility. Some equate it to driving down the
road using only your rearview mirror.”

Källa: Morgan, 1998, sid. 10

Verksamhetsstyrningen bör därför i större utsträckning inriktas på att mäta
det som är av stor betydelse för företaget idag och i framtiden, istället för
att fokusera på de historiska måtten. Den handlar till stor del om att lyfta
fram de rätta frågorna och skapa en struktur så de kan ställas gång på gång,
för att på så sätt kommunicera det som upplevs viktigt (Harting, 1997). De
finansiella måtten måste således kompletteras med ickefinansiella mått
(Davis, 1996) som behandlar kunder, kompetens, innovation etc. Här har
styrkoncept såsom Total Quality Management, Just-In-Time och Balanced
Scorecard kommit in. Balanced Scorecard1 är ett koncept som har
anammats av många företag på senare år. Bland annat använder flertalet av
de stora svenska företagen sig idag av någon form av Balanced Scorecard i
sin verksamhet (Olve et al, 1997). Dessa nya styrkoncept har dock inte
raderat ut existensen av de traditionella metoderna utan de används
fortfarande.

”While these new tools have caught the attention of numerous business
organizations, traditional management accounting practices, such as
standard costing and contribution margin analysis, continue to be
prevalent.”

Källa: Szendi & Elmore i Brewer, 2000, sid. 211

                                          
1 Balanced Scorecard översätts vanligtvis till balanserat styrkort på svenska, men vi
väljer att använda oss av originaltermen även i fortsättningen.
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Användandet av ickefinansiella mått är däremot ingen ny företeelse utan är
något företag sedan länge ägnat sig åt (Eccles, 1991). Redan på 50-talet
förde Simon (1954) en diskussion i scorecard-termer. Simon talade om att
de skulle finnas en organisationsbalans mellan ägare, medarbetare och
kunder. Skillnaden är att de finansiella och ickefinansiella måtten tidigare
inte integrerats utan funnits som isolerade öar i verksamheten. Det är oftast
en helhetssyn som har fattats (Lynch & Cross, 1995) vilket Balanced
Scorecard avser att ge. Dock finns det ett undantag i Frankrike, där det
under lång tid funnits modeller som systematiskt behandlar både finansiella
och ickefinansiella mått, så kallade ”tableau de board” (Lönnqvist & Lind,
1998), dock inte lika strukturerat som Balanced Scorecard.

1.1. Problemdiskussion
Balanced Scorecard är ett koncept som har för avsikt att bryta ned ett
företags vision till konkreta mått som verksamheten sedan kan styras efter.
Styrkorten är normalt uppdelade i ett antal perspektiv som mäter i tre
tidsdimensioner – dåtid, nutid och framtid – till skillnad från den traditio-
nella finansiella styrning som endast mäter i dimensionen dåtid (Kaplan &
Norton, 1993). Genom det nya sättet att mäta undviks problematiken kring
ex-post-mätning. Inom den traditionella, finansiellt baserade, styrningen
används ofta ganska väldefinierade och standardiserade mått. Det torde
enligt oss underlätta rättvisande jämförelser verksamheter emellan. Detta är
även fallet för många mått inom det finansiella perspektivet i Balanced
Scorecard, som ofta till vissa delar tar sin utgångspunkt i traditionell
finansiell redovisning och de lagstadgade regler som finns därom. Inom de
andra ickefinansiella perspektiven används emellertid mer organisations-
specifika mått, eller åtminstone mått med olika ickestandardiserade
definitioner.

I många företags Balanced Scorecard finns tendenser till att mått som till
stor del liknar andra företags används, såsom exempelvis mått inom
humanperspektivet (Olve et al, 1997) – oavsett den uppsatta visionen.
Denna tendens förefaller, åtminstone vid första anblicken, enligt vår
mening strida mot en av tankarna med Balanced Scorecard-konceptet,
nämligen att unika visioner och strategier torde visualiseras och
operationaliseras i organisationsspecifika styrmått i enlighet med nedan-
stående citat och att det är ett organisationsspecifikt styrverktyg.

”…from the 15 to 20 scorecard measures, an observer should be able to see
through to the business unit´s competitive strategy.”

Källa: Kaplan & Norton, 1993, sid.135
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Men är det verkligen så att måttuppsättningarna måste, eller bör, vara
specifika för varje organisation? Det förefaller inte orimligt att tänka sig att
liknande verksamheter har liknande visioner, strategier och framgångs-
faktorer, vilka torde kunna operationaliseras med liknande styrmått. Det
kanske även finns andra förklaringar till likheter, såsom rådande normer
och tankesätt kring styrning, eller att människan har begränsad fantasi.

Ett av syftena med Balanced Scorecard, förutom funktionen som internt
styrverktyg, menar vissa är att förklara för omvärlden vad företaget kan och
är (Olve et al, 1999). Som det hittills har varit kan utvärdering dels ske på
historisk grund inom organisationen och dels i relation till de mål som
ställts upp för måtten på kort respektive lång sikt. För att kunna uttala sig
om företagets prestation relativt andra företag som en utökad utvärderings-
grund infaller problem. Måtten kan nämligen inte jämföras med andra
organisationer rakt av då måtten definieras olika, om nu samma mått skulle
användas. Som exempel kan nämnas att en kundnöjdhet (NKI2) på 3,6 av 5
för ett företag inte säger särskilt mycket om jämförelsegrunder saknas3,
medan en räntabilitet på eget kapital (RE) på 12 procent säger desto mer, på
grund av att det kan sättas i relation till något annat, i detta fall exempelvis
andra företags räntabilitet. Detta leder oss in på initiala tankar kring huru-
vida en standardisering av åtminstone vissa generella mått och måttdefini-
tioner inom de olika ickefinansiella perspektiven skulle vara genomförbar.
Detta skulle kanske kunna underlätta ytterligare utvärderingsmöjligheter
genom någon form av extern jämförelse med andra företags utfall på dessa
samdefinierade mått, utan att helt omkullkasta syftet med Balanced
Scorecard.

Vad gäller likheter kan ett antal begrepp användas, såsom likriktning,
homogenisering, harmonisering och standardisering. Dock menar vi att det
finns en viss nyansskillnad mellan begreppen. Vi har funnit att det är av
intresse att studera eventuella likheter som kan tänkas finnas på styrmåtts-
området. Om några sådana finns kanske orsakerna kan ligga i en aktiv vilja
att standardisera måtten för att kunna jämföra sig med andra eller är det
snarare så att likheterna kan utnyttjas till någon form av standardisering?
Samma resonemang kan föras kring de andra begreppen. Undantaget är
likriktning som är ett, enligt Brunsson & Jacobsson (1998), övergripande
begrepp som används för att beskriva likheter mellan organisationer och
dess orsaker. Denna problematik medför att vi har funnit det vara alltför ett
smalt undersökningsområde att endast fokusera på standardisering, homo-

                                          
2 Mätning av kundnöjdhet sker ofta genom ett enkätförfarande som sammanställs i ett
index, ett så kallat Nöjd-Kund-Index.
3 Emellertid kan jämförelser över tiden, internt, göras givet samma frågeformulär etc.
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genisering eller harmonisering. Istället har vi funnit att likriktnings-
begreppet är det intressanta att applicera på styrmåttsområdet. Standardi-
sering kan istället kanske ses som en förklaring till likriktningen eller
kanske som ett sätt att utnyttja likriktningen, men vi menar att även andra
förklaringar till och sätt att dra nytta av likriktningen kan finnas.

Ett av Balanced Scorecardkonceptets huvudsyften är att skapa en
delaktighet och kommunikation kring företagets vision och strategiska mål.
Detta menar Olve et al (1999) leder till att det inte finns några standard-
lösningar, utan att det bör vara organisationsspecifikt för att ha förutsätt-
ningar att fungera väl. Vissa menar dock att det inte fungerar så i praktiken,
utan att det istället finns tendenser till att olika organisationers Balanced
Scorecard liknar varandra, vad gäller design men även vad gäller de
styrmått som visionen och strategin bryts ned till. En anledning till detta
menar somliga vara att konsulter ofta är inblandade i framtagnings-
processen. Huruvida så är fallet kan inte med säkerhet påstås. Om nu
likriktningstendenser finns på området menar vi att även andra anledningar
till detta säkert kan finnas, såsom ovanstående standardiseringsvilja,
likheter i verksamheten, erfarenhetsutbyten företag emellan och likheter i
tänkande kring företagande.

Dessa resonemang kring likriktning av Balanced Scorecard i allmänhet och
styrmått i synnerhet förefaller i första anblicken gå stick i stäv med
Balanced Scorecard-konceptet, varför vi finner området intressant att
utforska. Dessutom är problematiken relativt outforskat i befintlig litteratur.
Vidare finner vi det intressant att fokusera på tjänsteföretag i vår studie av
två anledningar. Somliga har ansett, långt innan resonemang kring
Balanced Scorecard började växa fram, att i synnerhet tjänsteföretag
behöver en kompletterande bild av sin verksamhet (Olve et al 1999). Dess-
utom menar DiMaggio & Powell (i Williamsson, 2000) att rådande normer
och värderingar kan vara branschspecifika, varför vi valt att undersöka
tjänsteföretag.

Utifrån resonemanget ovan har vi valt att undersöka följande problem-
frågor:

• Vilka tendenser finns till likriktning av perspektiv och ickefinansiella
styrmått inom tjänsteproducerande verksamheter som använder
Balanced Scorecard?

• Vilka är i så fall förklaringarna till likriktningen?
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• Är den eventuella likriktningen förenlig med Balanced Scorecard-
konceptet?

• Hur kan de eventuella likriktningstendenserna utnyttjas?

1.2. Syfte
Vårt syfte är att beskriva och analysera tendenser till likriktning vad gäller
ickefinansiella styrmått i svenska tjänsteföretags Balanced Scorecard, samt
vilka möjligheter som finns att utnyttja likriktningstendenserna.

1.3. Avgränsningar
Verksamheter i vitt skilda miljöer har olika förutsättningar. Därför är vår
utgångspunkt att företag inom samma sektor skulle kunna ha likheter i sitt
Balanced Scorecard och att likriktningen skulle kunna te sig olika med
avseende på vilken bransch företagen tillhör. Därför har vi valt att avgränsa
oss till verksamheter med fokus på tjänsteproduktion. Detta eftersom vi vill
kunna uttala oss om huruvida tendenserna och förklaringarna till den
eventuella likriktningen endast är specifik för tjänsteföretag eller om de
existerar på ett mer övergripande plan. Men vid en närmare eftertanke ser
vi att även detta är ett ganska brett fält där alla möjliga sorters verksam-
heter existerar från stora konsultbolag till frisören runt hörnet. Därför har vi
gjort ytterligare en avgränsning till att studera tre IT-enheter inom större
koncerner för att också kunna uttala oss om likriktningen inom en mer
snävt avgränsad bransch. Samtidigt var vi intresserade av att se om det
finns några mer övergripande likriktningstendenser inom en hel sektor
varvid vi även valt att studera fyra skilda verksamheter i tjänstebranschen.

Det råder delade uppfattningar om huruvida Balanced Scorecard kan
användas i andra sammanhang än det interna. Vissa förespråkar att
Balanced Scorecard-information kan möjliggöra förståelse för verksam-
heten även hos externa bedömare, även om motargument i form av att
affärshemligheter och strategier kan avslöjas och att de drivarmått som
används för att mäta dessa inte alls är lämpliga att standardisera finns.
(Olve et al 1999) Vi har dock valt att avgränsa oss från redovisningen av
ickefinansiella mått i externa sammanhang, eftersom det enligt oss snarare
rör redovisningen av intellektuellt kapital och inte den interna styrningen.
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1.4. Disposition
Uppsatsen fortsätter nu med att vi redogör för vår syn på verkligheten och
andra grundläggande förutsättningar i kapitel 2. Vidare redogör vi för vår
metod och vårt tillvägagångssätt. Dessa föreställningar ligger till grund för
hela vår uppsats och ger en förståelse till varför vi valt att genomföra
studien som vi gjort. Även våra slutsatser har sin grund i dessa föreställ-
ningar och därför bör läsaren ha dessa i åtanke under läsandets gång.

I kapitel 3 påbörjar vi vår referensram genom att presentera konceptet
Balanced Scorecard. Därefter väljer vi att resonera kring likriktning i
kapitel 4. Vi redogör för de processer som leder till likriktning. Vidare
kommer vi att resonera kring tre möjliga förklaringar som vi inledningsvis
anser kunna verka för och vara anledningar till att likriktning uppstår i
Balanced Scorecardsammanhang, vilka är legitimitet, standardisering och
benchmarking.

I kapitel 5 framläggs datamaterialet som erhållits från studieobjekten. Efter
denna genomgång påbörjas i kapitel 6 vår analys. Inledningsvis resonerar
vi kring de tendenser till likriktning vi ser i det material som presenterades i
kapitel 5. Därefter kommer vi att analysera vilka förklaringar som kan
tänkas finnas till att de tendenser vi ser har uppstått. 6.3 avser behandla
huruvida likriktningstendenserna är förenliga med Balanced Scorecard eller
om vi anser att det går stick i stäv med vartannat. Avslutningsvis kommer
vi att diskutera hur den likriktning som existerar går att utnyttja till
företagens fördel.

Uppsatsen avslutas med kapitel 7 där vi reflekterar över vårt arbete och
drar slutsatser utifrån analysen. Vi ger även förslag på fortsatt forskning
inom området.
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2. Vetenskaplig ansats och metod
Ett magisteruppsatsarbete innebär bland annat att ett vetenskapligt
förhållningssätt bör eftersträvas. Ordet är starkt och förknippas ofta med
sanning. I avsnittet vetenskapssyn kommer vi att kort redogöra för de
generella vetenskapliga aspekter vi har tagit ställning till. Dessa ställ-
ningstaganden har sedan påverkat vår utformning av hela undersökningen,
vilket i sin tur påverkar studiens resultat, något som gör avsnittet relevant
enligt vår mening. Efter avsnittet om vetenskapssyn redogör vi för de
metodval vi har gjort i studien. Under avsnittet tillvägagångssätt beskriver
vi hur vi konkret har genomfört studien. Hela kapitlet ligger till grund för
att läsaren lättare ska kunna förstå vårt resonemang och våra slutsatser i
resten av rapporten.

2.1. Vetenskapssyn
En åtskillnad mellan vardaglig och vetenskaplig kunskap kan göras.
Skillnaden ligger till stor del i vilken metod som används. Innan vi börjar
resonera för våra metodologiska ställningstaganden anser vi att vissa
klargöranden bör göras. En övergripande fråga rör vad vetenskap
egentligen är. En definition lyder:

”Vetenskap är en metodisk produktion av ny och systematisk kunskap”
Källa: Kvale, 1997, sid. 61

Vår ståndpunkt är att de båda klassiska synsätten, hermeneutiken och
positivismen, är allt för renodlade för att beskriva hur vi ser på världen. I
vår studie eftersträvar vi en så objektiv bild av verkligheten som möjligt
men finner dock att datamaterialet vi söker är av sådan karaktär att slut-
satsdragning utan tolkning inte är lämplig. Detta talar för att vår studie
närmast har en hermeneutisk inriktning då denna skola handlar om just
tolkningar i allmänhet, medan positivismen ser forskaren som en objektiv
observatör där tolkningar bör undvikas (Kvale, 1997). Följande stycke
påvisar att vår studie närmast är att tolka som hermeneutisk.

För att kunna uttala oss om huruvida de styrmått som studieobjekten
använder sig av liknar varandra avsevärt krävs en närmare granskning och
tolkning av dessa då de vid en första anblicken kan te sig vitt skilda. Denna
grundläggande syn vägleder oss i våra mer konkreta metodmässiga val,
vilka vi nu kommer att redogöra för.
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2.2. Kvalitativ eller kvantitativ ansats
Två metodologiska angreppssätt brukar urskiljas inom samhällsveten-
skaplig forskning, nämligen kvantitativ respektive kvalitativ forskning.

Kvantitativ forskning rör sig om att kvantifiera objektiva data med hjälp av
statistikbehandling. Kvalitativ forskning rör sig däremot ofta om att skapa
kunskap och mening i sociala kontexter. Slutresultatet tolkas dock normalt
sett på ett kvalitativt sätt oavsett datainsamlingsmetod. (Kvale, 1997) Ofta
inleds ett arbete med kvalitativ insamling av befintlig kunskap, den data-
insamling som sedan sker kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ men
är i många fall något av en växelverkan dem emellan.

Genom ovanstående definitioner av begreppen ter det sig ganska naturligt
att vår studie tar sig en kvalitativ utformning då vi vill nå en djupare
förståelse kring det vi studerar. Vi kommer sålunda inte att behandla det
insamlande materialet statistiskt, vilket hade varit naturligt vid en kvantita-
tiv studie.

2.3. Undersökningens vetenskapliga ambition
Yin (1994) betonar vikten av att forskaren bör tydliggöra och precisera vart
forskningen syftar. I vår studie beskriver och analyserar vi tendenser och
förklaringar till likriktning av styrmått inom Balanced Scorecard –
tendenser som i första anblicken verkar gå stick i stäv mot Balanced
Scorecards tanke om vara organisationsspecifikt. Sett i det perspektivet är
vårt syfte att göra något som liknar det som Keating (1995) i
fallstudiesammanhang benämner crucial test-studie, vilken avser att falsi-
fiera eller motbevisa en välspecificerad teori. Dock vill vi poängtera att vi
inte kommer att genomföra en renodlad fallstudie och inte heller avser att
motbevisa Balanced Scorecard-konceptet utan avser att kritiskt granska
huruvida den eventuella likriktningen är förenlig med konceptet.

Ytterligare en distinktion kan göras av vad vår vetenskapliga ambition är.
Det handlar om att utforska den verklighet vi studerar. Resultaten kommer
sedan att analyseras vidare, men detta innebär inte att vi tar fram för-
klaringar i form av statistiska orsakssamband utan snarare sker en kvalitativ
analys till förmån för ökad förståelse kring problemområdena. Med andra
ord anser vi vårt vetenskapliga syfte i detta perspektiv ha inslag av det
Lekwall & Wahlbin (1993) kallar för explorativa men även beskrivande
drag. Det förstnämnda syftet, det explorativa, handlar en typ av under-
sökningar som syftar till att ge grundläggande kunskaper kring ett visst
problemområde och används ofta som underlag för att precisera vad senare
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undersökningar ska behandla. Den används således ofta när forskarens
förförståelse är liten på området. Detta stämmer delvis in på vår under-
sökning då kombinationen Balanced Scorecard och likriktning inte tidigare
är behandlat i någon större utsträckning. Det nästkommande syftet, det
beskrivande, handlar om att kartlägga fakta och sakförhållanden. Syftet är,
ur klassisk mening, att enbart just beskriva utan att förklara varför det ser ut
som det gör. Dock innehåller de flesta beskrivande undersökningar någon
grad av förklarande, varför vi ser att det syftet kan stämma in på vår under-
sökning.

2.4. Undersökningens utformning

2.4.1. Processen mellan teori och empiri

Slutsatser och trovärdiga resultat är något som eftersträvas inom veten-
skapen. Det finns olika modeller över tankeprocesser som forskaren kan
använda sig av, nämligen induktion, deduktion eller abduktion. (Alvesson
& Sköldberg, 1994) Deduktion innebär att forskaren ställer upp en hypotes
utifrån den teoretiska föreställningsram han har om att ett visst förhållande
föreligger. Med denna hypotes som utgångspunkt väljer denne vilka
observationer som ska göras. Denna metodik är alltså inte teorineutral. Med
induktion menas att generella slutsatser om det studerade fenomenet dras
från teorineutrala observationer.

I vår undersökning kommer inte resultaten varken att bygga på vare sig ren
induktion eller ren deduktion. Som grund för undersökningen har vi en
teoretisk grundförståelse för det fenomen som vi studerar. Denna grund-
förståelse kommer att påverka bland annat vilka frågor som vi ställer för att
kunna möjliggöra förståelse för det vi studerar. Vi kan emellertid inte
bortse från den ökade kunskap vi når genom våra empiriska iakttagelser.
Därför måste detta låtas påverka de teoretiska utgångspunkter vi tar, under
tidens gång. Vi väljer alltså att tillåta en växelverkan mellan teori och
empiri, vilket kommer att ha stor betydelse för de resultat som vi kommer
fram till. Detta sätt att arbeta anser vi närmast kan benämnas abduktion.

Detta har påverkat studien så till vida att vi har justerat referensramen
utifrån våra ökade kunskaper samt att vi i analysavsnittet tolkar empirin
inte enbart utifrån referensramen utan även med hjälp av andra teorier.
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2.4.2. Undersökningsansats

En studies undersökningsansats handlar om dess grundläggande tekniska
utformning. Då enskilda fall studeras brukar fallstudie användas som
beteckning på undersökningen. Merriam (1994) definierar en kvalitativ
fallstudie med att den är en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys
av en enda enhet eller företeelse4. Om undersökningen däremot sker på
bredden benämns den tvärsnittsstudie. Vanligtvis används här slump-
mässiga urval som möjliggör statistisk bearbetning. Om utvecklingen
studeras över tiden är det istället fråga om en så kallad tidsserieanalys.
Påpekas bör att blandformer förekommer i praktiken. (Lekwall & Wahlbin,
1993)

Vilken metodmässig ansats är mest lämplig i vår studie? En renodlad
fallstudie baserad på ett fåtal fall skulle ge alltför dålig överblick över vilka
tendenser till likriktning och standardisering av mått som finns. Vidare
anser vi oss i vår studie inte göra anspråk på att göra så djupa studier av
fallföretagen att fallstudiebegreppet är tillämpbart i enlighet med den
definition Merriam (1994) gav oss. En tidsserieansats skulle möjligen vara
relevant, för att se vilka likriktningstendenser som växt fram under tidens
lopp. Emellertid finner vi det praktiskt alltför omfattande för att det skall
kunna täckas med bibehållet undersökningsdjup under vårt magister-
uppsatsarbete.

Vid en första anblick på vårt syfte kan en tvärsnittsstudie baserad på
slumpmässiga urval te sig lämplig för att undersöka tendenserna till
likriktning. Detta då vi på så sätt skulle kunna täcka in ett stort antal studie-
objekt vilket skulle medföra att resultaten skulle kunna säkerställas
statistiskt. Vi skulle på liknande sätt kunna säkerställa orsakssamband till
denna likriktning. Emellertid har vi funnit att denna metod inte är lämplig i
vårt fall. För det första finner vi det önskvärt att erhålla en djupare
förståelse kring måttens underliggande definitioner samt hur de framtagits,
en information som svårligen skulle erhållas genom en survey. För det
andra så finns det ingen urvalsram att utgå ifrån. Med detta menas att
exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB) inte har något register över
vilka företag som använder sig av Balanced Scorecard, vilket medför att ett
slumpmässigt urval inte skulle kunna genomföras. Vidare är Balanced
Scorecard ett koncept som många organisationer säger sig använda även
om de i ordets rätta bemärkelse inte gör det, varför dessa organisationer
inte kan sägas utgöra en lämplig målpopulation.

                                          
4 Yin (1994) resonerar dock om möjligheterna till så kallade multiple case studies, med
vilket avses att flera case kan finnas med i en och samma studie.
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Vi har valt att utforma vår studie som ett antal site visits. Young & Selto
(1991) menar nämligen att begreppet site visits ofta är en mer rättvisande
beskrivning av mindre fältstudier än det flitigt använda fallstudiebegreppet.
Ofta studeras någon eller några enskilda frågor hos den studerade organisa-
tionen och samtal genomförs med ett begränsat antal personer relativt
verksamhetens totala antal anställda. Insamlingen sker under några få
timmar eller dagar hos varje enskilt studieobjekt. Young & Selto (1991)
menar att ett så pass begränsat fältarbete inte räcker för studien ska kunna
benämnas som en fullständig fallstudie.

Denna metod är ett medvetet val, eftersom våra ambitioner är att samla in
relevant data för våra undersökningsfrågor och inte att få en fullständig
förståelse för verksamheterna som helhet. En sådan ansats innebär att ett
mindre antal företag som uppfyller våra kriterier, det vill säga är tjänste-
producerande och använder sig av Balanced Scorecard, studeras. Urvalet
har vi utformat i likhet med ett bedömningsurval, som är ett icke-
sannolikhetsurval, vilket vi fann mest lämpligt. Syftet från vår sida med
detta är att få urvalet så sammansatt att det väl belyser frågeställnings-
området i linje med det resonemang som Lekwall & Wahlbin (1993) för.
Denna urvalsmetodik förefaller lämplig när man vill göra en djupare analys
av ett mindre antal objekt. Bedömningsurval innebär att objekten väljs efter
vissa kriterier, vilket gör att de objekt som är mest givande för under-
sökningen kan väljas.

I vår studie sker detta i form av att vi studerar sju svenska tjänste-
producerande företag, eller enheter inom koncerner, som använder sig av
Balanced Scorecard. Anledningen till detta är att det krävs ett antal
studieobjekt för att vi ska kunna uttala oss om likriktning mellan
organisationer. På grund av den tidsbegränsning som funnits har vi valt att
inte använda oss av fler studieobjekt. Anledningen till denna avgränsning
ligger i att vi önskar erhålla en förhållandevis djup förståelse för varje
organisation, vilket vi inte finner möjligt vid fler studieobjekt än de sju
valda. I de flesta fall har vi genomfört en längre intervju med en respondent
från varje verksamhet. Anledningen till att vi valt att intervjua endast en
person är att denne bedömts vara den som besitter bäst kunskap om
organisationens Balanced Scorecard samt haft en central roll i fram-
tagningsprocessen. En av organisationerna har penetrerats djupare för att vi
skulle kunna få en djupare förståelse kring styrning med Balanced
Scorecard i denna typ av verksamhet, vilket utvecklas i 2.6.1.

Vidare har vi valt att även intervjua sex sakkunniga konsulter på området.
Detta för att skapa en förståelse kring deras roll i måttframtagnings-
processen, samt finna möjliga förklaringar till de eventuella likriktnings-
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tendenser som kan förekomma inom området. Dessa konsulter har valts på
ett liknande sätt som studieobjekten, det vill säga med hjälp av bedöm-
ningsurval.

Sammanfattningsvis är alltså vår studie en kvalitativ studie, där ansatsen
närmast är likt det som Young & Selto (1991) benämner som ”site visits”,
vilket har likheter med fallstudier bortsett från den djupa och kontextuella
helhetsbild som erhålles vid kompletta fallstudier. Valen av studieobjekt är
baserade på bedömningsurval.

2.5. Trovärdighet och objektivitet
I vår kvalitativa studie kommer inslag av tolkning att krävas, som tidigare
nämnts. Därför anser vi det viktigt att vara medveten om objektivitetens
vara eller icke vara i vår studie. Vi tolkar, men eftersträvar samtidigt en så
objektiv och sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt. Vi menar att
en viss grad av objektivitet dessutom kan uppnås genom att öppet redovisa
våra värderingar och klargöra hur detta torde påverka vår undersökning.
Inom området finns det traditionellt två begrepp, validitet och reliabilitet,
som används för att behandla denna problematik. Kvale (1997) påpekar att
vissa forskare såsom Lincoln & Guba istället förespråkar att mera vardags-
språkliga termer, såsom tillförlitlighet och trovärdighet, bör användas för
att diskutera sanningsvärdet i resultaten. Av pedagogiska skäl väljer vi att
använda en vardaglig terminologi istället för de klassiska termerna validitet
och reliabilitet. Lundahl & Skärvad (1992) delar denna uppfattning och
diskuterar sanningsvärdet i termer av objektivitetskriterier. Vi kommer
nedan att beskriva vilka dessa är och hur vi försökt hantera dessa.

Opartiskhet: Det torde vara näst intill omöjligt att arbeta utan att påverkas
av sina värderingar, dock har vi inte på något sätt för avsikt att medvetet
förvränga våra resultat. I enlighet med detta har vi valt att tydligt klargöra
vad som är fakta och vad som är våra egna värderingar, detta genom
formuleringar såsom ”vi anser, vi tycker oss se”.

Förutsättningslöshet: Eftersom vi alla påverkas av våra grundläggande
föreställningar och värderingar anser vi det inte vara möjligt att arbeta helt
förutsättningslöst. Däremot har vi för avsikt att gå in med ett så öppet sinne
som möjligt och med en beredskap på att ompröva de inledande före-
ställningsramar vi har.

Mångsidighet: Det är eftersträvansvärt att forska med flera uppsättningar av
föreställningsramar, men detta menar Lundahl och Skärvad (1992) oftast är
ogenomförbart för den enskilde utredaren. Skälet till det är att den enskilde
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utredaren ofta är förhållandevis specialiserad på sitt område. Förvisso är vi
två personer som genomför studien, men detta anser vi inte räcka för att
uppfylla kriteriet. Lundahl och Skärvad menar att objektivitet genom
mångsidighet normalt endast kan nås i större forskningsprogram. Kriteriet
är sålunda inte uppnåbart i denna studie.

Intersubjektivitet: Resultaten ska vara oberoende av vem som har forskat.
En annan forskare med likvärdiga kunskaper och förutsättningar bör kunna
komma fram till samma resultat. Emellertid finns det inslag av tolkning vid
de intervjuer som vi genomfört, både hos respondenterna när vi ställer
frågorna och hos oss när vi tar in och analyserar vad dessa säger. För att
intersubjektivitet så långt som möjligt ska vara möjlig, har vi valt att
redovisa vårt metodval förhållandevis väl.

Utöver dessa punkter anser vi även att ett kritiskt förhållningssätt är centralt
i objektivitetssammanhang. Därför har vi valt att redovisa metod- och
källkritik, vilket vi gör i ett särskilt avsnitt, se 2.7.

2.6. Tillvägagångssätt
Vi inledde vårt arbete med teoristudier, för att ha detta som en stabil grund
att stå på vid valet av relevanta undersökningsfrågor. Efter att ha formulerat
syfte och problemfrågor valde vi studieobjekt, inom ramen för tjänste-
producerande företag med fokus på IT-verksamhet, verksamma i Sverige
som använder sig av Balanced Scorecard. Dessutom valdes fyra andra
verksamheter som inte fokuserar på IT för att vidga analysen och se hur
tendenserna till likriktning skiljer sig mellan något olika verksamheter.
Valet grundade sig på att det skulle ge förutsättning av kunna besvara våra
problemfrågor, inte minst vad gäller frågan som rör anledningarna till
likriktning. Några företag valdes bort eftersom de påstod sig använda sig
Balanced Scorecard men i själva verket inte gjorde det – exempelvis
använde ett företag sig av endast perspektivet interna processer vid sidan
om sin budgetuppföljning. Detta ansåg vi inte vara tillräckligt för att
benämnas Balanced Scorecard. De företag som till slut valdes var5:

IT-bolag inom större koncerner:
• Volvo Information Technology
• SKF Group IT
• KappAhl Information Technology

                                          
5 För en tydliguppställning över respondenter och intervjutillfälle hänvisas till bilaga 1
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Internt bolag, stödenhet:
• Skandia Marknadsstöd Spar AB,

Konsultbolag för enklare IT-lösningar:
• Kemi & Miljö AB

Produktutveckling och support:
• En enhet inom en koncern

Offentlig verksamhet:
• Omsorgen inom Linköpings kommun

Till att börja med genomfördes en djupare förstudie på ett bolag för att få
en inblick i hur ett Balanced Scorecard kan fungera i verkligheten. Valet
föll på Volvo Information Technology, där vi fick möjlighet att genomföra
ett större antal intervjuer, vilket vi behandlar mer nedan. På detta sätt har vi
även erhållit en djupare förståelse för problematikens karaktär.

En närmare beskrivning av respektive verksamhet kommer att göras i
empirin, i samband med att deras Balanced Scorecard presenteras. Detta
kommer att ske eftersom det är poängfullt att besitta en förståelse för den
situation och omvärld som respektive verksamhet verkar i när måtten skall
jämföras.

I verksamheterna, undantaget Volvo IT, intervjuades endast en person med
insikter i verksamhetsstyrningen. Detta anser vi vara tillräckligt6, eftersom
våra problemfrågor är av den karaktären att endast ett fåtal personer har de
insikter på området som krävs. De personer som intervjuades valdes med
kriteriet att de hade goda insikter i verksamhetens arbete med Balanced
Scorecard, eftersom vi därigenom kunde erhålla en förståelse för hur tanke-
banorna kring konceptet och styrmåtten tedde sig. För att komma fram till
dessa personer krävdes ofta hänvisningar från de som först kontaktades.
Valet av respondenter inom studieobjekten skedde därmed i linje med det
som Lekwall & Wahlbin (1993) benämner hänvisningsurval. Skälet till
detta var att vi inte ansåg andra urvalsmetoder, såsom sannolikhetsurval, ha
möjligheter att leda oss till den information kring våra problemfrågor som
vi sökte. Respondenternas befattningar återfinns i bilaga 1. Inom Volvo IT
intervjuades ett större antal personer som hade god kännedom om före-
tagets Balanced Scorecard, vilka var sju till antalet. De innehar olika
befattningar, från vice VD ned till en operativ systemutvecklare. För att

                                          
6 Se vidare i metodkritikavsnittet 2.7.
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komma fram till lämpliga personer med avseende på de aktuella kunskap-
erna använde vi oss även här av hänvisningsurval.

För att vi skulle få en bredare syn på tankar kring Balanced Scorecard,
likheter mellan företags styrparametrar, samt drivkrafter till likriktning,
vände vi oss även till ett antal konsulter med erfarenheter av Balanced
Scorecard, verksamma inom bolagen nedan. Vi väljer att återge en kortare
beskrivning av verksamheterna i detta avsnitt eftersom dessa inte är studie-
objekt – vi studerar inte deras egna Balanced Scorecards. Mer detaljer om
respondenterna återfinns i bilaga 1. Däremot använder vi citat från
respondenterna i denna kategori i rapportens empiri- och analysdel för att
belysa de olika problemområdena som vi undersöker.

• 4GHI Solutions AB, som är Ericssons helägda dotterbolag
som utvecklar och implementerar en IT-applikation för
Balanced Scorecard, nämligen Cockpit Communicator.
Verksamheten handlar även om konsulting och utbildning i
Balanced Scorecard-metodiken.

• Andersen Business Consulting (f.d. Arthur Andersen),
managementkonsultbolag som har erfarenheter av Balanced
Scorecard-implementering.

• Ernst & Young Nordic Balanced Scorecard-Center, konsult-
och utbildningsbolag specialiserat mot Balanced Scorecard.

• Karlöf Consulting, managementkonsultbolag med insikt i
benchmarkingmetodiken, men även inom Balanced Score-
card.

• ConcoursCEPRO AB, managementkonsultbolag med breda
erfarenheter från bland annat verksamhetsstyrning och
förändringsarbete. Respondenten, Nils-Göran Olve, arbetar
även som adjungerad professor på institutionen för data-
vetenskap vid Linköpings universitet, med inriktning mot
ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Därutöver genomfördes också en intervju på LK Ekonomi, Linköpings
kommuns interna ekonomiavdelning. Verksamheten klassificeras som ett
konsultbolag med försäljning endast inom kommunen. Emellertid måste
verksamheten täcka sina egna kostnader genom att vara ett konkurrens-
kraftigt alternativ. Kommunens övriga delar kan nämligen välja externa
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leverantörer av ekonomi och datatjänster. Denna håller på att utveckla sitt
Balanced Scorecard i dagsläget, varför verksamheten inte är med i vår
jämförelse av Balanced Scorecard. Dock resonerades vid denna intervju
även om omsorgen i Linköpings kommun och dess Balanced Scorecard,
som ingår i studien.

2.6.1. Intervjumetodik

Vid kontaktskapandet redogjorde vi för vår studie, dess upplägg och att alla
respondenter får ta lika stor del av resultaten, om så önskas. Detta menar
Lundahl och Skärvad (1992) normalt är en förutsättning för att respon-
denten ska välja att medverka, samt att respondenten i annat fall riskerar att
bli osäker och försiktig, vilket kan göra intervjun mindre effektiv.
Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är graden av konfidentialitet,
det vill säga huruvida känsligt datamaterial och identiteter kommer att
redovisas eller ej. Detta måste ske i samtycke med respondenten. (Kvale,
1997) En diskussion om huruvida materialet ska förbli konfidentiellt eller
inte genomfördes också i slutet av varje intervjutillfälle.

Efter kontaktskapande och inledande telefonsamtal genomfördes före-
trädesvis besöksintervjuer i de fall detta var möjligt, övriga intervjuer
genomfördes via telefon7. Anledningen till att vi valde att företrädesvis
göra besöksintervjuer var för att vi skulle få en öppnare dialog kring våra
frågeställningar. Kvale (1997) menar att forskning med hjälp av intervjuer
är bedrägligt enkelt, varför de bör inledas med överväganden av
metodologisk natur.

Det huvudsakliga empiriska materialet samlade vi alltså in med hjälp av
intervjuer. Vad gäller själva insamlingen av styrmått använde vi oss av
standardiserade frågor, vilket Lundahl och Skärvad (1992) förespråkar vid
insamlande av hårda data. Intervjuformen medför att frågorna är formu-
lerade på förhand med en bestämd ordningsföljd. Vad gäller resonemanget
kring likriktning i Balanced Scorecard-sammanhang, vilka förklaringar
som kan finnas till detta och på vilka sätt detta kan utnyttjas fördes dock
samtalet förhållandevis fritt, i enlighet med det som Lundahl & Skärvad
(1992) benämner som en ickestandardiserad intervjuform. Detta innebär att
frågeformulering och ordningsföljd kan väljas mer fritt, med argumentet att
det viktiga är att frågorna ger sådana svar som täcker informationsbehovet.
Genom att vi använde en sådan intervjumetod kunde vi även fördjupa
stickspår som upptäcktes under intervjuernas gång. Denna form av inter-
vjuförfarande kan kallas för semistandardiserad då vissa standardiserade

                                          
7 för exakt information avseende vilka, se bilaga 1.
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frågor behandlades samtidigt som intervjun i övrigt genomfördes som ett
friare samtal.

I normalfallet pågick intervjuerna i en och en halv timme. Vi hade inför
våra intervjuer sammanställt intervjuguider8, som dock endast användes
som grund för samtalen. Guidernas roll var en hjälp för oss att inte missa
något väsentligt område, samtidigt som frågorna kring styrmått av typen
”vilka perspektiv och styrmått använder ni?” var lika för alla respon-
denterna. Vi sände över intervjuguiderna några dagar innan intervjun, så att
respondenterna skulle kunna förbereda sig och ta fram de mått och liknande
som skulle komma att täcka vårt informationsbehov. Vi är dock väl
medvetna om att detta medför både för- och nackdelar. Fördelen är att
respondenten ges möjlighet att fundera kring området, vilket kanske inte
annars gjorts. Därigenom undviks risken att personen blir ställd vid
intervjusituationen. Å andra sidan finns risken att respondenten anpassar
svaren i riktning mot hur han anser att det bör vara och inte hur det faktiskt
är.

En effekt som kan uppstå vid intervjuer är den så kallade instrument-
effekten, vilken bland annat innebär att frågornas formulering kan påverka
svaren. Detta kan exempelvis gälla ledande frågor och otydliga frågor.
(Lekwall & Wahlbin, 1993) Detta ligger även i linje med Kvales (1997)
resonemang kring ledande frågor och dess styrande effekter. För att i
möjligaste mån undvika dylika effekter genomförde vi några testintervjuer
innan studien påbörjades med utgångspunkt i den intervjuguide som sedan
användes som grund för intervjuerna. Vi valde att testa frågorna på
personer som endast hade grundläggande kunskap på området. Detta
eftersom det främst handlar om att frågorna ska vara förståeliga och där-
igenom minska risken för missuppfattningar. Även frågornas ordningsföljd
kan påverka svaren (Lekwall & Wahlbin, 1993). Detta hanterade vi genom
att vid vår utformning av intervjuguiden vara medvetna om denna risk,
varvid vi försökte konstruera frågorna på ett sätt som inte skulle leda
respondenterna åt något särskilt håll i svaren.

Vid intervjuer används ibland bandspelare för att möjliggöra en fullständig
registrering och tolkning av intervjuerna. Nackdelarna med detta är att
respondenten kan hämmas och att efterarbetet kan bli omfattande. (Lundahl
& Skärvad, 1992) Emellertid fann vi i vår studie att bandinspelning var att
föredra eftersom stora delar av intervjuerna var icke-standardiserade till
karaktären och att vi därför koncentrerade oss på att lyssna och ställa
lämpliga följdfrågor vid intervjutillfället, istället för att nedteckna stödord
                                          
8 Se bilaga 2 och 3.
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från svaren manuellt. De intervjusvar som används i studien skrevs sedan
ut och skickades ut till respektive respondent som vi avsåg citera för att
denne skulle få möjlighet att göra ändringar eller tillägg samt ge sin
tillåtelse till att vi i uppsatsen citerade de svar som givits.

De intervjusvar vi erhöll sammanställdes sedan, vilket utgör grunden för
vår resultatdel i rapporten. Svaren tolkades för att sedan analyseras med
utgångspunkt i vår teoretiska referensram.

2.7. Metodkritik och källkritik
Vi väljer här att redovisa de svagheter med studien som vi varit medvetna
om och hur vi försökt hantera dem. Genom att vi fortlöpande fört en
diskussion kring för- och nackdelar med vald metod kommer vi i detta
avsnitt att endast belysa de aspekter som ej tidigare nämnts.

Då intervjuer genomförs finns det förutom den instrumenteffekt vi
resonerade kring under 2.6 också risker för andra så kallade intervjuar-
effekter. Denna effekt är mer allmän i sin karaktär och innebär att intervju-
aren omedvetet eller medvetet kan påverka respondenten. Det kan vara allt
ifrån att bara bete sig på ett visst sätt till att göra feltolkningar. Till exempel
har oklara svar en tendens att tolkas mot det genomsnittliga svaret, den så
kallade centraliseringseffekten. Även valet av studie- och intervjuobjekt
kan omedvetet vinklas åt ett visst håll, varvid svaren kan få en viss karak-
tär. (Lekwall & Wahlbin, 1993) Det insamlade materialet som avser
styrmått har i de flesta fall varit nedtecknade på papper, vilket medför att
den delen av datainsamlingen inte berörs av dylika effekter. Emellertid
finns dessa risker vid de delar av intervjuerna som berört Balanced Score-
card i stort, styrmåtten och verksamheten i övrigt. Effekter av detta slag har
vi i möjligaste mån försökt undvika, dock kan vi inte utesluta att vi
omedvetet har agerat på ett visst sätt vilket kan ha snedvridit vårt resultat i
någon mening. Vi har varit medvetna om detta vid vår tolkning av
resultaten. Läsaren bör dock vara medveten om denna problematik vid
läsandet av rapporten.

Generaliserbarhet ses ofta som viktigt i forskningssammanhang. Är sådan
då möjlig utifrån ett mindre antal studerade enheter och intervjuobjekt? En
vanlig mening är att det krävs större urval för att kunna dra mer
allmängiltiga slutsatser. Utifrån denna ståndpunkt kan vår studie kritiseras
och ifrågasättas. Emellertid kan till och med en fallstudie ha ett mer
generellt intresse och kan bidra med lärdomar som kan vara av värde även
för andra företag (Alvesson & Björkman, 1992). Vår studie kan sägas
handla om att öka förståelsen kring likriktning i Balanced Scorecard-
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sammanhang. Därför anser vi att studiens resultat kommer att vara av
generellt intresse även om inte urvalet skett slumpmässigt och data-
materialet heller inte bearbetats statistiskt.

I de flesta av verksamheterna har endast en eller ett fåtal personer
intervjuats, företrädesvis de som arbetat med Balanced Scorecard inom
verksamheten, i någon utsträckning. Detta går emot det som Yin (1994)
förespråkar vid fallstudier, men detta anser vi vara mindre relevant i vår
studie eftersom vi genom vår ”site visit”-metodik snarare söker den infor-
mation som täcker våra problemfrågor. Vi har varit medvetna om de risker
som trots allt finns; att intervjuobjekten inte återspeglar den ”sanna bilden”
kring hur verksamhetens Balanced Scorecard är utformat. Återigen vill vi
dock påpeka att den del av datamaterialet som gäller själva styrmåtten i de
flesta fall funnits dokumenterade, varför vi anser att sådana risker just vad
den delen anbelangar är relativt små. Definitionerna av de mer svårtolkade
måtten har dock i många fall muntligen framställts av intervjuobjekten,
men eftersom de själva ofta varit delaktiga i framtagningsprocessen torde
bilden återspegla den verkliga förhållandevis väl.

Det faktum att vissa intervjuer skedde över telefon medan de flesta var
besöksintervjuer kan på ett omedvetet plan ha givit oss olika djup i
förståelsen för hur de olika verksamheternas situation och styrning är
respektive fungerar. Även det faktum att vi på Volvo IT gjorde ett större
antal intervjuer än i de andra organisationerna kan möjligen ha påverkat vår
bild av verkligheten.

Litteratur både från forskningsfronten och från praktiker har inhämtats.
Detta har gjorts för att på bästa möjliga sätt spegla inte bara den mer
teoretiska synen på området, utan även få mer praktiska infallsvinklar och
synpunkter. Vi har dock varit medvetna om att vissa verk kan vara mer
kommersiella i sin art, till syfte att exempelvis sälja konsultens egna
koncept. Inte desto mindre anser vi att även dessa speglar de tankar som
finns kring området, då de trots allt befinner sig mitt i verkligheten.

Av den anledning att vi har avgränsat oss till verksamheter inom tjänste-
producerande verksamheter av olika slag, har vi inte kunnat fånga och
analysera de tendenser till likriktning som kan finnas i andra branscher eller
helt oavsett bransch. Detta har vi varit medvetna om vid vårt val av studie-
objekt och vid vår analys. Dock vill vi även upplysa läsaren om att andra
tendenser och förklaringar till likriktning kan finnas än de vi finner och
analyserar.
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Genom att vi har varit medvetna om dessa brister och risker under under-
sökningens gång, anser vi att studiens trovärdighet bör vara högre jämfört
med om vi inte hade varit medvetna om detta.
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3. Verksamhetsstyrning med Balanced
Scorecard

Teoretiskt kommer vi att avgränsa oss till två teoriområden. Dessa är
teorier avseende ekonomisk styrning och då speciellt Balanced Scorecard
samt likriktning. Anledningen till att vi har valt dessa teorier är att de
utgör relevanta verktyg för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar.

När managementkonceptet Balanced Scorecard presenterades under 1990-
talet fick det stor genomslagskraft. Men vad betyder konceptet och hur är
det tänkt att det skall användas? Istället för att vid styrningen av en
verksamhet endast koncentrera sig på endast ett perspektiv, det klassiskt
finansiella, vilket tenderar att leder till en allt för ensidig bild, väljer Kaplan
& Norton (1992) att komplettera detta perspektiv med ytterligare tre (se
figur 1). Dessa tar alla sin utgångspunkt i den vision och strategi som sätts
upp inom företaget.

Figur 1 The Balanced Scorecard, egen bearbetning av Kaplan & Norton, 1992, sid. 186

Ett syfte med Balanced Scorecard är att skapa en balanserad och rättvis-
ande bild av företaget. Genom att använda de fyra perspektiven skapas en
balans mellan externa och interna faktorer, mellan långsiktiga och kort-
siktiga mål samt mellan objektiva och mer mjuka, subjektiva mått. (Kaplan
& Norton, 1996)

Tankarna kring Balanced Scorecard har förändrats sedan det introducera-
des. De första Balanced Scorecard-systemen inkluderade ickefinansiella
mått mer som checklistor över mått som kunde hjälpa chefer att hålla koll
på att verksamheten förändrades i rätt riktning. På senare tid betonas allt
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mer att Balanced Scorecard sammanlänkar prestationsmätning och strategi.
Konceptet ses mer och mer som ett hjälpmedel för att implementera strate-
gi. (Kaplan & Norton, 2001)

”The tighter connection between the measurement system and strategy
elevates the role for nonfinancial measures from an operational checklist to
a comprehensive system for strategy implementation”

Källa: Kaplan & Norton, 2001, sid. 87

Det existerar normalt sett ett stort gap mellan företagets vision och den
anställdes ”day-to-day actions”. Detta leder till att visionen och strategin
bör brytas ner till mindre och mer begripliga mål och mått för att bli
tillgängliga, för att det strategiska tänkandet ska genomsyra verksamhetens
strävanden. Avsikten med dessa mål och mått är att just framföra och
kommunicera företagets strategi samt att rikta in individuella, organisa-
toriska och enhetsöverskridande initiativ till att dra mot ett gemensamt håll.
Genom att strategin delas upp i olika mål och mått inom de olika
perspektiven skapas förutsättningar för att erhålla en balanserad bild av
verksamheten samt en möjlighet att styra verksamheten genom tydlig-
görande av strategin. (Kaplan & Norton, 1996) Balanced Scorecard bör
därför främst ses som ett verktyg för formulering och implementering av
företagets strategi, ej som ett verktyg för kontroll (Kaplan & Norton, 1992;
Kaplan & Norton, 2001; Olve et al, 1999).

3.1. Styrkortets perspektiv och styrmått
Nedan följer en genomgång av de vanligaste perspektiven (se figur 1) som
återfinns i de modeller som återfinns i litteraturen. I praktiken benämns
perspektiven lite olika i olika företag som använder Balanced Scorecard
men i normalfallet återfinns inslag av följande perspektiv. Vi börjar med att
resonera allmänt kring styrmått som används i Balanced Scorecard-
sammanhang. I samband med genomgången av varje perspektiv ges också
exempel på mått som är tänkbara, dock skall de inte ses som några
rekommendationer. De mått som väljs bör återspegla det specifika före-
tagets strategi och de kritiska framgångsfaktorer som tagits fram (Olve et al
1999).

Utifrån det avsnitt ”Exempel på mått inom de olika perspektiven” som
Olve et al (1999) sammanställt, har vi funnit att styrmått tenderar att vara
av ett begränsat antal kategorier. Dessa presenteras i tabell 1 tillsammans
med tre exempel på styrmått inom varje kategori.
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Kategori Exempel på styrmått
Kronor Marknadsföringskostnad, utbildningskostnad, försäljning/kund
Andel (%) Leveransprecision, produktivitetsförbättringar, andel timmar på

forskning och utveckling
Antal Felfria kontrakt, sökta patent, utbildningsdagar/år, reklamationer
Tid Genomsnittlig ledtid, genomsnittlig tid nedlagd på kundrelationer
Index Nöjd-medarbetar-index, nöjd-kund-index, varumärkesindex
Tabell 1 Olika typer av styrmått

Vi vill dock inte utesluta att även andra kategorier av styrmått kan finnas,
även om de ovanstående verkar vara de vanligaste utifrån det litteraturen
återger.

3.1.1. Finansiella perspektivet

Detta perspektiv är närmast att se som mer klassisk ekonomisk redovisning.
Det behandlar mått utifrån ett historiskt perspektiv. Här presenteras konse-
kvenserna från tidigare agerande och beslut. (Kaplan & Norton, 1996)
Konsekvenserna mäts ofta genom sedvanliga avkastnings- och resultatmått.
Vanliga mått inom detta perspektiv är tillgångar i kr eller kr/anställd,
intäkter i kr eller kr/anställd eller för nya produkter. (Olve et al, 1999)
Måtten är ofta redovisningsmått, men även mer marknadsrelaterade mått,
exempelvis lönsamhet för olika kundsegment, är vanligt förekommande
(Kaplan & Norton, 1996). Genom denna typ av mätning erhålls informa-
tion om huruvida ett tillfredsställande resultat uppnås och om företaget
därigenom uppnår sitt övergripande mål om överlevnad (Anthony et al,
1995).

Det kan ifrågasättas huruvida den finansiella komponenten egentligen är
relevant i ett Balanced Scorecard. Vissa anser att många chefer fokuserar
kortsiktiga prestationer i det finansiella perspektivet alltför hårt, på bekost-
nad av bristande fokus på andra perspektiv. Dessa kritiker hävdar ofta att vi
lever i en teknik- och kunddriven konkurrensutsatt värld, vilket leder till att
utfallen på finansiella mått i sig inte utgör någon vidare guide på vägen till
framgång. Kritikerna förespråkar istället att fokusera på övriga perspektiv
eftersom förbättringar i dessa perspektiv bör leda till att det finansiella
utfallet blir gott av sig självt. (Kaplan & Norton 1997) Det är det som mäts
och uppföljs som får genomslag i verksamheten. Om endast finansiella
mått används glöms lätt andra väsentliga, underliggande, aspekter av verk-
samheten bort. (Lönnqvist & Lind, 1998) Det är därför viktigt att skapa en
balans mellan de olika perspektiven.
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3.1.2. Kundperspektivet

Detta perspektiv är inriktat mot hur företaget möter och hanterar sina
kunder. Nöjda kunder är i alla verksamheter något eftersträvansvärt, för att
verksamheten på sikt överhuvudtaget ska kunna fortskrida. Två skilda syn-
sätt finns då mått på kunder ska framtas, nämligen om det är företagets syn
på kunderna eller kundernas syn på företaget som ska mätas. Kaplan &
Nortons tanke är att mäta hur kunderna ser företaget. (Olve et al, 1997)
Detta sker genom att identifiera de kund och marknadssegment som
företaget verkar i och där mäta sina prestationer (Kaplan & Norton, 1996).
Ett i många fall använt mått är någon form av Nöjd-kund-index, ofta
förkortat NKI, som sammanställs efter att enkäter skickats till kundgruppen
eller delar av denna.

Emellertid påpekas av somliga författare att ett sådant mått är allt för
vanskligt, eftersom det är svårt att göra en rättvisande mätning. Det är
sällan som kunderna är så nöjda som de absolut anser sig kunna bli, då de
vill ha ut maximalt av företaget. Med andra ord fyller de sällan i högsta
betyg (McKenzie & Shilling, 1998). En lösning kan vara att gå runt NKI-
problemet genom att istället mäta de bakomliggande faktorerna såsom
andel defekta produkter, andel returnerade produkter, andel trogna kunder
etc. Dessa mått är förhållandevis lätta att kvantifiera och spåra. (McKenzie
& Shilling, 1998) Samtidigt kan argument föras som talar för att använda
sig av ett NKI, eftersom den kan ge en balanserad bild av den totala
kundupplevelsen9.

Kundperspektivet är inriktat mot vad som händer idag. En positiv utveck-
ling i detta perspektiv borde därför generera en förbättring av de finansiella
prestationerna. (Lönnqvist & Lind, 1998)

3.1.3. Interna processer

Interna processperspektivet inriktar sig mot vad som händer i företaget. Här
identifieras de kritiska interna processer som företag måste fokusera på för
att överleva. Fokus bör ligga på de interna processer som har/kommer ha
stort inflytande på kundnöjdheten och som leder till att de finansiella målen
uppnås. Vad som levereras till kunden är en konsekvens av de interna
processerna. (Kaplan & Norton, 1996) Den vanligaste måttkategorin är så
kallade flödesmått, vilka beskriver verksamheten och dess prestation under
den studerade perioden. De teman på mått som ofta återfinns här är produk-
tivitet, kvalitet, tekniknivå, kapacitetsutnyttjande, leveranstid och köbild-

                                          
9 I form av upplevelser av bl.a. produkten, priset, leveransen, servicen och återköp.
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ning. Exakta definitioner skiljer sig dock åt mellan olika verksamheter.
(Olve et al, 1999).

Perspektivet skall även reflektera företagets kärnkompetens, visa inom
vilka områden det är viktigt att de måste prestera väl på för att på det hela
taget vara konkurrenskraftiga. (Kaplan & Norton, 1996) En viktig del är att
de delar/aspekter i verksamheten som betonas är direkt påverkbara för före-
taget, en skillnad mot de två tidigare perspektiven. Det finns dock likheter
med kundperspektivet då perspektivet är orienterat mot vad som händer för
tillfället. (Lönnqvist & Lind, 1998)

3.1.4. Innovations- och lärandeperspektivet

Inom detta perspektiv identifieras den infrastruktur som företaget måste
bygga för att kunna skapa långsiktig tillväxt och förbättring (Ruhl, 1997).
Kundperspektivet och interna processperspektivet identifierar och fäster
ledningens uppmärksamhet på de faktorer som är mest kritiska för
framgång idag. Det är dock osannolikt att verksamheten kan uppnå sina
långsiktiga mål inom dessa perspektiv med dagens teknologi och skick-
lighet. (Kaplan & Norton, 1996) Innovations- och lärandeperspektivet
avser att påvisa detta gap men även visa på företagets förmåga till framtida
lärande och innovationsförmåga. De mått som i praktiken används avser
ofta hur mycket resurser som satsas på utveckling eller utbildning, istället
för att själva resultaten av dessa satsningar mäts. Emellertid kan exempel-
vis andelen försäljning från nylanserade produkter ses som en uppföljning
av utvecklingsprocessens framgång (Olve et al, 1999). Detta benämns av
Stewart (1999) som det enklaste sättet att mäta innovation. En förfinad
variant är att istället mäta täckningsbidrag på motsvarande sätt, istället för
försäljning (Stewart, 1999). Problemet med detta perspektiv, jämfört med
de andra, är problematiken med att finna rättvisande och mätbara mått.
Men om sådana mått finnes och målen i innovationsperspektivet uppnås
ges förutsättningar, dock inga garantier, för att nå framgångar i de andra
perspektiven på längre sikt. (Ruhl, 1997) Som framgått är detta perspektiv,
till motsats från de övriga tre, inriktade på framtiden. Genom att följa upp
långsiktiga aspekter av verksamheten minskar risken för kortsiktigt
agerande. (Lönnqvist & Lind, 1998)
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3.1.5. Ett femte perspektiv – humanperspektivet

Kaplan & Nortons modell är på intet sätt unik. Det finns ett antal modeller
som har stora likheter med deras10. Som exempel kan nämnas Maisels
(1992) Balanced Scorecard. Även han utgår ifrån fyra perspektiv som
verksamheten skall mätas utifrån. Skillnaden är att han inte använder sig av
innovations- och lärandeperspektivet utan använder sig av ett human-
perspektiv där innovation ingår som ett mätobjekt. (Maisel, 1992) En
anledning till att lyfta ut humanperspektivet kan vara att uppmärksamma
ledningen på vikten av detta perspektiv (Olve et al, 1997). Ett företag måste
vidare kunna uppbringa en effektiv organisationsstruktur genom att samla
anställda som kan bidra med värdeskapande aktiviteter och utveckla nya
produkter och service (Maisel, 1992). Vanligt förekommande mått inom
detta perspektiv är därför olika typer av attitydstudier genom personal-
enkäter, vilka ofta sammanställs till något slags index över hur nöjda
medarbetarna är, samt absoluta mätetal och nyckeltal (Olve et al, 1999).

Det är i relationen mellan företagets medarbetare och dess kunder som
resultat, enligt Hansson (1997), skapas11. Men det är inte bara här som det
krävs ett väl fungerande samspel, utan Olve et al (1997) menar att det
erfordras ett samspel mellan personal, kunder, interna processer och
förnyelse för att helheten ska fungera väl. Jämförs Maisels och Kaplan &
Nortons Balanced Scorecards framträder att skillnaden inte är så stor utan
att den närmast ligger i valet av terminologi (Olve et al, 1997).

3.1.6. Val av perspektiv

Ovanstående resonemang har utvecklats vidare och skapat en modell som
kan sägas vara en sammanlänkning av Maisels och Kaplan & Nortons
Balanced Scorecard. Denna modell består av alla fem ovan nämnda per-
spektiv. (Björk-Larsson 1999) Många svenska företag har valt att
konstruera sitt Balanced Scorecard med hjälp av de fem perspektiven,
exempelvis kan Skandia och ABB nämnas (Olve et al, 1999). Varför har då
svenska företag ofta valt att använda sig av fem perspektiv, när man lika
gärna skulle kunna valt en befintlig modell och endast använda sig av
denna modell, exempelvis Kaplan & Nortons modell? Varför välja en
modell med fem istället för fyra perspektiv?

                                          
10 Försök till flermålstyrning, som har många likheter med Balanced Scorecard har
förekommit tidigare (Olve et al, 1999).
11 Många modeller för t.ex. strategiutveckling har ett stort fokus på kunder, inte minst
genom kundanalyser, medan de inte fokuserar på medarbetarna (Hansson, 1997).
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Börjar vi med humanperspektivet har detta fått allt större betydelse i många
verksamheter. Detta beror på att en stor del av ett företags tillgångar ligger
i s.k. intellektuellt kapital, där personalen och dess kompetens har en fram-
trädande roll (Stewart, 1999). Det är tydligt framträdande hos exempelvis
vissa IT- och konsultföretag. Att kontinuerligt utbilda och vidareutveckla
personalen är viktigt för att kunna behålla och utveckla kompetens i
företaget, i enlighet med följande citat.

”Förmågan att lära sig fortare än sina konkurrenter kommer att bli den
mest betydelsefulla konkurrensfördelen.”

Källa: Senge, 1995, sid.17

Ser vi till innovations- och lärandeperspektivet har även detta perspektiv
blivit allt viktigare. Idag räcker det inte längre med att komma med en ny
produktmodell exempelvis vart femte till sjunde år som tidigare var fallet
inom bilindustrin. För att hänga med i konkurrensen måste producenterna, i
likhet med japanerna, komma med en ny modell minst vart annat år. De
kortare produktlivscyklerna leder till att det är viktigare att allt snabbare
komma ut med en ny produkt på marknaden. Med andra ord har det blivit
en högre press på att nå en allt kortare ”time-to-market”. (Kotler et al,
1999)

Med bakgrund av den vikten som ovanstående diskussion ger de båda
perspektiven, finner vi att det ofta kan vara lämpligt att plocka fram och
behandla båda perspektiven separat. Emellertid påpekar bland andra Olve
et al (1999) vikten av att välja perspektiv som återspeglar det som är viktigt
för det specifika företaget och dess uppsatta vision. Det gäller hela tiden att
ha i bakhuvudet att det endast är en teoretisk grundmodell som är tänkt att
anpassas till det enskilda företaget. Vi ser det i slutändan som en smaksak
hur många perspektiv som företaget väljer att bygga upp sitt Balanced
Scorecard med och hur de väljer att benämna dessa, så länge de speglar just
strategin.

3.2. Styrkortets utformande och framtagande
Det svåra med att utforma ett Balanced Scorecard är normalt sett inte att
komma på en mängd styrparametrar och nyckeltal, utan att veta vilka man
ska börja med och hur man ska gå vidare (Karlöf, 1997). En nyckelfråga
som kan ställas vid framtagning av styrmåtten är:

”Hur kan vi visa vår prestation eller status för respektive framgångs-
faktor?”

Källa: Harting, 1997, sid. 91
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Relevanta mått inom vissa verksamhetstyper är generellt enklare att mäta,
exempelvis kvalitetsmått på en produkt jämfört med kvalitetsmått på en
tjänst. Detta är fallet eftersom det finns mer konkreta och objektiva nyckel-
tal att tillgå, exempelvis antal fel och reklamationer. I administrativ verk-
samhet är ofta måtten av mer subjektiv karaktär. (Lundin & Welinder,
1996)

Många av de mått som används inom ramen för ett styrkort kan alltså vara
svåra att kvantifiera (McKenzie & Shilling, 1998). Detta kan göra objek-
tivitet blir svårnådd, vilket i sin tur bland annat kan leda till att belöningar
baserade på goda prestationer inom ramen för de dylika måtten kan
upplevas som orättvisa inom organisationen. Betydande inslag av tolkning
kan bli nödvändigt för att informationen ska bli relevant. Mätkostnaderna
kan bli höga, vilket bör tas hänsyn till vid framtagningen av måtten. En
viktig grundregel är att nyttan bör överstiga mätkostnaden. (Olve et al,
1999; McKenzie & Schilling, 1998)

Ofta önskas mått som i sig innehåller jämförelser, såsom relationstal, pro-
centsatser och rangordningar. Teorierna poängterar att det utöver detta är
svårt att uttala sig om vilka mått som generellt är ”bra” att styra efter – det
bestämmer den strategiska situationen och verksamhetens art. (Olve et al,
1997) Det finns ett antal ställningstaganden som bör tagas då mått på
prestationer ska väljas. Avvägningar bland annat över huruvida de olika
måtten ska vara subjektiva eller objektiva, kvantitativa eller kvalitativa,
diskreta eller skalära, aktuella eller agregerade mått bör göras12. En princip
som gäller generellt är att inte rapportera mer än vad som kan tänkas vara
användbart. (Anthony & Young, 1999)

En betydande styrka med Balanced Scorecard-modellen ligger i själva
framtagningsprocessen. Det handlar om att ett stort antal medarbetare
medverkar i en gemensam diskussion om och kring företaget och dess
förutsättningar. Förutom diskussionen och förståelsen för verksamhetens
vision är också arbetet med att bryta ned denna i ett antal strategiska fokus
och framgångsfaktorer centralt. Så många som möjligt bör vara delaktiga i
processen13 och någon form av överenskommelse kring vad som är viktigt,
vilka samband som finns och vilka prioriteringar som görs bör nås. Om inte
detta sker är risken stor att arbetet inte leder till några framgångar. För att
visionen ska kunna knytas samman med det dagliga arbetet måste pro-

                                          
12 Ett antal för- och nackdelar finns med de olika typerna av mått, för en djupare
diskussion kring detta hänvisar vi till Anthony & Young (1999)
13 Samtidigt som delaktighet är viktigt är det inte praktiskt rimligt att involvera samtliga
i ett större företag.
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cessen ske ifrån två håll; visionsarbetet måste vara förankrat hos och
förmedlat från ledningen, men sedan måste en dialog skapas i hela
verksamheten kring vilka aktiviteter som är viktiga för att visionen ska nås.
(Olve et al, 1999) Processen inleds oftast med att företagets roll och
branschens utveckling analyseras samt att en vision fastställs. Denna vision
bryts successivt ned i ett antal perspektiv till strategiska mål, vilka sedan
formuleras om till kritiska framgångsfaktorer som företaget måste uppfylla
för att lyckas med sin vision. Därefter bryts de kritiska framgångs-
faktorerna ned till de mått som används för att följa upp hur väl verksam-
heten utvecklas. Mål sätts sedan för måtten och handlingsplaner utformas.
(Olve et al, 1999)

En viktig del är att styrkortet aldrig får bli statiskt, det bör kontinuerligt
analyseras och utvärderas och fyllas med verklighetsnära information och
relevanta mått för att det skall kunna vara ett fungerande instrument
(Westin & Wetter, 1997).

3.2.1. Balans mellan perspektiven

För att ge en balanserad bild av verksamheten bör en balans skapas mellan
de olika perspektiven. Genom att tänka i termer av orsak-verkansamband
mellan perspektiv, framgångsfaktorer och mått kan en djupare förståelse
för affärslogiken skapas. De samband som finns mellan nöjda kunder,
interna processer, anställda och långsiktig finansiell framgång visualiseras
därmed. (Kaplan & Norton, 1992) Alla valda mått bör vara del i en orsak-
verkan-relation, som till slut får en gynnsam effekt på den finansiella
prestationen (Kaplan & Norton, 1996).

”ett välimplementerat styrkort presenterar en välbalanserad flora av mått
som indikerar hur företaget mår idag, mådde i går och kommer att må i
morgon”

Källa: Olve et al, 1997, sid. 265

Generellt kan sägas att en väl avvägd blandning av mått bör finnas mellan
det som driver prestationerna, ”performance drivers”, och det som blir
följden, ”outcome measures”. Följdmåtten ger inte någon tidig indikation
på huruvida strategin implementerats väl. Å andra sidan, om endast drivar-
mått såsom ledtider och andel defekta produkter skulle användas riskerar
verksamheten att fokusera på kortsiktiga förbättringar utan att ta hänsyn till
kundernas respons på detta och det finansiella utfallet. (Kaplan & Norton,
1997)
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3.2.2. Några fallgropar med Balanced Scorecard

En viktig grundförutsättning för att styrkortet skall fungera är att det
kontinuerligt uppdateras utifrån omvärldsförändringar. En förändring i
omvärlden som ligger innanför företagets strategi kräver en ändring häri för
att denna skall vara av godo för företaget. Följden blir att även styrkortet
måste förändras för att passa strategin, annars föreligger risk att företaget
styr mot en strategi som inte längre är giltig och därigenom invaggas i en
falsk känsla om säkerhet. (Nilsson & Hiltman, 1996)

Trots att ett Balanced Scorecard avser att skapa en lättövergriplig bild av
företaget med hjälp av ungefär 15-20 mått på företagsnivå (Kaplan &
Norton, 1993) så kan detta ändå skapa en ganska komplex bild av
verksamheten. Människan har av sin natur en begränsad kognitiv förmåga.
Med detta menas att vi endast kan ta emot och komma ihåg ett begränsat
antal saker samtidigt14. (Simon, 1954) Erhåller vi mer information drabbas
vi av det Galbraith (1973) benämner för information overload, det vill säga
att om mer information erhålls än vad som kan bearbetas blir följden att
mer eller mindre inget blir gjort eftersom vi drunknar i all information.
Detta kräver att en avvägning görs mellan hur mycket information som är
nödvändig att erhålla för att kunna ta ”rätt” beslut och hur mycket
information som personen klarar av att hantera. Sker inte en sådan
avvägning riskera användandet av ett Balanced Scorecard, enligt oss, trots
sitt syfte att vara enkelt att bli allt för komplext för användarna.

Vid användandet av Balanced Scorecard är det tänkbart att det uppstår
konflikter mellan de olika perspektiven då de utgår från olika tidsperspek-
tiv, även om det är en av modellens poänger att balansera just dessa. Kort-
siktiga mål såsom finansiella mål riskerar att komma i konflikt med mer
långsiktiga mål, exempelvis kompetensutbildning. När en sådan situation
uppstår är det viktigt att avgöra vilket perspektiv som skall prioriteras.
(Ewing, 1995) Detta sker dock normalt sett vid den analysen, som sker i
samband med framtagningsprocessen, av de inneboende samband som
finns mellan perspektiven och måtten (Olve et al, 1999).

En fallgrop som vi anser finns är användandet av själva Balanced
Scorecard-begreppet vid implementeringen. Anledningen till detta är att
begreppet Balanced Scorecard idag är vedertaget, med följande för- och
nackdelar. Fördelen kan vara att många känner till vad begreppet innebär.
Å andra sidan kan det lätt upplevas som en teoretisk konstruktion som
ekonomerna har tagit fram om inte dylika risker beaktas vid framtagandet

                                          
14 Enligt Simon (1954) kan en person maximalt hålla sju saker i minnet samtidigt.
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och implementeringen. Genom att själva förändringsbeslutet vanligtvis är
toppstyrt, med låg delaktighet när förändringen bestäms, uppfattar med-
arbetarna det som något påtvingat och negativt. Detta underlättas inte av att
förändringen handlar om införandet av ett managementbegrepp som är den
hetaste trenden. Vi menar att dessa risker kan lindras genom att skapa en ny
organisationsspecifik begreppsapparat kring metodiken såsom Skandia
gjorde med sin Navigator (se exempelvis Olve et al, 1999).
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4. Likriktning av organisationer
Likriktning finns i stor utsträckning i dagens samhälle. Inom området
existerar ett antal begrepp som vid en första anblick kan te sig liknande,
men så är inte fallet. Exempelvis är likriktning inte att likställa med
standardisering, vilket enligt vår uppfattning är en vanligt förekommande
villfarelse. Likriktning kan ske på olika sätt och det finns många förklar-
ingar, eller om man så vill drivkrafter, till att likriktning uppstår, vilket
behandlas i avsnitt 4.1. Ser vi på det specifika fallet med en eventuell lik-
riktning av organisationer och deras styrmått så kan det finnas många
möjliga förklaringar. Vi har dock valt att beskriva tre områden som vi
funnit centrala, nämligen legitimitetsbehov, standardisering och bench-
marking. Dessa behandlas i avsnitten 4.2, 4.3 respektive 4.4. Vi är med-
vetna om att fler förklaringar kan finnas men det behandlas vidare i
analysavsnittet (kapitel 6).

4.1. Klassificering av likriktningsprocesser
För några århundranden sedan kunde de upptäcktsresande finna stora
olikheter i folks vanor, föremål och föreställningar runt om i världen. Idag
syns istället stora likheter, för att nämna några exempel; bilar, dagligt liv,
organisering och samhällsproblem. Vi vill dock påpeka att synen på
omvärlden kan ha förändrats från att ha uppmärksammat olikheter till att
idag fokusera på likheter. Dock menar vi att likheterna har blivit större det
senaste århundradet tack vare den ökade globaliseringen, inte minst till
följd av bättre kommunikationsmedel. Det finns många olika typer av
likheter och likriktningsprocesser. Brunsson & Jacobsson (1998) menar att
det är poängfullt att klassificera de processer som leder till likriktning i fyra
övergripande kategorier. Dessa är spridning, innovation, imitation och
regelföljande, vilka vi först kommer att redogöra för. De applicerar
resonemanget på organisationer i allmänhet och inte specifikt för styrmått.
Vi finner dock det vara av intresse att försöka applicera resonemanget på
styrmått, eftersom vår studie behandlar just likriktningsområdet. Därefter
behandlar vi de tre möjliga betydande förklaringar till likriktning som vi
initialt kan tänka oss. I figur 2 har vi valt att illustrera deras relation till
Brunsson & Jacobssons vokabulär. Vi vill påpeka att de inte helt täcks av
de fyra typerna av likriktning som de använder sig av, vilket vi försökt
illustrera genom att våra förklaringar layoutmässigt delvis ligger utanför
Brunsson & Jacobssons typer. Därför är kopplingen inte självklar utan
snarare ett sätt att belysa vissa inslag av hur våra förklaringar kan verka
likriktande. Vi vill påpeka att även andra synsätt är möjliga.
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Figur 2 Fyra kategorier av likriktningsprocesser och tre förklaringar till likriktning

4.1.1. Likriktning genom spridning

Likriktning förklaras inom samhällsvetenskapen ofta med spridning. Sprid-
ningseffekter illustreras ofta med en fysisk metafor där spridningsprocessen
liknas vid en epidemi. Samhällen, organisationer eller individer som har
nära kontakt med smittkällan smittas lätt, det vill säga tenderar att ta till sig
det som sprids. Inom organisationer kan det ofta vara konsulter som sprider
något koncept eller liknande. (Brunsson & Jacobsson, 1998; jfr Bjørnenak,
1997)

Huvudorsaker till spridning är ofta tid eller avstånd, det vill säga de som
hittills inte varit i kontakt med det som sprids är de som ännu är ”olika”.
Vissa objekt kan dock ha vissa egenskaper som gör dem immuna mot
likriktningen. Ett hinder för likriktning som ofta framhävs är informations-
brist. I det moderna samhället är dock information sällan en knapp resurs.
Nästan alla informeras om de nya koncept, tekniker och organisations-
former som finns. De smittas samtidigt, men ändå blir alla inte lika. Detta
tyder på att informationsspridningen faktiskt inte förklarar likriktningen
och variationen i så stor grad. (Brunsson & Jacobsson, 1998) Vi vill
framhäva att det inte är nödvändigt att aktörerna själva vet om att de
handlar på ett liknande sätt som många andra. Med andra ord behöver det
inte finnas en aktiv strävan efter att likna andra, vilket även Brunsson &
Jacobsson (1998) nämner.

Likriktning

    Spridning            Innovation              Imitation         Regel-
        följande

Stand-
arder

Bench-
marking

Legitimitets-
behov
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4.1.2. Likriktning genom innovation

Likheter kan uppkomma genom att flera oberoende aktörer genomför
samma idéer, exempelvis om de befinner sig i en liknande situation eller
har liknande problem. Likriktningsprocesser av denna typ benämns
innovation. Om många exempelvis anser att organisationer bör öka sin
flexibilitet eftersom omvärlden blir mer dynamisk, kommer fler organisa-
tioner att decentraliseras. (Brunsson & Jacobsson, 1998) I det fallet anser vi
dock att det är en fråga om spridning av idéer som torde ha förorsakat att
”innovationer” utan synlig koppling sinsemellan växer fram runt om i
världen. Anledningen kan då enligt oss ligga nära det resonemang som vi
för i avsnitt 4.2 om omvärldens rådande normer som påverkar verksam-
heterna såtillvida att dessa vill få stöd och upplevas vara legitima av
omvärlden och därför försöker lösa sina problem med exempelvis decentra-
lisering. Innovationer av denna typ behöver inte nödvändigtvis medföra
likriktning, utan kan även leda till olikheter om problemtolkningen varierar
eller när många tänkbara lösningar finns på problemen.

4.1.3. Likriktning genom imitation

Imitation innebär att aktörerna medvetet strävar efter att likna varandra, de
försöker sätta sig in i hur andra gör och försöker göra likadant. Då många
imiterar och få imiteras ökar sannolikheten för att likriktning sprider sig.
Exempelvis när en liten elit och en stor folkmassa finns underlättas
likriktningen genom imitation. Ju fler likheter en viss aktör har med en viss
förebild, desto större sannolikhet för imitation. En skola kommer troligen
snarare att imitera en annan skola istället för ett sjukhus. Ju fler som anser
sig vara exempelvis kunskapsföretag, desto fler imitationer kommer att ske
med likriktning som följd. (Brunsson & Jacobsson, 1998)

Det kan vara svårt att översätta det som imiteras till den egna situationen.
Ofta önskas inte heller en ren imitation utan snarare fungerar informationen
om den andra parten som input till vilken egna ingredienser som tillförs,
vilket blir någon slags kombination av imitation och innovation. Detta
menar vi liknar den benchmarkingmetodik som vi resonerar kring i avsnitt
4.3., som är mycket mer än ren imitation då det snarare handlar om lärande
organisationer emellan. Benchmarking kan således inte likställas med
imitation, men vi vill ändå påpeka att vissa imitativa inslag finns i meto-
diken. Brunsson & Jacobsson (1998) menar också att imitation i strikt
mening är inte särskild vanlig bland organisationer. Risker finns dock för
sammanblandning av begreppen; det vill säga mellan resultaten och
processen. Likriktning, alltså ”resultatet”, kallas ibland för imitation, men
likriktning behöver som läsaren säkert redan förstått inte endast orsakas av
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imitation. Möjligheterna till imitation hos såväl individer, organisationer
som stater begränsas för övrigt på grund av svårigheterna till insyn.

4.1.4. Likriktning genom regelföljande

Regelföljande kan leda till likriktning. Ofta är till och med likriktning ett
skäl till att reglerna finns. Regler kan vara av olika typer, nämligen
direktiv, normer och standarder. Deras effekt på likriktning varierar bero-
ende på styrkan i och acceptansen av dem. Möjligheterna till likriktning
genom direktiv med kopplade sanktioner varierar exempelvis med
avseende på styrkan i sanktionerna15. Normers möjlighet till likriktning
beror inte minst på hur många som tillämpar dessa. Anledningarna till att
en viss norm har blivit vanlig är dock ofta komplexa. Inom samma kultur
följer ofta inte alla aktörer de normer som finns. (Brunsson & Jacobsson,
1998) Standarder och deras effekter på likriktning kräver ett något djupare
resonemang, vilket vi återkommer till i avsnitt 4.4.

4.2. Legitimitetsbehov som förklaring till
likriktning?

Ett sätt att förklara varför likriktning förekommer bland organisationer i
exempelvis en bransch, inom en koncern eller på en marknad är att det är
ett svar på en allt osäkrare omvärld som i sin tur ger upphov till ett behov
av legitimitet. Resonemanget brukar hänföras till det institutionella syn-
sättet, där utgångspunkten är att organisationer verkar i en miljö som
präglas av rationalitetsnormer och värderingar vilka avspeglas i organisa-
tionens struktur, regler och liknande (Jacobsson & Thorsvik, 1998).
Kopplat till Brunsson & Jacobssons (1998) klassificiering menar vi att
legitimitetsbehovet förklarar likriktning på ett sätt som liknar innovation;
att liknande idéer uppkommer runt om i världen. Vidare menar vi att
legitimitetsbehovet som förklaring till likriktning även skulle kunna klassas
under rubriken spridning, då de rådande legitima normerna delvis sprids
med konsulter , litteratur, utbildningar och liknande.

Redan på fyrtio- och femtiotalet framkom från organisationsteoretiker att
legitimitetsproblematiken kunde vara en viktig del för att förstå organisa-
tioner och dess mål. Parsons (i Jacobsen & Thorsvik, 1998) menade att
enskilda organisationer har som uppgift att fylla specialiserade samhälls-
funktioner, sett ur omvärldens synvinkel. Organisationer har ett behov att
anpassa sig till samhällets kultur, normer och värderingar för att erhålla
                                          
15 Jämför med exempelvis Bolman & Deal (1991) avseende att makt varierar med
styrkan i styrmedel, belöningar och sanktioner.
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legitimitet. Med andra ord tar enskilda organisationer upp det som är
vedertaget i samhället, i branschen eller på marknaden. För att organisa-
tionens affärside, strategi och struktur med mera ska överleva måste
acceptans erhållas från den allmänna opinionen. Selznick (1968) menar att
organisationer formulerar och utnyttjar mål för att övervinna ifråga-
sättandet från omvärlden. Genom att erhålla legitimitet och stöd från
omvärlden ökar möjligheterna för organisationen att få tillgång till
exempelvis resurser. Legitimitetsfrågan kan faktiskt vara lika avgörande för
ett företag som tillgången till resurser (Powell & DiMaggio, 1991).

En studie av amerikanska skolor, som genomfördes på 1970-talet, visade
på detta. Skolorna i studien ställdes inför skilda omvärldskrav, både vad
gällde uppgifter som skulle lösas samt vilka externa relationer som skulle
upprätthållas (Meyer & Rowan i Jacobsen & Thorsvik, 1998). I enlighet
med contingency-synsättet, som delar av organisationsteorin grundas på,
borde detta komma till uttryck i skilda organisationsstrukturer och
liknande. Anledningen till detta är att situationen ses som avgörande för
bland annat vilken strategi och struktur som är lämplig för respektive
organisation i denna teoribildning. Emellertid blev studiens slutsats tvärtom
att skolorna hade snarlika organisationsstrukturer. Frågan som väcktes
genom studien handlade om varför det råder homogenitet i organisatorisk
form och praxis, vilket legat till grund för utvecklingen av ett så kallat
institutionellt synsätt16. Svaren på frågan kan sammanfattas med att
organisationer inom samma fält ställs inför ett tryck från omgivningen att
närma sig varandra och likna varandra. Inom ett avgränsat fält, såsom en
bransch, utvecklas föreställningar om vad som är bra respektive dåligt vad
gäller exempelvis ledarskap och styrning.

Kontentan av det hela är att organisationen designas utifrån en kulturell
uppfattning i omvärlden om vad som är god organisering17 och inte utifrån
uppfattningen att organisationen bör skräddarsys efter de specifika förut-
sättningar den har. Detta menar vi ligger nära den typ av likriktnings-
process som Brunsson & Jacobsson (1998) benämner innovation – att
liknande tankar uppstår runt om i världen. En uppfattning är att ju mer
osäker organisationens teknologi är, desto starkare inflytande får institutio-
nella normer vid utformandet av organisationen. (Jacobsson & Thorsvik,
1998) Emellertid hävdar somliga såsom Orrú et al (DiMaggio & Powell,
                                          
16 Emellertid påpekas av Greve & Taylor (2000) att det institutionell teori ofta används
för att förklara likheter i organisationsstruktur, men vi menar att sådana förklaringar
även kan gälla för andra likheter mellan organisationer.
17 En sammansmältning av omvärldens kultur och den aktuella organisationen ses ofta
en viktig del för organisationens överlevnad. Denna sammansmältning benämns ofta
isomorfi (se DiMaggio & Powell, 1991).
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1991) att ett institutionellt perspektiv kan lämpa sig bra även för
teknologitunga verksamheter. Bland andra Scott (1992) påpekar att den
institutionella omvärlden inte är hela sanningen, då det även finns en så
kallad teknisk omvärld i form av bland annat resurstillgång och kund-
preferenser, som påverkar hur uppgifterna i organisationen kan lösas, vilket
måste tas hänsyn till.

Vad gäller företagsledning menar både Furusten (1996) och Trollestad
(1994) att den amerikanska och svenska managementlitteratur som finns
grundar sig på ett antagande om att det är möjligt att förändra och utöva
inflytande över människors förhållningssätt och handlingar. Det anses vara
legitimt att påverka människor i den riktning som leder till företags-
ekonomiska fördelar. Managementlitteraturens normativa karaktär kan
enligt författarna antas bidra till dess popularitet bland företagsledningar:

”…den populära managementdiskursen skulle kunna ses som en
distributionskanal för ideologiska normer om vad ”bra” och ”dåliga”
organisationer och ”gott” respektive ”ont” ledarskap är. Eftersom likheter
förekommer över nationsgränser och kulturer, verkar det också rimligt att
hävda att populära ”röster” om företagsledning i det moderna samhället
fungerar som viktiga policyskapare (DiMaggio & Powell, 1983/1991),
faktakonstruktörer (Latour, 1987) eller opinionsbildare. Dessa bidrar i sin
tur till produktion och bevakning av kulturella förväntningar, normer och
standarder om vad ”bra” och ”dålig” management och organisation bör
vara.”

Källa: Furusten, 1996, sid. 205

Furusten (1996) menar alltså att de böcker och utbildningar som vunnit
gehör hos praktiker uppvisar många gemensamma karaktärsdrag. De
normativa särdragen gör också att deras sätt att tänka sprider sig, vilket får
konsekvenser i företagens agerande. För att återknyta till Balanced Score-
card har konceptet spridits inte minst genom Kaplan & Nortons artiklar och
managementlitteratur, vilket inte orimligen till viss del förklarar sprid-
ningen av modellen i sig. Innehållet i respektive verksamhets Balanced
Scorecard vad gäller sättet att exempelvis formulera vision, mål och mått
menar vi också borde kunna ha spridits genom managementlitteraturen, då
ofta exempel ges på visioner och så vidare som används i praktiken (se
exempelvis Olve et al, 1999). Författarnas syfte med detta är ofta uttalad
som just pedagogisk, då de pekar på vikten av situationsanpassning av
modellen samt vikten av själva framtagningsprocessen. Modellens sprid-
ning tyder i sig på att dylika tankegångar inom strategi och styrning
upplevs vara legitima, vilket vi menar är, och har varit, en grundförut-
sättning för att konceptet har spridit sig. Dessutom menar vi att sättet att
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tänka kring Balanced Scorecard kan verka till likriktning även vid framtag-
ning av styrmått.

4.3. Benchmarking som förklaring till likriktning?
En väg att åstadkomma verksamhetsförbättring och lärande är benchmark-
ing. Benchmarking handlar om att ta intryck från någon lämplig förebild
(Karlöf, 1997), vilket enligt vår mening gör den till en möjlig förklaring till
likriktning. Kopplat till Brunsson & Jacobssons (1998) klassificeringar av
likriktning ligger imitation närmast benchmarkingen. Vad som är viktigt att
inse är att benchmarking är mer än jämförelser med och ren imitation av
konkurrenter. Det handlar istället om att hitta data kring tänkbara områden
som går att förbättra och hur förbättringarna kan genomföras och ta inspira-
tion av detta (se exempelvis Cook, 1995).

Benchmarking ses av många som en kontinuerlig process och som en
katalysator för förändringar i syfte att exempelvis öka effektiviteten, öka
kundtillfredsställelsen, förbättra verksamheten eller skapa ständiga förbätt-
ringar (Cook, 1995). Något förenklat kan resultatet av benchmarking-
processen illustreras på följande sätt:

Figur 3 Resultatet av benchmarkingprocessen, Cook, 1995, sid. 11

Metoden bygger på idéen om att det finns en liknande organisation eller
verksamhet någonstans som utvecklat liknande processer och är mer
effektiv och därmed överlägsen i de studerade variablerna (Persson &
Virum, 1998). Enkelt kan benchmarking definieras enligt nedan;

”Benchmarking är en process där du identifierar, förstår och använder
framstående metoder från din egen organisation eller från andra företag,
allt för att öka prestationerna inom ditt företag.”

Källa: Cook, 1995, sid. 1

Det är viktigt att observera att benchmarking inte bör ses som en statisk
jämförelse av nyckeltal, utan som en dynamisk utvecklingsprocess och med
fördel kombineras med lärande inom organisationen (Andersen & Petter-
sen, 1997).

De viktigaste elementen i benchmarking kan enligt Karlöf (1997) samman-
fattas med att det är:

Benchmarking-
program

Förbättrad
prestanda

Kund-
tillfredsställelse
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- en fullständig och korrekt beskrivning av de aktiviteter och processer
som skapar värdehöjande prestationer

- korrekta och accepterade jämförelser med en annan part
- en ingående förståelse för de skillnader i organisation och kompetens

som förklarar skillnaderna i prestation
- en omkonstruktion av arbetsorganisationer, rutiner samt förnyad kompe-

tens för att skapa effektivare verksamhet. Det handlar om inspiration av
partnern och inte imitation

- ett förbättringsarbete som är målrelaterat och belönat och tar bench-
marking som utgångspunkt för ett organisatoriskt lärande där man söker
nya förebilder, för kontinuitet.

I en konkurrensutsatt miljö tenderar konkurrensen i sig att driva fram högre
ambitionsnivåer i verksamheten. Om en verksamhet inte är konkurrens-
utsatt, vilket exempelvis är vanligt för traditionella interna stabsavdel-
ningar, blir benchmarking en viktig del för att skapa en utvärderingsgrund.
Den högre ambitionsnivån driver på en vilja att lära sig, vilket i sin tur ger
förutsättningar för ökad effektivitet och långsiktiga framgångar. (Karlöf,
1997) Zairi & Leonard (1994) menar att benchmarking är ett viktigt
strategiskt verktyg för områden såsom affärsplanering, policyutveckling,
lösande av affärsproblem, kontinuerliga förbättringar, kundnöjdhet och
strategiutveckling. Genom benchmarking får vidare de som hävdar att
verksamheten fungerar bra som den gör svårare att hävda sig, i de fall det
tydligt framgår att andra verksamheter presterar betydligt bättre (Karlöf,
1997).

Begreppet används ofta på ett missvisande sätt menar Karlöf (1997), som
illustrerar olika nivåer av benchmarking. Först finns det aktörer som säger
sig idka benchmarking men i själva verket bara jämför verksamhetens
nyckeltal mot en annan verksamhets utan att ha justerat dessa. Detta går att
likna vid en jämförelse mellan äpplen och päron – nyckeltalen måste först
och främst justeras så en jämförelse av verksamheten blir relevant. Förutom
detta bör en förståelse för varför och hur det kommer sig att det som
benchmarkas skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Det viktigaste i
benchmarkingsammanhang är att förutsättningar ges för kontinuerliga
förbättringar och kontinuerligt lärande. Även Carlson & Sandberg (2000)
menar att ett av de främsta skälen att använda benchmarking är dess effekt
på lärandet i organisationen. Cook (1995) väljer att beskriva det som att
benchmarking är ett verksamt språkrör för lärande och menar att
benchmarkingen fungerar som bäst när den görs i form av experimentellt
och aktivitetsorienterat lärande, vilket också ligger i linje med Zairi &
Leonards (1994) resonemang:
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”In summary, benchmarking is very much an opportunity for an organi-
zation to learn from the experience from others”

Källa: Zairi & Leonard, 1994, sid. 26

Emellertid påpekar Cook (1995) att betydande prestationsökningar endast
kan nås om organisationen är beredd på förändringar och om syftet med
benchmarkingen ligger i linje med dess övergripande mål. Zairi & Leonard
(1994) menar att många företag ser benchmarking som en integrerad del i
sina respektive förbättringsstrategier. Vi menar att benchmarking kan leda
till likriktning av verksamheter som ingår i respektive benchmarkingprojekt
det vill säga inte en allmän likriktning. Enligt vår mening leder likriktning
av processerna i en verksamhet inte endast till att själva verksamheterna
likriktas utan det förefaller rimligt att även de styrmåtten som blir lämpliga
och relevanta förändras och likriktas, även om det inte är en ren imitation.

Om alla prestationer som går att mäta skulle benchmarkas skulle troligen
mätkostnaderna för detta överstiga nyttan av informationen. Det är därför
viktigt att välja ut rätt parametrar som skall benchmarkas. (Andersen &
Pettersen, 1997)

Kontentan är att benchmarking primärt inte handlar om ren imitation,
nyckeltalsanalys eller konkurrentanalys utan istället ett verktyg för presta-
tionsförbättring och lärande. Zairi & Leonard (1994) menar att bench-
marking på strategisk nivå används för att utveckla förståelse för
prestationerna inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och motivation,
marknadsandel och lönsamhet. På en operativ nivå används bench-
markingen i stället för att förstå de processer som andra når goda presta-
tioner genom.

Somliga menar att den del i benchmarking som handlar om jämförelser och
lärande kan kopplas till Balanced Scorecard. Olve et al (1997) påpekar
exempelvis att i de fall jämförbara värden på parametrarna i en verksam-
hets Balanced Scorecard finns tillgängliga från andra verksamheter kan
måtten även utvärderas relativt dessa. Ofta krävs dock betydande kalibre-
ring, det vill säga justering för skillnader, för att jämförelser ska kunna bli
relevanta. Om det är möjligt att få jämförbara uppgifter från konkurrenter
eller branschriktvärden kan den egna organisationens Balanced Scorecard
stämmas av och en uppfattning om de egna styrkorna och svagheterna kan
bildas (Stewart, 1999)18. Vi menar dock att benchmarking bör användas
som ett verktyg för djupare analys av verksamheten än vad som kan

                                          
18 Stewart (1999) använder sig av begreppet Navigator istället för Balanced Scorecard,
men innebörden är enligt vår mening snarlik.



Balanced Scorecard – organisationsspecifika eller likriktade?

42

erhållas genom att bara titta på två verksamheters Balanced Scorecard. Då
är risken att man enbart sysslar med nyckeltalsanalys och inte erhåller den
djupare förståelsen för vad det är som förklarar skillnaderna i prestation.

Det finns även andra svårigheter med benchmarking. Exempelvis kan två
företag som har olika strategisk inriktning ingå i ett benchmarkingprojekt.
Den ena kanske fokuserar på att ha korta ledtider medan den andra
fokuserar på avancerade tekniska lösningar. Sker benchmarking utan större
eftertanke kan lätt jämförelsen tolkas som att det andra företaget är bättre i
vissa aspekter. Om dess inriktning skulle anammas av det andra företaget
är risken att företaget handlar stick i stäv med sina långsiktiga strategiska
mål. (McKinzie & Shilling, 1998)

4.3.1. Fyra typer av benchmarking

Den stora frågan som uppstår är mot vad/vem som benchmarking sker.
Ofta sker jämförelsen mot ”best in class”-företag, även om andra former
såsom intern benchmarking kan ske (Christopher, 1998). Utifrån denna
diskussion kan en indelning ske i fyra olika former av benchmarking.

Intern benchmarking används i huvudsak inom större koncerner där de
olika enheterna utvärderas mot varandra. Fördelen med denna form av
benchmarking är att jämförbara processer lättare hittas och att den
information som används ofta är lättillgänglig och standardiserad.
(Andersen & Pettersen, 1997; Zairi & Leonard, 1994)

Benchmarking kan också inrikta sig på de bästa konkurrenterna, så kallad
konkurrentbenchmarking. Denna form leder till att informationen tenderar
att bli ytlig och nyckeltalsfokuserad genom att informationsdelningen
mellan företagen ofta är problematisk. Konkurrenterna är inte alltid särskilt
villiga att dela med sig av sin information. Vidare lever företagen under
lagliga begränsningar vilka måste tas hänsyn till när information inhämtas.
(Andersen & Pettersen, 1997; Zairi & Leonard, 1994) Anledningen till att
denna form av benchmarking ofta är av intresse åskådliggörs av följande
uttryck, som ursprungligen myntades av den kinesiske generalen Sun Tze
500 f.Kr.

”If you know your enemy and know yourself, you need not fear the result of
a hundred battles.”

Källa: Zairi & Leonard, 1994, s.23

En tredje form är funktionell benchmarking. Detta kan ske mellan företag i
en branschorganisation, men även i viss utsträckning mot kunder och
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leverantörer. Urvalet gör att det oftare blir lättare att erhålla information
från de andra parterna. Studien ligger på funktionsnivå, exempelvis logi-
stik. (Carlson & Sandberg, 2000) Verksamheternas problemområden är
vanligtvis liknande för företag inom samma bransch. (Andersen & Petter-
sen, 1997; Zairi & Leonard, 1994)

Benchmarking kan också handla om att gå utanför den direkta närheten/
branschen för att istället söka företag i helt andra branscher som bedriver
någorlunda snarlika processer. Då benämns tekniken generisk benchmark-
ing. Det är genom detta agerande som potentialen är störst att identifiera
och adaptera nya tekniker och metoder som kan ge förutsättningar för
betydande prestationsförbättringar. Problemet ligger i att det krävs en
relativt god kreativitet för att kunna överföra dessa tankar till en helt annan
bransch. (Andersen & Pettersen, 1997; Zairi & Leonard, 1994)

4.4. Standardisering som förklaring till likriktning?
Standardiseringsfenomenet är utbrett på alla tänkbara områden (Lundvall,
1995). Inte minst finns en betydande standardisering för att produkter ska
kunna vara kompatibla med varandra, men även inom ekonomi- och kvali-
tetsområdet finns standardiseringsfenomenet i form av bland annat redovis-
ningsstandarder samt kvalitets- och miljöstandarder inte minst inom ISO-
rörelsen. Kopplat till Brunsson & Jacobssons (1998) klassificering av lik-
riktning ligger standardisering under regelföljanderubriceringen.

En vanlig villfarelse är att en standard per definition innebär att alla aktörer
agerar på samma sätt. Dock menar Brunsson & Jacobsson (1998) att en
standard inte behöver reglera detaljer, utan istället exempelvis kan gälla
övergripande principer. I vissa fall krävs bevis för att man gör det som sägs
enligt standarden. Därför kan exempelvis organisationer bli certifierade av
speciella sällskap.

Om standarder ska leda till likriktning bör de vara kända av många. Detta
är normalt sett fallet, standarderna publiceras ofta offentligt och marknads-
förs aktivt. Dock kommer inte alla enskilda standarder fram lika tydligt i
media. Vidare måste den enskilde aktören uppleva att standarden är
relevant för att den ska anammas; det beror till viss del på hur snäv
målgrupp standarden har. (Brunsson & Jacobsson,1998)
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En standard behöver inte vara konkret, den kan också vara förhållandevis
abstrakt19. Abstraktheten ger flera tolkningsmöjligheter, vilket möjliggör att
fler aktörer kan ta till sig standarden. (Brunsson & Jacobsson,1998)
Abstrakthet i en standard behöver å andra sidan inte leda till likriktning,
eftersom tolkningen kan leda till olika sätt att genomföra standarden. Här
kommer många certifieringars roll in, de har ofta som uppgift att se till att
de lokala variationerna inte blir så stora.

Det finns ofta en ambition inom formell standardisering att helst bara ha en
standard för varje område och målgrupp, vilket möjliggör en hög grad av
likriktning – syftet med standardiseringen. Det finns exempelvis många
olika standarder på hur verksamheter ska organiseras. Inom detta område
finns ofta grundläggande likheter mellan standarderna, även om de på ytan
förefaller vara olika.

En viktig aspekt är huruvida mottagarna anser att likriktning är bra. Ses
likriktning som viktigt kommer aktörerna att välja en standard som många
andra har valt. Detta kan skapa en process som leder till att alla till slut
följer samma standard och att konkurrensen därmed upphör. (Brunsson &
Jacobsson, 1998)

Likriktning kan alltså skapas exempelvis med hjälp av standarder, vilket
vanligtvis är avsikten hos de som håller i standardiseringen. Det är vidare
inte avsikten att de standarder som skapas endast ska gälla för stunden, de
ska vara förhållandevis stabila. Därmed bör de inte kunna ändras hur lätt
som helst. De ska alltså likrikta även över tiden – inte bara i ”rummet”.
(Brunsson & Jacobsson, 1998)

4.4.1. Standardisering av ickefinansiella mått – ett möjligt
sätt att utnyttja likriktningen?

Traditionell ekonomistyrning har delvis baserats på den externa redovis-
ningen. Där finns en betydande grad av standardiserade mått, såsom exem-
pelvis räntabilitet och soliditet. Sådan information används alltså som en
del i traditionell intern planering, styrning och kontroll. Emellertid har
informationen relevans även för externa användare såsom aktieägare,
långivare, fackliga organisationer och politiska beslutsfattare (Johansson,
1995). Standardiseringen av externredovisningen har sin grund i att beslut
och jämförelser ska kunna fattas respektive göras inte minst av samhälle

                                          
19 Detta ligger i linje med det som ibland kallas för homogenisering och tillämpas bland
annat inom EU. Ett exempel avseende detta är det homogeniseringsarbete som sker
inom av redovisningsområdet.
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och investerare, utan risker för större manipulation från företagens sida.
Redovisningsstandarden finns därför reglerad bland annat i redovis-
ningsrekommendationer, lagkrav och internationella rekommendationer.

De stora fördelarna med standardisering generellt sett är informations-
effektivitet, samordningsmöjligheter, förenklingar och stordrift. (Brunsson
& Jacobsson, 1998) Specifikt för ickefinansiella styrmått kan vissa argu-
ment finnas för en standardisering. Sådana kan vara att åstadkomma en
ökad jämförbarhet, men det finns motargument såsom att det finns olika
strategier att bedriva verksamhet som kan bli lika lönsamma. Detta
återspeglar sig i att det är olika typer av mått som visualiserar organisa-
tionens framgång. (Olve et al, 1999; jfr exempelvis med Porters (1990)
differentierings-, kostnadsöverlägsenhets- och fokuseringsstrategier).

Tanken med styrmått inom ramen för det interna styrverktyget Balanced
Scorecard är att det ska vara de för just verksamheten essentiella måtten
och att de ska återspegla den uppsatta visionen, de strategiska målen och
framgångsfaktorerna och styra i riktning mot dessa. Detta belyses av
följande citat:

”som läsaren bör ha förstått från boken, så bör mått alltid återspegla
strategier och kritiska framgångsfaktorer hos det särskilda företaget.”

Källa: Olve et al, 1999, sid. 294

Dessutom ses framtagningsprocessen och den strategiska diskussionen i sig
vara en av de största poängerna med styrkortet (Olve et al, 1999). Detta har
vi redan nämnt, men vi menar att detta så kraftigt talar emot standardisering
av mått på det området att det bör nämnas även här.

Detta medför att en generell standardisering av styrmått förefaller vara
mindre lämpligt. Standarder inom styrning kan enligt vår mening möjligen
finnas internt exempelvis inom en koncern. Detta kan gälla såväl för
övergripande rutiner för styrning och internredovisning som för vilka
styrmått som ska användas, även om Balanced Scorecardmetodiken ofta
förespråkar en nedbrytning som kan te sig kraftigt annorlunda mellan olika
delverksamheter inom en koncern (se exempelvis Olve et al, 1999).
Resonemang kring intern standardisering väljer vi dock att utveckla vidare
i analysavsnittet.

En alternativ approach är att låta de olika aktörerna själva avgöra vad som
är bäst utifrån vad som är bäst för den unika verksamheten. Sedan kan detta
på ett mer marknadsbaserat sätt leda till likriktning, om det visar sig finnas
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en ”bästa lösning”, istället för att redan från början standardisera detta från
centralt håll. (Brunsson & Jacobsson, 1998)
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5. Balanced Scorecard i verksamheterna
Vi redogör i detta avsnitt för studieobjektens samtliga styrmått inom sina
respektive Balanced Scorecard, för att få en helhetsbild. Detta empiriska
material kommer vi sedan att grunda vår analys av likriktningen inom
Balanced Scorecard på. Med andra ord kommer vi i detta kapitel endast att
redogöra för vår första problemfråga, medan vi i kapitel 6 kommer att
analysera samtliga problemfrågor.

5.1. Studieobjekten och deras Balanced Scorecard
För varje objekt redogör vi kort för verksamheten, återger vad gäller
Balanced Scorecard deras visioner, perspektiv och styrmått. Studien syftar
till att behandla ickefinansiella styrmått. Dock har vi funnit att en del
styrmått som i vissa verksamheter presenteras i de ickefinansiella perspek-
tiven, återfinns i andra verksamheter bland de finansiella måtten. Av denna
anledning har vi valt att även redogöra för de finansiella måtten och
perspektiven i detta avsnitt. Detta för att läsaren lättare skall kunna se lik-
heterna mellan verksamheterna. Som en följd av detta har vissa delar av
verksamheternas Balanced Scorecard skalats bort i denna framställning,
exempelvis kritiska framgångsfaktorer. För de som önskar en komplett bild
av verksamheternas fullständiga Balanced Scorecard hänvisar vi till bilaga
4-10 där dessa återfinns. Vi vill påpeka att vi i vissa fall har fått rensa bort
respektive anonymisera information då respondenterna önskat konfidentiell
behandling. Dock har den mesta information som upplevts som konfi-
dentiell av studieobjekten varit av mindre intresse för vår studie, såsom
målnivåer på måtten, varvid den utelämnats.

5.1.1. Volvo Information Technology

Volvo Information Technology (Volvo IT) är ett bolag inom Volvo-
koncernen som erbjuder tjänster på IT-området, inom allt från system-
utveckling till datadrift och support. Bolaget har ungefär 2 500 anställda i
dagsläget. Traditionellt har verksamheten varit av karaktären stödfunktion
till Volvobolagen och till stor del varit decentraliserad runtom på de olika
Volvobolagen och hette under denna period VolvoData. Efter diskussioner
om en eventuell outsourcing av Volvokoncernens totala IT-verksamhet,
som inte blev av, bildades i januari 1998 Volvo IT som bolag och därmed
förändrades rollen till att bli mer marknadsmässig. Volvobolagen har
numera fritt fram att välja andra leverantörer20 och även Volvo IT kan välja,
                                          
20 Emellertid upplever sig bolaget ha ett kompetensmässigt försprång inom koncernen,
grundad på den erfarenhet kring koncernens IT-verksamhet som bolaget besitter.  
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vilket även är uttalat i bolagets strategi, att gå ut på den externa marknaden
och erbjuda sina tjänster. Detta beslut grundar sig till stor del på att Volvo
Personvagnar såldes ut till Ford, och därigenom är att betrakta som en
extern kund. Dock är bolagen inom Volvokoncernen fortfarande de domi-
nerande kunderna.

I och med den nya rollen känner bolaget en större press på sig att erbjuda
marknadsmässiga tjänster, varför strategifrågor generellt upplevs som
mycket viktiga.

”Strategin och visionen går ut på att vi ska vara konkurrenskraftiga. Bra
företag med nöjda kunder och sådär. Fina ord – som alltid. Vissa saker, jag
tror det mesta, finns det förutsättningar för.”

 (Margareta Westesson)

Här kommer deras Balanced Scorecard in som ett verktyg för att låta strate-
gin genomsyra verksamheten samtidigt som det fungerar som ett rapporter-
ingsverktyg. Det styrkort som presenteras gäller på bolagsnivå. Detta
kommer sedan att brytas ned till de olika enheter som finns i bolaget, för att
sedan ytterligare brytas ned via avdelningsnivå till gruppnivå. Företaget har
två tidigare erfarenheter av Balanced Scorecard-projekt, dels under
VolvoData-tiden men också i inledningen av Volvo IT:s verksamhet. Det
sistnämnda gjordes nästan uteslutande med konsulter med begränsad fram-
gång:

”Vi har använt Balanced Scorecard sedan vi startade Volvo IT. Det gick
fort, tog in ett konsultbolag, som jobbade fram ett jättedokument. Vi förstod
inte själva vad de skrev, hamnade i bokhyllan. Ett alltför stort antal styrmått
togs fram. Vi har skurit i det… bra om gick ha med alla mått, men det gick
inte, det blev bara gissningar. Det vill till att det som står där är relevant
och att fakta bakom finns. Om det bara är någon som gjort bedömningen att
vi ligger på 4 av 5 – vad säger det? Vi började diskutera mätmetoden
istället för värdet i sig /…/ Ingen delaktighet fanns alls. Vi har även i det
Scorecard som nu är aktuellt fortfarande problem med vissa mått, som kan
vara svåra hitta siffrorna till.”

(Rolf Ågren)

Vad gäller det Balanced Scorecard som nu tagits fram har en betydligt
större delaktighet på olika nivåer i företaget förekommit. Detta märks
tydligt genom att alla respondenter kände till den nya visionen och
strategin.
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”De styrmått som finns upplevs vara kopplade till strategin tycker jag. Men
bara genom att titta målen…njaa… då kan du nog uttala dig lite om
strategin i alla fall”

(Margareta Westesson)

Respondenterna upplever dock att det saknas en tydlig orsak-verkan mellan
de olika perspektiven och styrmåtten, vilket följande citat belyser.

”… till exempel kan du se att du ska öka i volym så mycket där, det går att
utläsa lätt, men inte varför du ska göra det, utan vart och ett av måtten för
sig svarar emot strategin, men jag kan inte se konsekvenserna och om de
kan motverka varandra /…/ om det är en svaghet eller inte beror på syftet,
det kanske inte är syftet att det ska vara helt balanserat, utan snarare
kanske syftet är att fokusera eller punktmarkera vissa saker”

(Margareta Westesson)

Till skillnad från de flesta andra objekt som vi studerat har Volvo IT inte
visualiserat sina mätetal via en successiv nedbrytning från vision via
strategiska mål och framgångsfaktorer, dock har en sådan nedbrytning
skett. Styrmåtten har i de flesta fall förenats med målvärden på ett, två
respektive tre års sikt.

Finansiella mål och styrmått har bolaget valt att ej ha med i visualiseringen
av sitt Balanced Scorecard eftersom de ser det som att Balanced Scorecard
ska spegla strategin och fånga det som sedan får effekter på det finansiella
resultatet.

Uppföljningen av styrmåtten kommer generellt sett att ske kvartalsvis. Då
kommer emellertid även ett antal finansiella mått redovisas. Vidare
kommer en månadsrapport med fokus på de finansiella utfallen att
sammanställas, dock kommer endast ett fåtal personer ha tillgång till detta
dokument. Avsikten med detta dokument är att skapa en ”snapshot” av hur
verksamheten ligger till medan kvartalsrapporten skall användas för att
aktivt styra verksamheten. För att visionen och måtten som är återgivna
nedan lättare ska kunna förstås väljer vi att beskriva deras innebörder här,
vilket även kommer att göras för de andra studieobjekten.

Vision:
”We are a highly successful IT company, recognised for the contributions

we make to our customers businesses and for
 the skills and spirit of our people.”
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Visionen innebär sammanfattningsvis att bolaget ska uppfylla kundernas
behov och att medarbetarna skall vara ytterst kompetenta.

Markets and customers
• Growth and market share: intäkter samt marknadsandel för var och

en av de fyra kundsegment som bolaget har.
• Customer satisfaction: kundenkät som fångar både den betalande

kunden, som benämns beställare, och användaren. Skala 1-5.
Dessutom mäts andelen som ger höga betyg (3-5).

Services and products
• Main contractor: andel (%) av samtliga kontrakt där ansvar för en

fullständig IT-lösning erhållits.
• Business development consultants: antal affärsutvecklare anställda

av Volvo IT.
• Fixed price: andel fastprisförsäljning, av total försäljning.
• Volvo Group soft offers: Volvo IT:s försäljning av IT-tjänster i

relation till kundernas totala kostnader för IT.
• Solution re-use: ej definierat, men poängterar vikten av att

återanvända IT-lösningar och inte göra rakt igenom kundspecifika
lösningar.

• ASP: antal levererade applikationer som använt en viss modell
(ASP)

• Business innovation: aktiviteter inom prioriterade områden
beslutade av styrelsen.

• R&D: andel (%) av omsättningen som används för forskning och
utveckling.

• Ramp-up cost: andel (%) av omsättningen som används för
uppstartningskostnader för nya tjänster.

Human resources
• Attitude survey: medelvärde av alla enkätundersökningar bland de

anställda.
• Företagsbarometer: ranking i Företagsbarometerns undersökning.
• Leadership evaluation: andel chefer som utvärderats enligt en viss

metod.
• Certified account managers: andel account managers (kund-

ansvariga) som är certifierade enligt en viss metod.
• Line managers trained: andel line managers (linjechefer) som

utbildats i affärsmässighet.
• Personnel trained: andel anställda utbildade i affärsmässighet.
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Operational excellence
• Productivity: Volvo IT:s övergripande produktivitetsförbättringar,

mätt som årliga kostnadsreduktioner (%).
• Problem resolution time: medeltidsåtgång (timmar) att lösa ett

problem hos kund.
• 7x24: tillgänglighet i datadrift
• I/O delivery precision: leveransprecision för datadrift, såsom

serverhållning.
• PCM project delivery precision: leveransprecision i projekt

(installation m.m.) vad gäller tid och kostnad.
• APC base level: kunskapsnivå vad gäller säkerhet (Asset

Protection Control)
• Global company structure: strukturaspekter, består av komponent-

erna tillväxt, antal anställda i låglöneländer m.m.
• Company development: hur stor andel som läggs på effektivitets-

utveckling (% av turnover)

De flesta måtten har tagits med för att de speglar det som bolaget anser
vara strategiskt viktigt. Strategin hänger ihop med målnivåerna som satts på
måtten, vilka dock är konfidentiella. För en bild av verksamhetens komp-
letta Balanced Scorecard hänvisas till bilaga 4.

5.1.2. SKF Group IT – Application Delivery

SKF Group IT (SKF Dataservice) är traditionellt en intern stödfunktion för
data och IT inom SKF-koncernen, nu råder även i denna verksamhet en
större konkurrens, där SKF-bolagen kan välja externa alternativ om de är
mer konkurrenskraftiga. I likhet med Volvo IT så har bolaget företrädesvis
försäljning inom koncernen i dagsläget och SKF väljer företrädesvis
bolagets tjänster. Bolaget består av ett antal enheter nämligen Application
Delivery vars verksamhet är systemutveckling samt enheterna Customer
Service & Operations, Infrastructure Delivery samt Telecommunication &
Networking. Enheterna har skilda verksamheter men är alla IT-relaterade.
Samtliga enheter har gemensamma ekonomiska, kvalitets- och personal-
mål, men de rent verksamhetsorienterade målen skiljer sig och är special-
designade för varje enhet.

Vi har valt att fokusera på den enhet inom bolaget som benämns Appli-
cation Delivery. Denna enhet omfattar ungefär 200 anställda fördelade över
fem länder, varav 100 personer arbetar i Göteborg. Balanced Scorecard
upplevs här främst vara ett rapporterings- och uppföljningssystem. Detta
inte minst eftersom framtagningsprocessen skedde genom att de i princip
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tog sina befintliga styrmått och presenterade dessa i en modell. I samma
modell satte de även in en vision och övergripande strategiska mål.
Emellertid upplever enheten att kopplingen mellan strategi och styrmått
inte är särskilt tydlig. Dess Balanced Scorecard visualiseras på följande
sätt:

Vision:
”To be recognized as best in class IT provider in supporting the SKF

Group Vision. AD will be recognized as the easiest supplier to do business
with from an IT point of view by providing systems which add value to

customers. The level of IT cost spent shall contribute to lower the total cost
of doing business for SKF Application Delivery Vision.”

Sammanfattningsvis innebär SKF Group IT:s vision att organisationen ska
ge ett bidrag till uppfyllandet av SKF-gruppens övergripande vision. Appli-
cation Delivery-enheten ska vara lätt att göra affärer med och erbjuda IT-
tjänster som ger kunderna mervärde.

Shareholder
• Cost – whereof consultant cost: totala kostnader för bolaget samt

andelen som är konsultkostnader.
• Business operating result: bolagets intäkter.
• Full time employees: antalet heltidsanställda.
• Number of employees registred: totalt antal anställda.

Customer
• Overall customer satisfaction: utfall av kundenkät avseende

kundnöjdhet (skala 1-5).
• Delivery reliability: leveransprecision.
• Installation reliability: installationstillförlitlighet.
• Development work resources spent: antalet timmar spenderade på

utveckling.
• Number of system advanced training: antalet utbildningar på

system.
• Person hours: antal timmar totalt spenderade i bolaget.
• % charged hours: andelen debiterad tid av ovanstående antal

timmar.
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Process
• QSA-score: årlig uppföljning av ISO9001, skala 0-10 där 0

återspeglar bra prestationer (inga fel) och där 10 motsvarar dåliga
prestationer.

• Defect repair inflow: antalet inrapporterade fel.
• Defect repair hours: antalet timmar det tog att åtgärda ovanstående

fel.
• Defect repair backlog: antalet reparationer som misslyckas och

skickas tillbaka för vidare åtgärder.

Employee
• WCA-score: årlig enkät som består av ett stort antal frågor, bl.a.

avseende arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, chefskap etc. (skala
1-7, där 7 är bäst)

• Individual competence plans made: antalet individuella
kompetensplaner

• Training hours employees: totalt antal utbildningstimmar för de
anställda

• Training hours employees % of worktime: andelen av arbetstiden
som används till utbildning

• Leadership/performance reviews made: antal årliga
utvecklingssamtal

• Individual competence plans followed: antalet individuella
kompetensplaner som följts upp

Sammanfattningsvis upplevs måtten spegla strategin bara indirekt, då de i
dagsläget upplevs vara mest rapporterings- och uppföljningsmått. Emeller-
tid finns en vilja att förändra styrmodellen för att få med mer strategiskt
riktiga mått, i enlighet med följande citat;

”…i så fall lägga till några mer strategiska mål och att några direkt
operativa mål istället tas bort.”

(Åke Lindkvist)

För en bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hänvisas till
bilaga 5.

5.1.3. KappAhl Information Technology

KappAhl Information Technology är KappAhl-koncernens interna IT-stöd-
jande enhet. Verksamheten består av utveckling av egna system, drift av
dessa, samt drift av standardsystem. Totalt är 22 personer anställda, varav
12 är systemutvecklare och övriga är tekniker som ombesörjer datadriften.
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Enheten ansvarar för koncernens totala IT-verksamhet. Eftersom den fun-
gerar som en stöjdande stab som inte kan påverka sina intäkter saknar den
vinstkrav, utan har istället kostnadsansvar.

De använder sig av Balanced Scorecard främst för att skapa sin ”to do-list”
för vad vi ska göra nästa vecka och nästa månad, samt för att hantera sina
mjuka värden. I det ligger utveckling av medarbetarna samt lärande av
varandra och av andra verksamheter.

Balanced Scorecard-påbudet har kommit från koncernledningen centralt.
Koncernledningen har även formulerat en koncerngemensam vision samt
strategiska mål för vart och ett av Scorecardets fem perspektiv. Såldes har
enheten inte kunnat påverka dessa. De strategiska målen har på avdel-
ningen fått tolkas och brytas ned till handlingsplaner och uppföljningsmått.
Emellertid har man valt att inte använda sig av vare sig modellens
ekonomiperspektiv eller dess kundperspektiv. De argumenterar för detta
genom att påpeka att de dels inte kan påverka sina intäkter och dels att
kundtänkandet genomsyrar hela verksamheten och de andra perspektiven,
eftersom övriga verksamheter inom koncernen är de enda kunderna.

Styrmåtten är i mångt och mycket samma över tiden, i alla fall ändras de
inte systematiskt. Vår respondent påpekar att det väsentligaste egentligen
inte är själva måtten i sig utan snarare de handlingsplaner som upprättas för
att förbättra prestationerna:

”Det hela mynnar ut i mycket konkreta handlingsplaner som vi upplever är
det viktigaste egentligen”

(Rosita Ahlstedt)

Enheten har upplevt svårigheter med att få med sig alla på Balanced
Scorecard-tankarna. De har försökt lösa det genom att följa upp
handlingsplanerna noga så alla ska känna att modellen är av yttersta vikt
för verksamheten. Koncernen verkar för att Balanced Scorecard ska brytas
ned på individnivå, men så långt har enheten inte kommit. Det har dock
gjorts i något enstaka fall. Detta grundar sig enligt respondenten delvis på
att enheten hittills endast har använt sig av Balanced Scorecard i ett knappt
år.

Vision:
KappAhl ska vara branschens bästa serviceföretag

och ha flest nöjda kunder.
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Visionen är gemensam för koncernen och innebär att organisationen ska
sträva efter att vara branschens bästa serviceföretag med flest nöjda kunder.

Medarbetare
• NMI: gemensam enkät för hela koncernen. Det är identiska frågor i

hela koncernen, dock upplevs vissa frågor vara lättare att prestera
bra på i vissa delverksamheter

• Ser jag till att vara delaktig i beslut?: Subjektiv utvärdering av
delaktigheten på individnivå.

Inre effektivitet
• Förmedla mål och info på ett enkelt och tydligt sätt: detta mått

fungerar som en enkät mot KappAhl:s butiker som går ut rullande
med några butiker per månad. Fungerar ungefär som ett Nöjd-
kund-index.

• 99% av butikerna ska vara behandlade och uppdaterade varje
måndag kl. 07: specifikt mått för behandling av butikernas
datarutiner och databaser.

Utveckling
• Lär entusiastiskt av varandra, kunder och andra företag:

Uppmuntra att dela med sig av varandras kunskaper inom enheten,
samt att ta tillvara KappAhl-butikernas kunskaper samt lära sig av
andra företag genom benchmarking. Uppföljs subjektivt.

• Nytänkande: uppmuntra nytänkande. Subjektiv uppföljning.

Det perspektiv som upplevs vara svårast att använda sig av är utveckling,
som har det övergripande strategiska målet tillväxt:

”Det är nog lättare för försäljningsavdelningarna; vi har inte samma
möjligheter till tillväxt, det skulle i så fall vara i form av kompetens och
datakapacitet. Därför utvärderar vi hur mycket vi lär oss av varandra, våra
’kunder’ och andra företag.”

(Rosita Ahlstedt)

I detta perspektiv är det stor grad av subjektivitet men enheten väljer att ha
en subjektiv uppföljning men anpassar handlingsplanerna för att utfallen på
dessa mått ska kunna förbättras. Dessutom genomförs benchmarking
genom att de tar kontakt med företag som de har nytta av att utbyta
erfarenheter med. Detta upplevs inte fungera med konkurrenter, utan
istället försöker de med exempelvis leverantörer och andra företag, som
använder samma standardsystem. Varför benchmarking finns med som ett
mål beskrivs enligt följande citat.
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”Det handlar om att lära sig mer, och utveckla sina processer. Därför finns
det med som ett mål i utvecklingsperspektivet.”

(Rosita Ahlstedt)

För en bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hänvisas till
bilaga 6.

5.1.4. Skandia – AFS Marknadsstöd Spar

Skandia Marknadsstöd Spar AB bildades 1997 och är en intern enhet inom
Skandiakoncernen. Dess roll är att vara mellanhand mellan bolagen som
tillhandahåller sparprodukter och säljbolagen, samt stödfunktion till
marknadsbolagen. Bolaget startades för att skapa stordriftsfördelar. Alter-
nativet var att varje Skandiabolag skulle tillhandahålla egna säljstöd, något
som dock ansågs mindre effektivt.

Bolaget ser sig själva som ett konsultbolag där de andra bolagen köper
deras tjänster. Enhetens huvudsakliga uppgifter består i att ge utbildning
och produktkunskap till säljbolagen. Vidare finns en avdelning som håller
på med produktion av tekniska lösningar, såsom IT-stöd, och en
specialistgrupp som är inriktad mot större kunder. Ett sådant exempel
skulle kunna vara om SJ vill upprätta ett tjänstepensionsavtal för samtliga
anställda. Totalt antal anställda är i dagsläget 77 personer. Traditionellt har
eventuella vinster i enheten inte hållits kvar i bolaget, utan istället delats ut
till de Skandia-enheter som utnyttjar tjänsterna. Ännu idag har enheten
inget vinstkrav, men inget beslut finns vart enhetens eventuella vinster ska
gå till.

När bolaget skapades hade dess ekonomichef nära samarbete med Leif
Edvinsson, som är en förgrundsgestalt inom Skandia bland annat vad gäller
frågor kring styrning och intellektuellt kapital. Därigenom har Balanced
Scorecard-tanken funnits med sedan bolagets födelse, men successivt
utvecklats utifrån verksamhetens förutsättningar. Bolaget benämns internt
ofta MSS (Marknadsstöd Spar), vilket även återfinns i deras Balanced
Scorecard. Deras Balanced Scorecard benämns Navigator och finns på
bolagsnivå, avdelningsnivå och individnivå. Navigatorn på individnivå
används dock främst för uppföljning av de bonusrelaterade personliga
målen. Införandet av Navigatorn i organisationen skedde dock inte smärt-
fritt utan det upplevdes svårigheter i att kommunicera ut konceptet, vilket
belyses av följande citat;

”Jag satte mig ned med varje person, en och en, i cirka en till en och en
halv timme och berättade vad det här är för någonting, varför har vi det på



Balanced Scorecard – organisationsspecifika eller likriktade?

57

Marknadsstöd /…/ och jag märkte efter ett tag att detta inte var det bästa
sättet. De förstod fortfarande inte helheten.”

(Ann-Charlotte Bredahl)

För att lösa problemen med helhetsförståelsen kring Navigatorn genom-
fördes ett företagsspel, som många lärde sig mycket av:

”Sedan tog vi kontakt med ett företag som heter BTS, de gör olika
företagsspel, i augusti 2000. Alla här fick gå det företagsspelet och det
innebär att man sitter i grupper om fem ungefär och driver ett företag
utifrån ett Balanced Scorecard. Och det var verkligen jättebra, vi fick se
helheten och fördelarna av att använda sig av det här. Nu förstod alla
vikten av att följa sin strategi samt se till helheten i företaget genom att se
till alla områden”

(Ann-Charlotte Bredahl)

Emellertid har inte samtliga medarbetare lyckats ta till sig tankarna kring
Navigatorn i sin helhet, men det viktigaste upplevs vara en förståelse för
den strategiska inriktningen på verksamheten:

”Det är olika hur Navigatorn fungerar, men det viktigaste är att folk vet
vision och framgångsfaktorer – vart vi är på väg.”

(Ann-Charlotte Bredahl)

Vision:
AFS Marknadsstöd Spar vill ständigt vara det ledande

sälj- och kunskapsstödet i branschen.

Visionen innebär att verksamheten ständigt ska sträva mot att vara det
ledande sälj- och kunskapsstödet i branschen.

Finans
• New sales: intäkter från nya produkter.
• Share of regular premium: intäktsrelaterat mått.
• Costs in relation to forecast: uppföljning av kostnadsbudgeten.

Kund
• Customer satisfaction index (4 separata kundgrupper): enkät på

fyra separata kundgrupper som sammanställs till ett index (skala 1-
6).

• Telephone accessability: telefontillgänglighet, det vill säga hur
lång tid det tar innan någon svarar och tjänsten blir utförd.
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• Education evaluation: utvärdering av utbildningen som ges inom
MSS, exempelvis till säljavdelningarna.

Process
• Intern information: hur väl intern information förmedlas inom

företaget.
• Cooperation with partners within Skandia: enkät avseende

samarbetet med partners inom koncernen
• Cooperation index within MSS: enkät avseende samarbete inom

företaget MSS.

Human
• Employee satisfaction index: utfall av enkätundersökning bland de

anställda.
• Management MSS: utfall av enkätundersökning bland de anställda

avseende chefer.
• Share of planning conversations: hur väl involverade de anställda

är i planeringsdiskussionen.
• Attraktiv arbetsplats: utfall av enkätundersökning avseende

arbetsplatsklimatet.
• Personlig utveckling: de anställdas uppfattning om bland annat

utbildning och karriärmöjligheter.

Förnyelse & utveckling
• Experienced use of Sparbörsen by distributors: säljbolagens

utvärdering av användandet av ett visst system – Sparbörsen.
• New business concepts: antalet nya affärskoncept.
• Experienced use of Miranda: användandet av säljprogrammet

Miranda.
• Number of people using Miranda: antalet som använder Miranda.
• Individual Navigators: antalet personer som har ett personligt

styrkort.
• Antal utbildningsdagar: utbildningsfrekvensen på MSS totalt.

Sammanfattningsvis kan sägas att bolaget upplever sig ha en förhållandevis
väl fungerande styrning, med ett antal styrmått som är nedbrutna från ett
strategiskt tänkande och upplevs vara tillräckligt få för att en god överblick
ska nås. För en bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hän-
visas till bilaga 7.



Balanced Scorecard – organisationsspecifika eller likriktade?

59

5.1.5. Kemi & Miljö AB

Kemi & Miljö AB är ett bolag inom Apotekskoncernen. Verksamheten
består av konsulting i form av att de utvecklar integrerade system för
kvalitet- och miljöhantering. De erbjuder även utbildning och support på
allt de gör. De är ett fristående bolag och får fritt välja sina kunder men
Apoteket samt offentliga sektorn är det största kundsegmentet. Bolaget har
sin historia i att det startade 1981 som en enhet inom Landstinget för
miljöledningssystem. 1993 bolagiserades verksamheten till ett helägt
dotterbolag. Det är ett mindre konsultbolag med 20 anställda.

För att hantera strategi och styrning i företaget används Balanced Scorecard
som en del. De började med sitt styrkort, som de kallar det, för ett år sedan
då en student gjorde exjobb kring verksamhetens mål och strategi varvid
denne satte upp 100 nyckeltal som skulle kunna tänkas användas. Mål och
strategi fanns redan. VD:n, ekonomichefen samt en projektgrupp bestående
av några operativt verksamma medarbetare tog fram styrkortet. Även en
konsult från Ericsson Business Consulting var delaktig i processen första
året, som stöttande part. Då styrkortet togs fram inkluderades några av de
100 nyckeltalen.

”Vissa av de 100 styrmåtten var inte bra, visste inte hur vi skulle sätta mål
och mäta dem…”

(Anna Söderhielm Bellwart)

Det mynnade ut i en logisk sekvens från vision ned till styrmått och
handlingsplaner. Styrkortet finns på företagsnivå, men diskussioner har
funnits kring huruvida styrkort bör införas på teamnivå i bolagets tre
verksamhetsområden. Dock går verksamheterna så mycket in i varandra att
det kan bli praktiskt svårt.

En problematik kring subjektiva mått upplevs. Detta har påverkat utgall-
ringsprocessen av styrmått. Många följdmått och finansiella mått upplevs
vara lätta att mäta och bra på så sätt:

”de mer finansiella måtten är lätta och bra – vi kunde inte lita på att de
andra måtten mäter som de ska, därför har vi reviderat ganska mycket, en
del har vi tagit bort /…/ vi har tyvärr tagit bort många av de riktigt
intressanta måtten – de som är kvar är det eftersom de är lätta att mäta”

(Anna Söderhielm Bellwart)

”Vi har inte haft så mycket /subjektiva mått/, dock hade vi det från början
faktiskt för kompetens… hade diagram, men vi plockade bort det då det blev
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för subjektivt, tror det ska kännas som alla mått har ett värde av att mätas
och har ett mål”

(Anna Söderhielm Bellwart)

Det faktum att de upplever att det nästan bara används följdmått har ej valts
medvetet, snarare är det just fokus på det som är enkelt att mäta. De kände
sig också något styrda eftersom de hade 100 nyckeltal att välja bland. I
dagsläget försöker de dock hitta mer drivande mått:

”Jag tror nog i och för sig att det är enklare att börja med att hitta följdmått
för att sedan leta reda på drivande mått”

(Anna Söderhielm Bellwart)

Emellertid finns fortfarande ett antal subjektiva styrmått som grundar sig
på enkäter och liknande med i styrkortet. Vissa mått är dock mer drivande i
karaktären än andra.

Kopplingen med Apoteket är vag. Det enda som krävs är lönsamhet, men
styrkortet rapporteras på styrelsemötena. En gemensam styrparameter
finns, nämligen ATI som är Apotekets enkät bland medarbetarna, vilken
Kemi & Miljö AB också använder. Denna upplevs vara av stor strategisk
vikt. Frågorna i enkäten rör områden som huruvida medarbetarna känner
sig förfördelade, hur de upplever stress och lön, om de kan påverka sin
arbetssituation, hur cheferna varit samt om de haft utvecklingssamtal och
liknande.

Kemi & Miljö använder sig av ett styrkort med en vision och affärsidé som
utgångspunkt i styrkortets logik. Visionen bryts ner i de fyra perspektiv
som Kemi & Miljö använder sig av. Övergripande mål ställs upp för hur
företaget skall vara för att kunna nå sin vision. Därefter ställs det upp en
lista över kritiska framgångsfaktorer som företaget anser vara viktiga för att
uppnå de övergripande mål. När detta är formulerat redovisas de styrmått
som är intressanta att mäta. Avslutningsvis finns en handlingsplan för hur
Kemi & Miljö skall uppnå de satta målen. Nedan beskrivs styrmåttens
innebörder närmare.

Vision:
Vi har nöjda kunder, som i ett naturligt partnerskap, nyttjar vår ledande

kompetens i både sakfrågor och strategi.

Organisationens vision innebär att de strävar efter att ha nöjda kunder som i
långsiktiga relationer nyttjar deras kompetens.
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Ekonomi
• Omsättningsökning: talar om i hur stor grad omsättningen ökat i %
• Nettomarginal: omsättning minus kostnader

Kunder & tjänster
• Miljönyttoupplevelsegrad: kundundersökning som visar den grad

av miljönytta som kunden anser att Kemi & Miljö:s tjänster bidrar
med

• Upplevelse av att uppdraget har medfört miljönytta: ytterligare en
kundundersökning kring huruvida uppdraget har bidragit till en
bättre miljö

• Kvalitetsupplevelsegrad: kundundersökning som visar den grad av
kvalitet som kunden uppfattar att företagets tjänster erhåller

• Upplevelse av att kunden sätter bra mål: Kemi & Miljö:s
upplevelse att kunden sätter bra och relevanta mål

• Företagets säljplan genomförd enligt tidplan: uppföljning av
företagets säljplan.   

Medarbetare
• Arbetstillfredsställelseindex: enkät som de anställda får svara på

och som sammanställs till ett index över hur de anställda upplever
sin arbetssituation

• Rekrytering, antal netto: antal nyanställningar – antalet som lämnat
företaget

• Personliga säljplaner genomförd enligt tidplan: uppföljning av
individuella säljplaner.   

Interna processer & utveckling
• Avskrivningstid på utvecklingsprojekt: Närmare mätspecifikationer

är ej fastställda.

Bolaget har en pedagogisk struktur som följer Balanced Scorecards grund-
modell förhållandevis väl. I styrkortet har de också ett antal mått som bara
följs upp och ej styrs efter, varvid de inte presenteras här, dock återfinns de
i bilaga 8. Deras mätning av kundnöjdhet har delats upp i tre separata
mätningar nämligen miljönyttoupplevelsegrad, upplevelse av att uppdraget
har medfört miljönytta och kvalitetsupplevelsegrad. Vad gäller interna
processer upplever företaget att mycket i deras verksamhet är svårmätt.
Tillsvidare används bara ett mått. Emellertid följer de upp exempelvis
debiteringsgrad men detta sker i det ekonomiska perspektivet. Detta kan ses
vara en slags mätning av interna processer, dock är det inget som det styrs
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på. För en bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hänvisas
till bilaga 8.

5.1.6. En enhet inom en koncern

Enhetens verksamhet består främst i produktutveckling, med andra ord är
huvudverksamheten inte ren tjänsteproduktion. Däremot består verksam-
heten även av inslag av tjänster, såsom support och liknande. Deras
Balanced Scorecard är nyligen framtaget och gäller för enheten. Syftet med
detta Balanced Scorecard är att få allt samlat och därigenom se den totala
målbilden. Det skall visualisera så alla kan se och på ett enkelt sätt vara
tillgängligt. Enheten har ingen egen säljorganisation utan fakturerar till
andra enheter inom koncernen, som sedan säljer mot externa kunder.
Verksamheten är därför ett så kallat Cost Center, det vill säga har inte
något egentligt vinstkrav. På den finansiella sidan läggs fokus därför på att
hålla kostnaderna nere. Storleksmässigt arbetar ett hundratal fast anställda
på enheten. Enhetens vision och mission bryts successivt ned via ”wanted
position” till ”critical success factors” för att slutligen översättas i mått,
”indicators” med målvärden och handlingsplaner, så kallade ”action plans”.

”Vårt första Balanced Scorecard har vi nu på väggen. Vi gjorde så att vi
tittade på de olika perspektiven i Balanced Scorecard och samlade ihop det
vi tror är vår samlade indata. Ledningsgruppen och sammanlagt 15 till 20
pers hade seminarium om sånt som vi tycker är viktiga mål.”

(anonym)

”Vi har en kille som jobbat med konsulting tidigare, som har hjälpt till. Vi
tittade först på vad vi hade för indata. Mission/vision började vi med, där
hade vi lite sedan tidigare. Sedan var wanted position en viktig del – om tre
år, var vill vi vara. Därefter jobbade vi på kritiska framgångsfaktorer och
targets. Det ägnades större delen av tiden åt, inte helt enligt Balanced
Scorecard-regelverket. Vi tog en liten genväg. Innan seminariet presentera-
de den före detta konsulten konceptet Balanced Scorecard. Vi började inte
helt med blankt papper alltså.”

(anonym)

En standard finns i koncernen på så sätt att mål sätts årsvis och att vissa
obligatoriska mål finns, vilka sedan bryts ned på enhetsnivå. Det kan gälla
finansiella mål, mål på patent eller vilka mål som helst som ledningen
tycker är viktiga ett visst år. Dessa omformuleras dock på vägen ned genom
hierarkin. Vissa mål härrör därför från koncernnivå, medan en del till-
kommer och en del sätter de själva. Det finns ett påbud från ledningen om
att använda Balanced Scorecard, men det görs inte överallt i koncernen.
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Enheten har valt en metod som särskiljer dem något från övriga studie-
objekt. Många av måtten som används är av rubrikkaraktär och har i vissa
fall flera målsatta underparametrar.

Vision:
”We are a leading supplier of X. From idea to solution!”

Visionen innebär att verksamheten ska verka i riktning mot att vara ledande
på sitt område hela vägen från idéstadiet till färdig lösning.

Customer
• Customer satisfaction: mätning av kundnöjdhet genom enkät som

sammanställs till ett index. Förutom det finns även mål om att hålla
en nära dialog med kunderna för att förstå deras behov.

Employee
• Employee satisfaction: En enkätstudie, kallad DIALOG, med

målsättningen att ha högre utfall än koncernen i stort.
• Competence management: Denna består av två parametrar. En

rutin för kompetenshantering ska upprättas för alla produkt-
områden. Dessutom ska alla anställda ska ha en individuell
kompetensplan.

Internal efficiency
• Process improvements, development & implementation: En

parameter under denna ”styrmåttsetikett” är antalet betydande
förbättringar av verksamhetens huvudprocess per kvartal.
Dessutom finns ett mål om att en rutin för att Life Cycle
Management ska utvecklas och implementeras.

• Competence management: Definiera strategiska och kritiska
kompetensområden. Dessutom ska man definiera och
implementera rutiner samt upprätta individuella kompetensplaner.

Innovations & improvements
• Innovation and idea management: Rutiner för att hantera idéer,

innovationer och förbättringar ska skapas. Antal patent i tre
segment (målsatt antal). Demonstrationsprototyper ska byggas
(målsatt antal).
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Financial
• Product profitability: För varje produkt finns ett tillverknings-

kostnadsmål. Målen är således kostnadsbaserade. Dessutom finns
ett mål om att avvikelserna från de målen max får vara fem
procent.

• Budget deviation: enheten totalt sett har som mål att avvikelsen
från budget maximalt får vara fem procent.

Sammanfattningsvis utgörs grunden för en stor del av styrmåtten av
attitydundersökningar. Vidare är många av styrmåtten i denna verksamhet
mer utav åtgärds- och engångskaraktär. Exempelvis handlar flera av dem
om att upprätta rutiner av olika slag. Detta är mer utpräglat i denna verk-
samhet än i de övriga studerade verksamheterna. Förklaringen kan ligga i
att enheten är i ett uppbyggnadsstadium av sitt Balanced Scorecard. För en
bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hänvisas till bilaga 9.

5.1.7. Omsorgen i Linköpings kommun

En del av omsorgen inom Linköpings kommun utgörs av hemtjänst-
verksamhet. Av omsorgens totalt 2 000 anställda arbetar här 280 personer.
Verksamheten är uppdelad i 14 resultatenheter. I dagsläget är hemtjänsten
en av de verksamheter inom kommunen som har kommit längst med sitt
Balanced Scorecard-arbete. Arbetet har genomförts i projektform under
knappt två års tid. I projektet har fem av de 14 resultatenheterna varit
representerade. I ledningsgruppen har en chef och ett vårdbiträde från varje
enhet ingått. Dessutom har två ekonomer, en omsorgschef samt en produk-
tionsdirektör varit delaktiga i projektet. Efter att delar av ledningsgruppen
genomgått kurser inom Balanced Scorecard har de försökt ikläda sig en
relativt passiv och stödjande roll. Istället har de sett till att hålla
diskussionsgrupper med deltagare från de fem enheterna. Enligt Marie
Almroth har litteratur av Kaplan & Norton och Olve utgjort grund för
själva metodiken. Styrmåtten har framtagits genom brainstorming i
diskussionsgrupperna. I dagsläget upplevs måttuppsättningen vara ett första
underlag som kommer att justeras, eftersom mätrutiner i många fall inte är
upprättade. Endast ett mått, personalnöjdhetsindex, mäts idag aktivt med
upprättade rutiner. De övriga måtten används mer som grund för att
markera vad som är viktigt och ligger till grund för handlingsplaner.

Förståelse och delaktighet hos medarbetarna upplevs av Marie Almroth
vara det absolut viktigaste i Balanced Scorecard-sammanhanget, varför
processen också tillåts ta tid.
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”Vi trycker inte ut det utan låter det istället ta den tid som krävs. Dessutom
gör det faktum att vi inte kan styra över allt det svårare att utforma
styrkortet. Ett problem är också att politikerna vill se resultat snabbt.”

(Marie Almroth)

Målsättningar för måtten har inte skett eftersom mätrutiner saknas i så stor
utsträckning. Dock kommer dessa att utarbetas genom diskussionsforum
och således inte toppstyras i så hög utsträckning.

Strategiska mål, framgångsfaktorer och styrmått kommer att justeras årsvis
utifrån verksamhetens ändrade förutsättningar. Dessutom poängteras att
vissa av måtten, såsom antal kartlagda processer, är av tillfällig karaktär.
När väl processerna är kartlagda bör istället förbättringsprojekt startas
utifrån kartläggningarnas resultat.

Nedbrytning till respektive enhet kommer inte att ske mer än i form av att
varje enhet diskuterar igenom vad målen och måtten innebär för den egna
verksamheten och hur de måste jobba för att nå dessa mål. Denna
diskussion leder till att hemtjänstens övergripande Balanced Scorecard
tolkas olika vilket inte minst får effekter på de handlingsplaner som
upprättas.

Vad gäller kundperspektivet finns två definierade kunder. Först och främst
finns vårdtagaren som den verkliga kunden. Deras nöjdhet kommer att
mätas genom ett kundnöjdhetsindex. Dessutom har kommunen inrättat en
så kallad beställar-utförar-organisation. Detta innebär att kommunens
omsorgsnämnd beställer tjänster från omsorgen enligt en viss specifikation,
vilket kommer att följas upp av måttet måluppfyllelse av kravspecifikation.

Lärandet av andra genom benchmarking upplevs också vara av stort
intresse, varför man har valt att fokusera på detta som en del under utveck-
lingsperspektivet.

Vision:
”Omsorg med kvalité, vår vision och idé”

Hemtjänstens vision poängterar att kvalitetstänkande ska genomsyra hela
organisationen.

Ekonomi
• Mått på icke debiterbar tid: måttet följer upp hur mycket av total

arbetstid som inte är direkt hemtjänst
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• Vårdtyngd per hemtjänsttimme: effektivitetsmått. Måttet kommer
förmodligen bakas samman med det ovanstående.

Kund
• Kundnöjdhetsindex: mätning av kundnöjdhet med hjälp av enkät
• Måluppfyllelse av kravspecifikation: måluppfyllelse relativt

åtagandet gentemot beställaren, Omsorgsnämnden.   

Personal
• Personalnöjdhetsindex: mätning av personalnöjdhet genom enkät-

förfarande. Personalen har själva medverkat i framtagnings-
processen.

• Utbildningsinvestering per anställd: Hur mycket resurser som
läggs på utbildning per anställd och år.

Arbetssätt
• Uppfyllelsegrad av befintliga rutiner: måttet försöker fånga

huruvida de gemensamma rutinerna som finns inom omsorgen
används.

• Antal kartlagda processer: Följer upp en processkartläggning inom
hela hemtjänsten.

Utveckling
• Antal genomförda projekt: Antal genomförda förbättringsprojekt.
• Antal genomförda benchmarking: Lärande av andra både inom

omsorg och helt andra verksamheter. Sker emellertid inte idag.
• Måluppfyllelse i kvalitetsarbete: Uppföljning av kvalitetsarbete

För en bild av verksamhetens kompletta Balanced Scorecard hänvisas till
bilaga 10.

5.2. Diskussion kring styrmåtten
De olika studieobjekten använder sig av något olika perspektiv för att
bygga upp sin Balanced Scorecard-modell. För att kunna jämföra huruvida
det finns några likheter mellan studieobjektens styrmått har vi valt att samla
in företagens mått i en och samma modell. Valet föll på den Balanced
Scorecard-modell med fem perspektiv som vi redogjorde för i referens-
ramen. Anledningen till detta val beror på att vi finner denna modell vara
pedagogisk uppställd, samt att den ger oss möjlighet att täcka in studie-
objektens samtliga styrmått. Vidare har vi valt att utgå ifrån de styrmått
som Volvo IT använder i respektive perspektiv och utifrån dessa letat efter
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likheter i övriga Balanced Scorecard som studerats, för att skapa en genom-
gående struktur. Efter denna jämförelse sker även en liknande mellan styr-
mått som ej Volvo IT uppvisar men som flera andra studieobjekt delar.
Dessutom påvisas de olikheter som kan finnas. Vi kommer att avsluta detta
avsnitt med att göra en sammanställning av de styrmått som de olika verk-
samheterna använder sig av.

5.2.1. Kundperspektivet

Det enda gemensamma måttet för alla verksamheter som använder sig av
ett kundperspektiv är ett index över kundnöjdhet. Kemi & Miljö väljer
dock som vi ser det att dela upp mätningen som tidigare nämnts i tre
parametrar. Sammantaget handlar det om att kunden utvärderar tjänsterna,
varför vi ser det som en mer specificerad uppföljning av kundnöjdhet. I
KappAhl:s fall används inte ett separat kundperspektiv, varvid deras kund-
nöjdhetsmått ”förmedla mål och info på ett enkelt och tydligt sätt” återfinns
i deras inre effektivitetsperspektiv. Därutöver tittar Volvo IT på omsätt-
ningstillväxt och marknadsandelar, medan Kemi & Miljö väljer att lägga
omsättningstillväxt i sitt finansiella perspektiv. Utöver dessa mått använder
sig ett antal av verksamheterna av några mått som ingen annan av våra
studieobjekt använder sig av som styrmått i sina Balanced Scorecard,
exempelvis Kemi & Miljös ”företagets säljplan genomförd enligt tidplan”
och många av SKF Group IT:s mått.

Sammanfattningsvis finner vi att likheter finns vad gäller de styrmått som
används inom detta perspektiv även om vissa olikheter också finns. Det
senare blir till viss del en naturlig följd av att de olika verksamheterna inte
väljer att använda sig av lika många mått inom perspektivet. Detta kommer
att vara en genomgående olikhet i samtliga perspektiv.

5.2.2. Medarbetarperspektivet

Alla studerade verksamheter väljer att mäta nöjdheten hos sina medarbetare
i någon form. Detta är dock lättare sagt än gjort att göra en avstämning mått
för mått i detta avseende i och med att de olika verksamheterna väljer att
etikettera styrmått företagsspecifikt samt ibland väljer flera mått på samma
tema. Som exempel kan nämnas Volvo IT som använder sig av två mått,
nämligen ”attraktiv arbetsplats” och ”ledarskapsutvärdering” medan SKF
Group IT använder sig av ett WCA-score, ett mått som täcker in det Volvo
IT mäter men dessutom andra dimensioner. Ser vi på KappAhl så använder
de sig av ett NMI samt mäter huruvida medarbetarna är delaktiga i beslut,
vilka är snarlikt föregående exempel. Som en kontrast till Volvo IT väljer
Skandia-enheten att förutom sin attraktiv arbetsplatsstudie även mäta upp
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ett NMI separat. Detta speglar på ett väldigt tydligt sätt att definitioner och
innehåll skiljer sig åt. Det som är genomgående för samtliga verksamheter
är att de väljer att genomföra insamlingen av informationen till dessa
styrmått genom någon form av enkät som sedan sammanställs till ett index.

Även kompetensutveckling mäts av de flesta enheterna i undersökningen,
vilket kan grunda sig på att många av verksamheterna befinner sig i en
bransch med hög förändringstakt. Volvo IT fokuserar utvecklandet av sin
affärsmässighet genom tre styrmått som mäter utbildning och certifiering
av personalen. Ser vi på den anonyma enheten så använder de sig av
”competence management”. Vissa väljer att använda mer direkt utbild-
ningskopplade mått såsom utbildningstimmar/anställd för SKF Group IT
och utbildningsinvestering/anställd för omsorgen.

Utöver dessa områden som flertalet av verksamheterna väljer att behandla
på ett eller annat sätt, använder sig vissa verksamheter av mer specifika
mått. Detta är Skandia-enheten som använder ett styrmått som kallas ”share
of planning conversations” och Kemi & Miljö som använder sig av
”personliga säljplaner genomförda enligt tidplan”. De senare på grund av
att de lägger stort strategiskt fokus på att utvidga sin kundkrets.

5.2.3. Interna process-perspektivet

Samtliga verksamheter vi har studerat använder sig av någon form av
internt process-perspektiv för att följa upp dess produktivitet i vid mening,
för att kunna förbättra sin operationella excellens.

Två av verksamheterna väljer att använda sig av styrmått som direkt
behandlar produktivitetsförbättring. Volvo IT väljer att kalla detta styrmått
för ”productivity” och bakom detta namn döljer sig mätningar avseende
kostnadsreduktioner. Den anonyma enheten väljer också att studera betyd-
ande processförbättringar. SKF Group IT väljer istället att fokusera på ett
följdmått inom produktivitetsförbättringar, nämligen en uppföljning av
kvalitetsarbetet. Går vi vidare ser vi att både Volvo IT och SKF Group IT
använder sig av leveransprecisionsmätningar. Emellertid väljer SKF Group
IT att presentera detta styrmått i kundperspektivet.

Vidare använder sig Volvo IT av styrmåttet ”problem resolution time” som
ett ledtidsmått som speglar den tid det tar för enheten att åtgärda ett fel från
inrapportering till det att problemet är löst. Även SKF Group IT väljer att
göra denna form av mätning. Både Volvo IT och Skandia-enheten mäter
vilken tillgänglighet som erbjuds i respektive helpdesk. Det som skiljer de
båda verksamheterna åt är att Skandia-enheten väljer att lägga detta styr-
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mått i sitt kundperspektiv. SKF Group IT väljer istället att behandla ett
antal statistiska mått i detta perspektiv såsom antal inrapporterade fel.
Sammantaget ser vi att de verksamheter som har en helpdeskfunktion väljer
inte helt oväntat att utvärdera denna på ett eller annat sätt. KappAhl IT,
omsorgen och Kemi & Miljö saknar helpdeskfunktion, varför liknande mått
av naturliga skäl inte används.

Måtten i interna process-perspektivet tenderar inte helt oväntat att skilja sig
kraftigt med avseende på typen av verksamhet. Vissa av verksamheterna vi
studerat sysslar med IT i form av datadrift, support och systemutveckling.
Därigenom har de förhållandevis stora likheter inbördes, såsom just mät-
ningen av tillgängligheten. Emellertid finner vi ganska stora olikheter vad
gäller den uppsättning styrmått respektive verksamhet totalt sett har i detta
perspektiv, om vi ser till det totala antal studieobjekt vi har med i studien.
Ser vi på Kemi & Miljö så är de ett undantag jämfört med de andra genom
att de endast använder ett styrmått samt att det är företagsspecifikt styrmått.

5.2.4.  Utvecklingsperspektivet

I utvecklingsperspektivet skiljer sig styrmåtten åt förhållandevis mycket
mellan studieobjekten. Generellt upplever verksamheterna svårigheter med
att finna mått som är relevanta, lätta att mäta och lätta att förstå inom detta
perspektiv. Volvo IT använder sig av förhållandevis många mått, liksom
Skandia-enheten. SKF Group IT använder sig däremot inte alls av ett
sådant perspektiv, de saknar dessutom mått som direkt kan hänföras till
sådana tankar. Inom systemutveckling och liknande upplevs det vara
viktigt att återanvända befintliga lösningar. Detta återfinns som styrmåttet
”solution reuse” inom Volvo IT. Emellertid upplevs det vara svårt att
komma åt, så ännu finns det bara med i deras Balanced Scorecard för att
poängtera att det är viktigt att tänka i sådana termer. Någon definition och
mätprocedur finns inte. En likhet som finns mellan ett par av verksam-
heterna är en fokusering på lärandet av andra organisationer. Omsorgen har
antal genomförda benchmarkingprojekt som styrmått. Även KappAhl
lägger stor vikt vid detta och mäter därför i hur stor utsträckning det sker.

Volvo IT mäter dessutom den andel av omsättningen som läggs på
forskning- och utveckling. Det kan diskuteras om detta är ett mål i sig, men
eftersom bolaget inte har någon separat forsknings- och utvecklings-
avdelning menar man att det måste lyftas fram att det är viktigt att fokusera
på detta. Dessutom används här ett antal andra styrmått. Jämfört med de
andra verksamheterna är det få likheter som kan skönjas. Den anonyma
enheten har med mål om att skapa vissa rutiner samt ha ett visst antal
patent årligen. Skandia-enheten mäter antalet nya affärskoncept, erfaren-
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heterna av användande av ett visst system och användandet av ett visst
system hos säljbolagen.

Sammantaget är likheterna ganska svaga mellan verksamheternas styrmått i
detta perspektiv, men överlag är måtten väldigt drivande i sin karaktär
enligt vår tolkning. Goda utfall på måtten ger som vi ser det förutsättningar
för innovation och utveckling, snarare än att de mäter utfallen av satsning-
arna.

5.2.5. Finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet innehåller mer än mått som är hämtade direkt
från externredovisning, vilket medför att det varierar vilka styrmått som
våra studieobjekt använder sig av även i detta perspektiv.

Vi ser här att det bara är Kemi & Miljö som endast säljer till externa
kunder. Eftersom verksamheten är vinstdrivande blir det naturligt för dem
att fokusera på omsättning samt marginaler. De övriga verksamheterna kan
klassas som interna bolag i större eller mindre utsträckning, detta eftersom
vissa kombinerar interna och externa kunder. Sitsen som internt bolag leder
till att de verksamheter som använder sig av detta perspektiv, det vill säga
alla utom Volvo IT och KappAhl, fokuserar på budgetavvikelser och kost-
nader. Ett beteende som är helt naturligt för ett internbolag utan vinstsyfte.
Dock ser vi att Skandia-enheten även mäter försäljning, detta då produkt-
bolagens försäljning går genom denna enhet.

5.2.6. Sammanfattning av styrmåtten

Nedan har vi gjort en sammanställning av de styrmått som ovan är beskriv-
na. Vi har tagit oss friheten att kategorisera verksamheternas styrmått
utifrån vad de innehållsmässigt står för och inte utifrån hur de benämns då
dessa benämningar skiljer sig åt verksamheterna emellan21. Vi vill upp-
märksamma läsaren att denna sammanfattning avser att påvisa huruvida
verksamheterna mäter liknande dimensioner och inte huruvida de använder
sig av exakt samma terminologi och underliggande frågor i de fall enkäter
används.

                                          
21 Detta får som effekt att antalet specifika mått vid en första anblick kan te sig mindre
än vad som borde vara fallet, då exempelvis Kemi & Miljö använder tre mått för att
mäta NKI.
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Volvo IT SKF
Group IT

KappAhl Skandia-
enheten

Kemi &
Miljö

Anonym
enhet

Omsorg

NKI x x x x x x x
Tillväxt x x
NMI x x x x x x x
Kompetens
utv.

x x

Kompetens
utv. tim el.
kronor

x x

Antal utv.-
samtal

x x

Kostnads-
reduktioner

x x

Leverans-
precision

x x

Problem
resolution
time

x x

Tillgänglig
-het
helpdesk

x x

Genomförd
benchmark
-ing

x x

Budget-
avvikelse/
kostnad

x x x x x

Antal
specifika
styrmått

13 13 4 15 5 3 7

Tabell 2 Översikt över gemensamma styrmått

Av den nedersta raden i tabell 2 framgår att många av styrmåtten är
organisationsspecifika. Läsaren bör ha i åtanke att studieobjekten använder
sig av olika antal styrmått totalt sett. Dessutom bör man ha i minnet att de
mått som är gemensamma normalt sett inte mäts på exakt samma sätt, utan
att tabellen handlar om vad styrmåtten avser mäta.
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6. Analys
I detta avsnitt besvarar vi de problemfrågor vi ställde upp i det inledande
kapitel genom att analysera vår empiri. Detta sker bland annat genom att
vi tar hjälp av vår referensram. Vi väljer att väva in citat från vårt
empiriska material i detta avsnitt, som tidigare inte presenterats, istället
för att ha presenterat det i ett separat avsnitt. Skälet till detta är att nå en
ökad läsvänlighet.

6.1. Tendenser till likriktning av styrmått
Vid en jämförelse av våra studieobjekts styrmått finner vi att vissa tenden-
ser till likriktning finns, trots Kaplan & Nortons tankar kring organisa-
tionsspecifika utformningar av Balanced Scorecard. Eftersom styrmåtten
normalt sett är nedbrutna från respektive verksamhets vision kan anled-
ningar till likheter och olikheter finnas även på denna nivå. Därför väljer vi
att göra en kortare jämförande analys av visioner i inledningen av vår
analys.

Vid en jämförelse av verksamheternas visioner finner vi att dessa är för-
hållandevis allmänt hållna och inte helt oväntat liknar varandra. Kotler et al
(1999) menar att en vision är som en slogan som ska vägleda företaget.
Detta är även en vanligt förekommande uppfattning, vilket följande citat
påvisar.

”Vår vision är ganska enkelt uttryckt. Jag tycker det är viktigt att den är
lättförstålig, viktigt hur man kan framställa den. Det får inte vara romaner
eller krångligheter, det är viktigt att alla kan ta till sig den. Därför det vi
har skrivit här, tycker vi själva, lite hämtat ur floskelbiblioteket, men att det
ändå säger någonting. Jag tror det skall vara så.”

(anonym)

Även de strategiska målen, såsom nöjda kunder, nöjda medarbetare och
god lönsamhet är förhållandevis lika mellan verksamheterna. Vad som
skiljer sig åt är på vilket sätt de respektive verksamheterna har för avsikt att
nå detta tillstånd. Detta kommer till utryck i de styrmått som ska återspegla
de faktorer som driver verksamheten i önskad riktning.

Vid en granskning av empirin finner vi att verksamheterna väljer vad de
själva kallar organisationsspecifika perspektiv, vilket även Olve et al
(1999) förespråkar. Dock ser vi att ett mönster kan urskiljas, eftersom
perspektiven är snarlika. Det som skiljer dem åt är antalet samt hur de
etiketteras. Skillnaderna är inte dramatiska, utan det rör sig enligt vår
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mening snarast om en nyanserings- och formuleringsfråga. Vissa mått
placeras av vissa studieobjekt i ett visst perspektiv medan motsvarande
mått i en annan verksamhet placeras i ett annat perspektiv. Ett exempel är
omsättningstillväxt som Volvo IT har valt att lägga under sitt kund-
perspektiv medan Kemi & Miljö lagt dessa mått i sitt finansiella perspektiv.
Vi menar att det egentligen inte är det väsentliga i vilket perspektiv man
väljer att lägga respektive mått, utan det viktiga är egentligen att de
samlade måtten styr i rätt riktning, vilket även följande citat belyser:

"I vilket perspektiv indikatorerna läggs spelar egentligen mindre roll – man
får göra en karta över styrkortet, en kvalitetskontroll, för att se att
indikatorerna mappar åt rätt håll."

(Bo Bengtsson, 4GHI Solutions)

Ser vi på de styrmått som studieobjekten använder sig av har vi funnit
tendenser till likriktning. Detta gäller alla perspektiv utom utvecklings-
perspektivet som är väldigt organisationsspecifikt. Vad gäller interna
processperspektivet finner vi att likriktning finns, när verksamheterna
befinner sig i samma bransch och affärsområden. Exempelvis kan nämnas
Volvo IT och SKF Group IT som båda har datadrift som en delverksamhet.
Vid våra intervjuer med managementkonsulter framkom att vissa av dessa
har upplevt att organisationers styrmått till viss del tenderar att likna
varandra. Följande citat avhandlar en managementkonsults samlade erfar-
enheter på området.

" ...de flesta mäter inom det finansiella perspektivet oftast någon form av
lönsamhet och tillväxt. Det gör man alltid höll jag på att säga. Tittar vi på
kundperspektivet och med det menar hur kunden ser utifrån och in på oss,
så blir det en form av kundnöjdhetsmätning /.../ Likadant på
medarbetardelen, om man tittar på den på samma sätt som kunderna så blir
det en form av medarbetarnöjdhet eller index. Ofta har detta någon
kompetensutvecklingsdel om man tittar på de mer lite kunskapsintensiva
företagen. Tittar man på processer blir det mer ett effektivitetsmått. Vilka
det blir – det beror helt på vilken typ av verksamhet det är. I
konsultverksamhet är det ofta vad har man för ledtider, vad har man
tillgänglighet och hur bra processerna fungerar. /.../ Inom innovations-
perspektivet tittar man ofta på hur mycket resurser som avsätts och antal
patent."

(Bo Bengtsson, 4GHI Solutions)

Bakom ovanstående resonemang ligger en tanke om att det bör användas
omkring 15-20 styrmått på företagsnivå för att styrningen ska fungera till-
fredsställande, i likhet med Kaplan & Nortons (1993) och Olve et al:s
(1999) resonemang. Jan Bäckman väljer att gå ett steg längre och menar att
detta leder till:
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”Likheterna är på tok för stora mellan verksamheter generellt. Man tar ofta
fram ett antal neutrala styrparametrar, exempelvis NKI, personal-
omsättningshastighet, antal utbildningsdagar…”

(Jan Bäckman, Andersen Business Consulting)

Å andra sidan menar Lövingsson att verksamheten kan styras och hållas
uppsikt över med hjälp av nog så få mått, givet att man känner verksam-
heten tillräckligt väl.

”Jag hörde en anekdot en gång. En gammal fabrikschef nere på ett
pappersbruk i Småland /…/ Det var några som köpte upp pappersmasse-
fabriken så den nya styrelsen hade bjudit in den gamla fabrikschefen och
han kom en gång i månaden på deras styrelsemöte. Han förutsåg allting och
han visste precis hur det gick i företaget. Den nya VD:n var helt chockad –
du är ju hemma och reser runt på bridgeresor, hur kan du veta vad som
händer med den här fabriken? Det visade sig att han ringde in med jämna
mellanrum till en kompis som var vaktmästare på fabriken och ställde några
enkla frågor, bland annat hur många lastbilar som lämnade fabriken. På
basis av dessa enkla frågor kunde han bättre förutspå verksamhetens
utveckling än den nya ledningen, rapporter och beräkningar till trots.
Kontentan är att om man känner sin verksamhet väl och hittar rätt
indikatorer så tror jag att det räcker med ett minimalt antal. Fråga dig själv
vad du skulle vilja ha reda på om du ringde in till företaget från en lång
semester.”

(Fredrik Lövingsson, Karlöf Consulting)

Vi menar att detta resonemang, att endast ett fåtal noga utvalda styrmått
används, leder till att måtten har förutsättningar att bli väldigt organisa-
tionsspecifika, vilket talar emot alltför kraftiga likriktningstendenser på
området. Däremot tror vi inte att detta är särskilt vanligt förekommande, då
det erfordrar omfattande kännedom av verksamheten. Vi finner att detta
vanligtvis inte är fallet i en hel organisation, då ett Balanced Scorecard
egentligen riktar sig till alla medarbetare. Även vår studie visar på att det
oftast används ungefär 15-20 mått i praktiken på bolagsnivå.

De flesta verksamheterna fokuserar nöjda medarbetare och kunder vilket
får till följd att mått som fångar dessa dimensioner används flitigt av
samtliga undersökta studieobjekt. Detta leder till en naturlig likriktning av
dessa mått.

”Attraktiv arbetsplats mäter vi själva utifrån en enkät med ca 12 frågor som
alla medarbetare varit med att ta fram gällande attraktiv arbetsplats.”

(Ann-Charlotte Bredahl, Skandia)

Ser vi på likriktningen av styrmåtten ser vi att detta är vanligast vid
följdmått, såsom olika index över kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
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Skrapar vi lite på ytan ser vi att de i själva verket inte är så lika som de lät
påskina vid en första anblick. Ser vi exempelvis på måttet Nöjd-Kund-
Index väljer alla studieobjekten att använda sig av detta mått. Många
företag i allmänhet väljer att använda sig av SIFO:s enkätstudier vad gäller
mätningen av kundnöjdhet. Enkäterna består av ett antal standardfrågor
men inte desto mindre situationsanpassas dessa till varje företag, vilket
medför att jämförelser mellan olika företag rakt av inte är möjliga. (Jan
Bäckman, Andersen Business Consulting) Detta medför att det handlar om
till viss del skilda mätningar, som ej direkt går att jämföra med varanda,
varvid vi inte kan säga att dessa är ett tecken på likriktning förutom på
ytan.

Ytterligare ett exempel på denna problematik är användandet av styrmåttet
”attraktiv arbetsplats” som både Volvo IT och Skandia använder sig av. Ser
vi på Volvo IT:s sätt att använda termen så innefattar den nöjdheten hos
arbetarna vilket gör att den kan likställas med ett klassiskt NMI. Hos
Skandia å andra sidan så används måttet endast till att studera det som
måttet påvisar, det vill säga hur medarbetarna uppfattar sin arbetsplats.
Därutöver mäter Skandia ett traditionellt NMI, som täcker in ett bredare
område av frågor, dock ej attraktiv arbetsplats. Även detta exempel visar på
att bara för att verksamheterna väljer att benämna styrmåtten med samma
termer så innebär det inte per automatik att de avser samma sak. Samma
tendenser ser vi inom kompetensutvecklingsområdet. Dessa exempel på-
skiner att det inte skulle finnas några större likriktningstendenser på detalj-
nivå. Detta är dock inte slutet för denna undersökning då exemplen påvisar
att det finns klara likriktningstendenser. Vi ser nämligen att det viktiga inte
ligger i hur varje verksamhet väljer att tekniskt mäta de olika styrmåtten
utan i att de faktiskt väljer att fokusera på liknande strategiska aspekter.

Vidare finner vi att en tendens till likriktning över tiden inom flera av
verksamheterna kan utläsas, nämligen att de svårmätta och allt för subjek-
tiva drivarmåtten tenderar att rensas bort och ersättas av följdmått. Kemi &
Miljö har upplevt en sådan utveckling även om vissa drivarmått fortfarande
finns kvar. Även Volvo IT har upplevt detta inom systemutvecklingssidan22

vilket framgår av följande citat.

”Inom systemutveckling är produktivitetsmätning svår… vi har försökt med
Function points med dåliga erfarenheter… vi tittar nu på andra sätt”

(Rolf Ågren, Volvo IT)

                                          
22 På driftsidan anser Volvo IT att det är mycket enklare att finna drivarmått då många
prestationsmått kan mätas per automatik i datorerna.
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Följdmåtten följer ofta upp de strategiska målen varför det inte är så kon-
stigt med likriktningstendenser på det området, i och med att de strategiska
målen är allmänt hållna. Sammantaget ser vi att det är inom följdmåtten
som de största likriktningstendenserna återfinns.

6.2. Förklaringar till likriktning
Vi har konstaterat att vissa likheter finns, om än i olika omfattning i de
olika perspektiven. Det faktum att likheter finns mellan organisationer
understöds också av följande citat, som poängterar att chefer tenderar att
tänka på liknande sätt även om de tillhör olika organisationer.

”What induces managers across organizations to rely on a common set of
attributes to identify rivals or symbionts? Likewise, how do managers come
to share reputational rank orderings of firms? What draws their attention to
the same evaluation dimensions?”

Källa: Abrahamson & Fombrun, 1994, sid. 734

Den likriktning vi har studerat gäller på styrmåttnivå, men verkar enligt vår
mening ha en koppling till likheter mellan verksamheternas vision-
formulering och nedbrytning i strategiska mål. Ju mer verksamheterna lik-
nar varandra med avseende på affärsområden, desto större likheter verkar
finnas även vad gäller styrmått.

”Måtten är unika för enheten /…/ andra liknande koncerners motsvarande
avdelningars Scorecard borde se liknande ut… drivkrafterna är marknaden,
kunderna, tekniken… de har samma grundförutsättningar.”

(anonym)

Även inom de verksamheter som består av datadrift upplevs vissa dimen-
sioner som centrala, exempelvis god tillgänglighet. Därigenom faller det
sig naturligt att mått som påvisar detta finns med.

Det kan enligt vår mening även finnas fler anledningar, förutom ovan-
stående ganska logiska förklaring. De likriktningstendenser vi kan skönja i
vår empiri kan inte fullt ut förklaras av att verksamheterna är så lika, efter-
som det rör sig om något skiftande verksamheter. Vari kan då anledning-
arna tänkas ligga till att denna likriktning uppstår?

Omvärlden för många av verksamheterna är komplex och ständigt i
förändring. I synnerhet gäller detta för de som har verksamhet inom IT, där
förändringstakten är hög. Detta leder till ett ökat behov hos verksamheten
att välja lösningar som ger legitimitet relativt omvärldens rådande normer.
Detta kan som vi ser det vara ett skäl till att verksamheterna väljer att
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fokusera vissa områden som strategiskt viktiga, vilket leder till att vissa
styrmått kommer i fokus, kanske inte minst av anledningar såsom bristande
fantasi.

På strategisk målnivå och visionsnivå finner vi det inte orimligt att tänka
sig att likheter även kan finnas mellan företag oavsett bransch, eftersom
dessa ofta är allmänt och vagt formulerade. Dessa tenderar att innehålla
formuleringar som närmast kan klassas som floskler. Det föranleder oss att
tro att likriktningen på den nivån snarare ligger i ett sätt att bedriva
vinstdrivande verksamhet. Emellertid finner vi liknande upplägg även i den
ickekommersiella enheten som vi har studerat. Å andra sidan har
marknadsmässigt tänkande gjort sitt intågande även i denna skyddade
sektor vilket kan förklara upplägget. De mått som vi benämner följdmått
menar vi försöker fånga utvecklingen av utfallen relativt dessa strategiska
mål. Därför blir det naturligt att vissa av de måtten liknar varandra oavsett
verksamhet.

En förklaring till likriktningen av styrmått kan vara att många av måtten, i
synnerhet de av följdkaraktär, återspeglar ”nödvändigheter” i affärs-
drivande verksamheter. Exempelvis Kotler et al (1999) poängterar att nöjda
kunder ses som viktigt för de flesta verksamheter. Även Zairi & Leonard
(1994) menar att kundnöjdhet snabbt har blivit det viktigaste att fokusera
på för många företag idag och att kundens behov bör vara startskottet i
strategiformuleringen. De menar att fler och fler organisationer inkluderar
kundfokuseringen i sina missions och visioner. Detta leder till likartade
visioner och strategiska mål om nöjda kunder och så vidare, vilka följs upp
med följdmått såsom nöjdkundindex. En koppling skulle kunna göras till
ett resonemang om legitimitetsbehov från verksamheterna, att det finns näst
intill allenarådande normer om företagande. Sådana menar vi kan vara att
värna om kunder och medarbetare samt ha effektiva interna processer med
god lönsamhet samt ha en ambition att utvecklas. En verksamhet som
uppfyller sådana kriterier menar vi ofta upplevs som ”sunda” och legitima
verksamheter.

Vidare finner vi att anledningar till likriktning kan finnas i form av
jämförelser som görs mellan verksamheter med hjälp av benchmarking.
Dock benchmarkar sig inte något av våra studieobjekt med varandra så det
förklarar knappast att just våra studieobjekts styrmått liknar varandra. Vi
anser dock att de företag som verksamheter väljer att benchmarka sig emot
torde ha en god legitimitet, då de förmodligen ses som en god förebild
åtminstone i något avseende. Detta skulle kunna leda till att legitimt
beteende sprider sig genom det som Brunsson & Jacobsson (1998) be-
nämner imitation.
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Om löpande jämförelser görs måste verksamheterna mäta prestationerna på
ett likadant sätt. Görs inte detta måste en kalibrering av mätetalen först ske
innan en rättvisande jämförelse är möjlig (se exempelvis Karlöf, 1997).
Benchmarking är något som ett antal av verksamheterna sysslar med,
åtminstone i delar av verksamheten. Ett exempel är den så kallade
Compass-studien som är en bredare och enklare form av jämförelse/
benchmarking inom datadrift, i vilken bland andra Volvo IT deltager.
Omsorgen i Linköpings kommun har till och med antal genomförda
benchmarking som ett styrmått. Lars-Göran Strand (LK Ekonomi) påpekar
att kommunen i stort jämför sig med likvärdiga kommuner, exempelvis
Helsingborgs kommun.

Som vi ser det är Balanced Scorecard ett internt styrverktyg och styrmåtten
är en del av detta. Denna syn delas av respondenterna. Av denna anledning
finns inga uttalade viljor eller ambitioner att genomföra en generell stand-
ardisering av styrmåtten. Påfallande många respondenter påpekar istället
hur viktig själva framtagningsprocessen är för att skapa förståelse för
verksamheten och dess strategi. Alltså menar vi att några sådana viljor inte
förklarar den likriktning som finns.

6.2.1. Övriga förklaringar till likriktning

Det har enligt Abramhamson & Fombrun (1994) visat sig att många tankar
och åsikter är desamma oavsett vilken organisation som studeras. Bland
annat har det faktum att många stålbolag misslyckats med att förändra sin
strategiska inriktning då konkurrensbilden och den övriga omvärlden
förändrades, förklarats med sådana fenomen enligt Lawrence & Dyer (i
Abramhamson & Fombrun, 1994).

Orsakerna ligger enligt vissa forskare i så kallade makrokulturella faktorer.
Fenomenet kan benämnas makrokulturell homogenitet (Abrahamson &
Fombrun, 1994) och innebär att en viss typ av tankar och värderingar delas
inom en specifik grupp av företag. Med andra ord rör det sig om en kultur
och ett tankesätt som sträcker sig utanför den egna organisationen.

Många förklaringar till att makrokulturer uppstår kan finnas, men en
förklaring som Abrahamson & Fombrun (1994) trycker på är de kontakter
som finns mellan organisationer. De kopplar resonemanget främst till olika
relationer inom och mellan kedjor av företag från råvara till slutkund och
menar att relationerna kan leda till ett homogent sätt att tänka kring organi-
sationsfrågor. Vi menar dock att makrokulturer kan uppstå genom kontak-
ter mellan organisationer även om de inte ingår i samma eller en närliggan-
de kedja av företag. Exempelvis kan deltagande i olika typer av forum leda
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till att ett homogent tankesätt sprids mellan organisationer, som i sin tur
påverkar organisationernas handlingar.

Kopplat specifikt till likriktning i strategifrågor menar Abrahamson &
Fombrun (1994) att makrokultur kan vara en förklarande variabel, som gör
det svårt för ledningen att få upp ögonen för nya strategiska möjligheter.

”A macroculture’s strategic-issue homogenity may also blind top managers
to new strategic issues”

Källa: Abrahamson & Fombrun, 1994, sid. 743

I och med att Balanced Scorecard är ett strategiskt verktyg (Olve et al,
1999) menar vi att denna makrokulturella förklaring till likriktning av styr-
mått inom Balanced Scorecard skulle kunna vara möjlig. Detta har vi funnit
tecken på i vår studie då flera av respondenterna deltagit i olika typer av
kurser, forum och mässor, vilket i åtminstone i vissa fall tydligt påverkat
respondenternas tankesätt kring styrning och strategi.

Utöver de drivkrafter vi diskuterat ovan hade vi från början en tanke om att
managementkonsulters roll i Balanced Scorecard-sammanhang skulle vara
tänkbar som en drivkraft eller förklaring till likriktning. Brunsson &
Jacobsson (1998) nämner just exemplet konsulter som orsak till
spridningseffekter. Huruvida så är fallet kan vi inte med säkerhet uttala oss
om, det finns både faktorer som talar för och emot detta. Konsulternas roll
upplevs av sig själva ha övergått till en mer processtödjande roll. Detta
uttalande stöds av Kemi & Miljö som anlitade konsulter i sin framtagnings-
process. Dock har inte alltid konsulternas arbetssätt varit på detta sätt,
vilket tydliggörs i följande citat.

”…i början envisades man, jag i alla fall, med strukturer då man var lite
osäker, att det skall finnas ett innovationsperspektiv etc. istället för att säga
okey, använd istället ett produktperspektiv om ni tycker det är viktigt att
fokusera på. Det är en sak som jag nu tror på.”

(anonym konsult)

Vidare menar vi att själva konceptet och metodiken leder till ett sätt att
tänka kring strategi och därigenom även styrmått. Dessutom finner vi det
inte särskilt troligt att konsulterna kommer fram till helt organisations-
specifika Balanced Scorecards då konsulterna bygger upp en kunskapsbank
om vilka mått som är lämpliga inom specifika branscher. Att vid varje
tillfälle ta fram ett helt unikt Balanced Scorecard skulle ta allt för lång tid
och därigenom riskera att bli alltför kostsamt för klienten. En indikation på
att så är fallet är att en av de intervjuade konsultfirmorna faktiskt har en
databas med ungefär 700 vanliga mått, uppdelade i olika kategorier, som de
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brukar använda som checklista vid sina uppdrag. Sammantaget är vår åsikt
att sanningen ligger någonstans emellan situationsanpassning och standard-
koncept, där vissa konsulter använder sig mer av standardupplägg, med-
vetet eller omedvetet, än andra. Därför anser vi att konsulters medverkan är
en faktor som påverkar likriktningen av styrmått. Detta ställningstagande
stärks av att flertalet av studieobjekten använt sig av konsulter vid
framtagandet av sitt Balanced Scorecard.

En annan förklaring till likriktning är, enligt oss, att många verksamheter
upplever att intressanta mått är svåra att mäta. Detta upplevs i många fall
leda till, som tidigare nämnts, att sådana mått på sikt gallras bort. Enkelhet
att mäta vissa saker kan därför successivt leda till likriktning. Dock finns
det personer som förespråkar att detta är fel väg att gå, vilket illustreras
nedan.

"Jag tror att det alltid går att hitta mått, sedan kan det självklart finnas mått
som är svåra att mäta, då får man skapa arbetssätt kring framgångs-
faktorerna och vänta tills måttet kommer. Men det går alltid att skapa
nånting."

(Gustaf Göranson, Ernst & Young)

Detta är enligt oss en både naturlig och vacker tanke, dock upplever vi att
detta inte sker särskilt ofta. Trots detta finner vi att det kan vara lämpligt att
söka alternativa mått som belyser det eftersträvade för att få ett Balanced
Scorecard som är strategiskt genomsyrat.

De flesta verksamheter mäter kunders och medarbetares nöjdhet oavsett om
de använder sig av Balanced Scorecard eller inte (se exempelvis Olve et al,
1999). Vi menar på att dessa typer av mått tenderar att smyga med av
tradition i många Balanced Scorecard. Inte desto mindre behandlar de i de
flesta fall relevant information.

6.3. Är likriktningen förenlig med Balanced
Scorecardkonceptet?

Huruvida de likriktningstendenser som kan skönjas är förenliga med
Balanced Scorecardkonceptet anser vi beror på vad likriktningen har för
förklaringar. Om det vore så att standardlösningar på färdiga uppsättningar
av exempelvis styrmått och strategiska mål hade använts så skulle det te sig
tveksamt (se exempelvis Olve, 2000). Ett sådant förfarande var fallet hos
Volvo IT när de tog fram sitt förra Balanced Scorecard. Detta skedde
genom att endast en strategiansvarig samt en konsultfirma var involverad i
framtagningsprocessen. Slutprodukten blev ett Balanced Scorecard med 55



Balanced Scorecard – organisationsspecifika eller likriktade?

81

styrmått av både drivande karaktär och följdkaraktär, som upplevdes av
medarbetarna som att det inte återspeglade det relevanta för verksamheten,
utan snarare var en uppsättning mått som inte kunde mätas. Av denna
anledning dog modellen innan den ens hade börjat fungera.

Som vi tidigare nämnt är de likheter som vi funnit mellan styrmåtten främst
av karaktären följdmått som fångar de strategiska målen eller de kritiska
framgångsfaktorerna. Förklaringen till detta ligger som vi ser det främst i
det rådande sättet att tänka kring managementfrågor, vilket grundar sig
kring de rådande normativa uppfattningarna om hur verksamhet ska
bedrivas. Det legitima sättet att tänka kring affärsdrivande verksamhet
upplevs i vårt tidevarv vara att det är viktigt med lönsamhet, nöjda kunder,
nöjda och motiverade medarbetare, effektiva processer samt innovation och
utveckling. Detta menar vi är grundläggande och medför att många följd-
mått som fångar utfallet av prestationerna i dessa dimensioner blir viktiga i
många verksamheter. Vi vill också poängtera att de perspektiv som Kaplan
& Norton (1992) väljer att använda i sig riktar uppmärksamheten mot dessa
områden.

Vad gäller drivarmått fann vi, vilket framgick i föregående avsnitt, att
likriktning inte finns i särskilt stor omfattning. Detta märks i synnerhet
bland styrmåtten inom interna processperspektivet och utvecklingsperspek-
tivet. Emellertid ser vi att exempelvis de verksamheter som håller på med
datadrift ofta mäter och styr efter liknande mått, såsom servertillgänglighet
och datakapacitet, då dessa aspekter är centrala för branschen. Detta anser
vi inte går emot Balanced Scorecard-konceptet, eftersom måtten ofta tagits
fram genom diskussioner på olika nivåer i organisationerna.

Å andra sidan ser vi en tendens till att många av de mer drivande styr-
måtten i många fall tenderar att gallras bort, då de upplevs som alltför
subjektiva på grund av att de är svårmätta. En likriktning i denna form
menar vi riskerar att Balanced Scorecard blir ett rapporteringssystem
snarare än ett system som verkligen styr mot goda prestationer i linje med
strategi och vision. Detta var just vad som hände i Volvo IT under slutet av
1990-talet, då de ickefinansiella måtten tenderade att falla bort mer och
mer. Det slutade med att endast finansiella månadsrapporter förekom. I
dagsläget är tendensen inte särskilt stor till detta i de verksamheter vi har
studerat, med undantaget SKF Group IT som använder sitt Scorecard som
ett rent uppföljningsverktyg. Dessutom upplever Bo Bengtsson på 4GHI
Solutions att sådana tendenser och risker i många fall finns i de organisa-
tioner han varit i kontakt med i egenskap av konsult. Med andra ord menar
vi att denna utgallringstendens faktiskt, om den tilltar, kommer att leda till
att några av de egentligt stora poängerna med Balanced Scorecard som stra-
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tegiskt verktyg faller. Den huvudsakliga poäng vi ser med konceptet är
nämligen att strategin ska genomsyra verksamheten och även följas upp
med de styrmått som är relevanta för detta. För att detta ska fungera väl
anser vi att det i normalfallet krävs såväl styrmått av drivande karaktär som
av följdkaraktär (jfr Olve et al, 1999).

En likriktning av styrmåtten som enligt Brunsson & Jacobssons (1998)
vokabulär grundar sig på en alltför kraftig imitation menar vi också går
emot Balanced Scorecard-tankarna och ofta leder till ett misslyckande av
Balanced Scorecard-användandet.

”En av fallgroparna med balanced scorecard är att kopiera någon
uppsättning perspektiv som inte känns rätt och inte har någon innebörd för
den egna verksamheten. Många företag i Sverige har exempelvis tagit
Skandias eller Kaplan & Nortons perspektiv, utan att ordentlig fundera
igenom vad som känns relevant för den egna verksamheten. Det kanske inte
är helt troligt att värdeschemat och därigenom valet av perspektiv ser
likadant ut i ett försäkringsbolag som ett industribolag.”

(Fredrik Lövingsson, Karlöf Consulting)

En annan förklaring till likriktning är att konsulter haft för stor delaktighet i
utformningen av Balanced Scorecard, såsom i Volvo IT:s historia. Då
framtagandet sker utifrån en standardmall i för hög utsträckning, i
synnerhet om endast ett fåtal människor i samråd med externa manage-
mentkonsulter varit delaktiga i framtagningsprocessen, menar vi att
Balanced Scorecard-tankarna tenderar att gå förlorade och implemen-
teringen därmed misslyckas.

Vi anser att kontentan av det hela är att den likriktning som vi har skådat i
dagsläget generellt sett är förenlig med konceptet, i synnerhet eftersom de
verksamheter som vi studerat trots allt också har ett antal mer organisa-
tionsspecifika drivande styrmått, vilket medför att likriktningen inte är så
stark. Visionen har brutits ned till mer eller mindre relevanta styrmått i alla
verksamheter snarlikt den metodik som Kaplan & Norton föreskriver. Detta
gäller dock inte SKF Group IT, där kopplingen från styrmått upp till vision
och strategi upplevs som vag och som en efterhandskonstruktion.
Anledningen till detta ligger som vi ser det främst just i framtagnings-
processen. Vi vill dock understryka att de tendenser till likriktning vi kan se
i form av att mer verksamhetsunika och drivande mått har lätt att gallras
bort över tiden, till förmån för mer allmänna följdmått som är enklare att
mäta, är av ondo. De observationer vi har gjort vid intervjuerna tyder på att
detta är ett dilemma som flera av studieobjekten ställts inför. Om
fenomenet skulle öka anser vi att likriktningen inte helt skulle vara förenlig
med Balanced Scorecard-konceptet, eftersom det handlar om att skapa den
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tidigare nämnda balansen av mått av både drivande och följdmässig
karaktär.

6.4. Utnyttja tendenserna till likriktning
Vi vill förespråka utifrån våra intervjuer och iakttagelser att Balanced
Scorecard bör tas fram genom en diskussion kring verksamheten och dess
strategi i enlighet med den metodik som litteraturen förespråkar. Om detta
sedan leder till att verksamheterna var för sig kommer fram till att liknande
styrmått är intressanta behöver det enligt oss inte vara av ondo. Detta
tillvägagångssätt används dock inte alltid. Detta resonemang leder till att
man bör vara varsam med att utnyttja den likriktning som de facto exi-
sterar, vilket vi nu kommer att resonera kring.

6.4.1. Standardisering

Likriktningstendenserna bör enligt vår mening inte utnyttjas för någon form
tvångsmässig generell standardisering. Argumenten ligger i att om en
standarduppsättning styrmått skulle användas, så tenderar Balanced
Scorecard-konceptet falla. Detta eftersom det handlar om att försöka hitta
de mått som är relevanta för respektive verksamhet att styra på, vilket
exempelvis framgår av Kaplan & Norton (1992) och Olve et al (1999). I
vår studie har vi fått inblick i Volvo IT:s tidigare misslyckade implemen-
tering av Balanced Scorecard. Orsaken till misslyckande var en allt för
standardmässig implementering, styrmåtten inkluderade. Misslyckande
talar emot en generell standardisering av styrmått och vi menar istället att
en stor delaktighet bland de anställda är nödvändig i framtagningsprocessen
för att Balanced Scorecard ska få den strategiska effekt som önskas.

En standarduppsättning skulle alltså göra det avsevärt svårare att låta
strategin genomsyra verksamheten, eftersom det är tanken att styrmåtten i
Balanced Scorecard ska vara nedbrutna utifrån vision och strategiskt tänk-
ande. Möjligen skulle en standardisering kunna göras för de mest
allmängiltiga måtten såsom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och
personalomsättning, eftersom dessa faktorer normalt sett upplevs som
viktigt att hålla reda på för ett företag. Å andra sidan tenderar vissa av
sådana mått att snarare vara statistikmått än aktiva styrmått som ska
inkluderas i Balanced Scorecard, vilket illustreras av följande:

”Statistik – det är en massa grejer som är viktiga att följa upp av olika
anledningar – men vad är det vi ska styr verksamheten på? Om
personalmässig tillväxt är ett viktigt mål, kan exempelvis antal medarbetare
med ett angivet målvärde vara en relevant indikator. Om rekrytering inte är
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ett mål bör däremot inte antal medarbetare tas upp i styrkortet. Självklart så
kommer dock detta att mätas i andra former – det är statistik.”

(Fredrik Lövingsson, Karlöf Consulting)

Om nu någon generell standardisering skulle genomföras menar vi att
denna inte skulle bli lyckosam. Detta då det skulle krävas standardisering
ända ner på lägsta detaljnivå, vilket vi menar skulle kosta mycket mer än
det smakar eftersom det ofta handlar om svårfångade mått. Ett sätt att
undvika standardiseringen på detaljnivå skulle vara att snarare använda sig
av principer och normer. Följden skulle dock bli att det skulle krävas
kalibrering för att få rättvisande jämförelser. Relevansen av en sådan över-
gripande standard skulle därmed bli begränsad.

Emellertid kan ett resonemang föras kring intern standardisering. Vi har
bland våra studieobjekt funnit att det internt inom koncerner ofta finns
vissa inslag av standardisering såsom gemensamma kundenkäter etc., även
om de ofta situationsanpassats med några för enheten relevanta specifika
frågor. Vad gäller hela måttuppsättningen är ofta delverksamheterna så
olika att standardiseringen på sin höjd består i en uppmaning att alla
enheter ska använda sig av ett Balanced Scorecard i sin styrning, som är
fallet exempelvis inom den anonyma koncernen och Volvokoncernen. Vad
det däremot ska innehålla för styrmått överlåts dock till enheterna själva,
vilket även ligger i linje med följande citat.

”ganska många svenska koncerner talar om att det här med konsolidering
av mätetal inte är det centrala, det är mer att skapa en inriktning som
stämmer genom hela företaget”

(Nils-Göran Olve, ConcoursCEPRO)

Emellertid påpekar Olve et al (1999) att det ofta kan finnas önskemål i
synnerhet från ledningshåll i koncerner att åtminstone ha vissa mått
gemensamma inom koncernen till förmån för enklare jämförelser delarna
emellan. Fördelen är att jämförelser underlättas, men å andra sidan upplevs
sällan måtten vara relevanta eller konkreta på lokal nivå, vilket illustreras i
tabell 3.

Lokala ostandardiserade
mått

Koncerngemensamma
standardiserade mått

+Relevanta
+Konkreta
- Svåra jämförelser

- Bristande relevans lokalt
- Upplevs sällan vara konkreta
+ Jämförelser underlättas

Tabell 3 För- och nackdelar med koncerngemensamma mått
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Lösningen menar Olve et al (1999) ofta brukar bli vissa gemensamma mått
eller att man diskuterar fram ett bibliotek med ett större antal mått med
färdiga definitioner inom koncernen. Detta är dock inget som vår studie har
påvisat.

Bo Bengtsson (4GHI Solutions) menar dock att om en koncern består av
exempelvis 15 identiska fabriker, så kan det vara naturligt att använda
samma styrmått för alla dessa. På så sätt kan delverksamheternas
prestationer enkelt och rättvisande utvärderas mot varandra, just eftersom
de är identiska.

6.4.2. Benchmarking

Ett sätt att utnyttja tendenserna till likriktning skulle kunna vara att löpande
jämföra verksamheten med andra liknande verksamheter genom en form av
benchmarkingförfarande. Verksamheterna bör då ha liknande processer så
att gemensamma mått kan tas fram för att nå relevanta jämförelser. I vår
studie har vi funnit att Volvo IT deltar i en dylik löpande jämförelse, i
något som kallas Compass-studien. Dessa mätningar används för att
utvärdera verksamhetens prestationer relativt andra företag som ingår i
mätningarna. Detta menar vi är ett sätt att utnyttja de tendenser till
likriktning som finns vad gäller nyckeltal, som grundar sig i att liknande
verksamheter finner liknande aspekter relevanta att mäta och utvärdera. Vi
vill dock påpeka att dessa mått ofta inte är aktiva styrmått utan snarare är
statistiska mått, som återspeglar prestationerna men inte ingår i Balanced
Scorecard.

Vad gäller just styrning med Balanced Scorecard och dess styrmått upp-
lever flera av respondenterna att det skulle vara lärorikt att gå samman med
andra verksamheter i högst frivilliga forum för erfarenhetsutbyte. I dessa
kan verksamheterna diskutera kring erfarenheter av verksamheten i sig men
även sättet att styra den på. Vissa av respondenterna menar på att det vore
mest intressant att samarbeta med liknande verksamheter, såsom att IT-
bolag diskuterar med liknande bolag. Exempelvis har Volvo IT erfaren-
heter av detta från perioden 1996/1997, då de genomförde ett sådant
projekt:

”Dessutom hade vi en grupp företag i Norden; Ericsson, Skandia, Norsk
Hydro, Statoil, Kreditkassen och Den Norske bank som träffades informellt.
I våra kundenkäter hade vi liknande frågor. Men ni mäter från 1 till 6 och vi
från 1 till 9. Och så tog vi några frågor från varandra. Det var bara IT-
verksamheterna i koncernerna som deltog och sedan gjorde vi också en
slags dålig benchmarking, vi träffades och jämförde utfallen utan att
kalibrera. Men vi hade nästan samma värden och det var samma problem i
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de olika områden. Alla var dåliga på samma saker. Felen som uppstod på
grund av att vi hade lite olika frågor var mindre än själva tolkningen. Man
ska inte tro att det går att få 100 procent rätt, det är snarare diskussionen –
det är bättre att få en diskussion än att säga att så är det, punkt slut. ”

 (Margareta Westesson, Volvo IT)

Det hela upplevdes som mycket givande och lärorikt. Det handlar som vi
ser det om en slags benchmarking med fokusering på lärande för för-
bättrade prestationer, vilket även Karlöf (1997) diskuterar. Vid vår intervju
påpekar Bengt Karlöf att lärande mellan olika verksamheter på detta sätt
kan vara relevant på Balanced Scorecard-området:

”…istället för att uppfinna hjulet undersöka vilka som gjort det här tidigare
och bättre än oss, vilka har tänkt på det här och haft problemen före oss.
Därför är Balanced Scorecard ett bra sammanhang att göra det i, där
tillämpningarna varierar hej vilt. Att försöka fånga upp det mer och
beskriva olika arbetsområden, det tycker jag är en oerhört bra idé”

(Bengt Karlöf, Karlöf Consulting)

Önskemål finns hos många av respondenterna att göra detta med liknande
verksamheter. Direkta konkurrenter upplevs dock normalt sett inte vara
möjliga som benchmarkingpartners, då dessa av naturliga skäl inte vill
släppa ifrån sig sina affärshemligheter vad gäller både processer och sätt att
styra dessa. Vi vill dock framhäva att det i många fall kan ge väl så mycket
att studera helt andra verksamheter för att få idéer och inspiration. Detta
benämns av litteraturen som generisk benchmarking och det är oftast
genom en sådan som de stora förbättringssprången kan hittas. Om en
verksamhet exempelvis upplever ineffektivitet vad gäller fakturerings-
rutiner, ger det ofta mer att söka upp en verksamhet som är en god förebild
inom just det även om verksamheten i övrigt inte liknar den egna. Vad
gäller faktureringshantering kan enligt Bengt Karlöf (Karlöf Consulting)
exempelvis ett kontokortsföretag vara en bra förebild, då det är något av
dess kärnverksamhet. Denna form av benchmarking skulle enligt vår
mening dock snarare kunna sägas vara ett sätt att utnyttja de olikheter som
finns, snarare än den likriktning som finns. Anledningen till detta är att
denna form syftar till att hitta alternativa arbetssätt och processer som är
mer effektiva.

Sker benchmarking med alltför liknande verksamheter, genom så kallad
funktionell benchmarking eller konkurrentbenchmarking, riskerar man att
låsa in sig i vissa tankegångar kring både processer och styrning. Det finns
även risker för att benchmarkingen kan bli alltför nyckeltalsfokuserad och
ytlig, i synnerhet vid konkurrentbenchmarkingen (Andersen & Pettersen,
1997; Zairi & Leonard, 1994).
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Det finns emellertid också risker med den ovan nämnda forummetodiken,
som vi ser det. Riskerna är kopplade till likriktningens förenlighet med
Balanced Scorecardkonceptet, som inte bör bli lidande. Vi vill återigen
påpeka att tanken är att Balanced Scorecard ska utformas utifrån respektive
verksamhets vision med stora inslag av delaktighet av medarbetare (se
exempelvis Olve et al, 1999). Om några enstaka personer i lednings-
gruppen strålar samman med andra verksamheters diton och får impulser
endast om styrmått menar vi att är risken att dessa representanter övertalar
sina egna verksamheter om att ”vilket bra mått detta är – det kör vi på”.
Detta leder till en likriktningsprocess liknande det Brunsson & Jacobsson
(1998) benämner imitation. Därmed är risken stor att delaktighet och
konsensus kring strategin och Scorecardet inte nås. Emellertid vill vi upp-
muntra till erfarenhetsutbyten på ett djupare plan, inte minst vad gäller
implementering och tankesätt kring styrning i allmänhet. Vi menar att jäm-
förelser av nyckeltal inte är särskilt lämpligt och relevant, eftersom mät-
ningarna vanligtvis inte är enhetliga mellan företagen. Det tenderar då att
istället bli en studie av siffror utan relevans. Därför menar vi att den ovan
föreskrivna forummetodiken, med medvetande om de risker som finns med
sådana, är att föredra som ett sätt att utnyttja det faktum att det finns
likheter men även olikheter mellan olika verksamheter. Vi vill alltså påpeka
att detta kan göras oavsett om styrmåtten är likriktade eller inte, verk-
samheterna emellan. Dessutom kan i många fall ännu större lärdomar dras
vid en insiktsfull benchmarking genom lärandeforum med vitt skilda
verksamheter.

6.4.3. The Balanced Scorecard Strategy Map – ett sätt att dra
nytta av likriktningen?

Ett alternativt utnyttjande av den likriktning som finns på området menar vi
Kaplan & Norton (2000) förespråkar. De har nämligen utifrån sina erfaren-
heter av arbete med Balanced Scorecard noterat betydande mönster i hur
konceptet kommer till uttryck. Dessa samlade erfarenheter har de fört
samman i ett allmänt ramverk, som de har visualiserat med hjälp av en
”Strategy Map”, som länkar samman Balanced Scorecards beståndsdelar i
en orsak-verkan-kedja. Efter att ha gjort detta branschvis har de samman-
ställt en standarduppställning som har till syfte att hjälpa ledningsgrupper
att utveckla sina egna strategier. Ramverket kan nämligen användas för att
beskriva alla strategier med ett illustrativt och allmänt hållet språk. Kaplan
& Norton (2000) hävdar att detta kan ge en lika god bild av en verksamhets
strategi som finansiella modeller23 ger över de finansiella prestationerna. I

                                          
23 Ett exempel skulle kunna vara duPont-modellen.
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deras ramverk kan framläsas mål samt de mått som används för att mäta
prestationerna.

Grundläggande är att samtliga strategier har värdeskapande för kunden i
fokus, dock menar Kaplan & Norton (2000) att det i kundperspektivet
normalt finns tre övergripande kundstrategier att välja på; nämligen
operationell excellens, nära kundrelationer eller produktledarskap. Med
avseende på vilken som väljs förefaller olika faktorer vara relevanta att
satsa på och därmed mäta och styra efter, vilket illustreras i följande punkt-
lista:

• Operationell excellens: fokus på konkurrenskraftiga priser, produkt-
kvalitet, korta ledtider och leveransprecision.

• Nära kundrelationer: fokus på kvalitet i kundrelationen samt kvaliteten
i de tjänster som erbjuds.

• Produktledarskap: fokus på funktionalitet, utmärkande drag och pre-
standa på tjänster och produkter.

Vi finner att flera av de verksamheter vi har studerat inte tydligt har uttalat
styrmåtten i en orsak-verkan-logik. Dessutom är deras strategiska foku-
sering inte entydigt inom ett av de ovanstående tre områdena, utan snarare
en kombination av dem. Kaplan & Norton (2000) menar att metodiken med
fördel kan hjälpa organisationer att hitta luckor i sin strategiska logik.
Anledningen till att denna standardmodell växt fram menar vi är att
modellen innehåller områden och mål som är så pass övergripande och all-
mänt hållna att de är relevanta i de flesta verksamheter, eftersom de visar
på en grundläggande affärslogik. Med andra ord ser vi denna modell som
en metod att utnyttja den övergripande likriktning mellan verksamheter
som finns.

Vi håller med om att modellen kan vara relevant för att dra nytta av lik-
riktningen, men menar samtidigt att användande av en sådan här standard-
modell kan påverka organisationernas tänkande kring styrningen och vilka
områden som kan vara relevanta för verksamheten i allt för hög grad. Detta
eftersom diskussionen och framtagningsprocessen i många fall upplevs
vara det viktigaste i Balanced Scorecardsammanhang, för att få strategin att
genomsyra hela organisationen, vilket vi tidigare nämnt. Å andra sidan
menar vi att man genom att trycka på situationsanpassningen av modellen
kan hjälpa organisationer att nå en djupare förståelse för sin affärslogik.
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Sammanfattningsvis förespråkar vi inte att modellen ska användas eller
uppfattas som en generell standardmodell. Däremot menar vi att om
organisationer känner ett behov av ökad kunskap och förståelse kring
styrning och strategi kan denna modell ge input till deras kunskapsprocess.
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7. Slutsatser
Vissa likriktningstendenser finns vad gäller styrmått, även om tendenserna
inte är så kraftiga som vi misstänkte innan vi inledde vår studie. Likheterna
är störst vad gäller följdmått som normalt sett återspeglar de strategiska
målen. Vad gäller drivande mått finner vi större skillnader mellan verk-
samheterna, även om vissa mått är liknande i de fall verksamheterna
avsevärt liknar varandra i form av att de exempelvis har samma affärs-
områden. Exempelvis är tillgänglighet i support och datasystem viktiga
styrmått när verksamheten består av IT- och datadrift.

Vi har funnit en mängd förklaringar till ovannämnda likriktning. Förklar-
ingarna ligger bland annat i ett legitimitetsbehov samt ett normativt sätt att
tänka kring management. En anledning till att många mått liknar varandra
är att vissa av verksamheternas affärsverksamhet är av liknande karaktär.
Vi menar även att konsulter har ett finger med i spelet. Många manage-
mentkonsulter vi intervjuat säger att de ikläder sig en stödjande roll, men
emellertid existerar checklistor med styrmått. Vi menar att detta, jämte det
faktum att metodiken i sig tenderar att leda fram till ett sätt att tänka kring
strategi och styrning, verkar likriktande. Vi har även funnit att vissa
aspekter är viktiga för de flesta företag såsom kundnöjdhet och kompetenta
medarbetare vilket återspeglar sig i att liknande mått används, såsom Nöjd-
Kund-Index. En ytterligare förklaring är att verksamheter inom en snävt
avgränsad bransch, såsom vald IT-bransch, har liknande processer vars
prestationer ofta är relevanta att följa upp på ett visst sätt.

Den likriktning som de facto existerar anser vi vara till största delen
förenlig med Balanced Scorecard-konceptet. Anledningarna till detta är att
den likriktning som finns inte förklaras av att verksamheterna har köpt en
färdig måttuppsättning eller något liknande, skulle detta vara fallet är det på
intet sätt förenligt med Kaplan & Nortons Balanced Scorecard-koncept.
Istället har samtliga verksamheter som vi studerat, förutom SKF Group IT,
diskuterat igenom verksamheten och dess strategi och därefter kommit
fram till styrmått som de upplevt vara relevanta för sin verksamhet. En
utveckling som kan skönjas är att många drivarmått tenderar att gallras ur
på grund av exempelvis att de är svåra att mäta, är alltför subjektiva eller
upplevs som svåra att förstå. Detta kan i förlängningen leda till att en av
Balanced Scorecards stora poänger går förlorade nämligen att ha en balans
av mått som fångar både det som driver verksamheten framåt och de utfall
som verksamheten ger. Detta anser vi bör undvikas om Balanced Scorecard
ska kunna behålla sin roll som strategiverktyg och inte ta ett steg tillbaka
till att bara bli ett rapporteringsverktyg.
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Finns det då några möjligheter att utnyttja likriktningen? En generell
standardisering av styrmått finner vi sammanfattningsvis inga anledningar
till. Ett möjligt skäl till en generell standardisering skulle vara att åstad-
komma jämförelser mellan organisationer, men en sådan process skulle
enligt oss bli alltför komplicerad med tanke på det stora antal organisa-
tioner som skulle beröras. Vi finner dock att standardisering inom en
koncern av åtminstone vissa allmänna mått kan vara eftersträvansvärt för
att kunna utvärdera enheter mot varandra. Detta menar vi gäller i de fall
verksamheterna är identiska, såtillvida att det kanske rör sig om ett antal
enheter med samma produktion och fokusering på samma kundsegment. I
annat fall tenderar olika mått vara relevanta. Vi vill dock framhäva att det
finns risker även med en sådan standardisering, då enheterna kan uppleva
det som påtvingad rapportering om de inte själva fått vara delaktiga i fram-
tagningsprocessen och därmed inte känner den strategiska kopplingen.

Vi anser vidare att Kaplan & Nortons ”Strategy Map”-modell kan vara ett
sätt att dra nytta av de övergripande likheter som finns mellan organisa-
tioner. Dock vill vi poängtera att den bör användas varsamt eftersom den
kan begränsa användarnas egna tankeförmåga kring sin verksamhet.

En bättre lösning som vi ser för att dra nytta av likriktningen är en insikts-
full form av benchmarking, som vi benämner frivilliga forum för erfaren-
hetsutbyte och jämförelser. Skälet är att det genom sådana är möjligt att
lära sig av andra verksamheter för att kunna förbättra de egna presta-
tionerna. Vi menar att en standardisering av vissa mått inte skulle räcka för
att nå den önskade lärandeeffekten, utan en djupare reflektion krävs vilket
kan uppnås genom dylika forum. Dock menar vi att även vissa risker kan
finnas med en sådan metodik, nämligen att verksamheterna imiterar varan-
dras lösningar i allt för hög utsträckning, utan att anpassa dem till den egna
organisationens förutsättningar. I längden riskerar verksamheterna att låsa
fast sig i ett tänkande som är begränsat till den teknologi som existerar i
branschen idag.

Slutligen vill vi framhäva att det inte är de exakta styrmåtten i sig som är
det väsentliga i Balanced Scorecard-sammanhang. Det är nämligen betyd-
ligt mer än ett rapporteringssystem – det är ett strategiskt verktyg. Detta
innebär att verktyget ska vara effektivt för detta ändamål, vilket föranleder
oss att säga att det är framtagandeprocessen i sig som är det viktigaste, då
en dialog kring verksamhetens strategi i bästa fall kan skapas. Inte desto
mindre bör de styrmått och handlingsplaner som utarbetas styra verksam-
heten i den riktning som önskas.
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7.1. Förslag till vidare forskning
Vi har koncentrerat vår studie till tjänstesektorn, där vi funnit vissa
tendenser till likriktning. En bredare studie som sträcker sig över ett flertal
branscher menar vi skulle vara intressant, gärna i form av en
tvärsnittsstudie, för att kunna utreda och statistiskt klarlägga tendenser och
förklaringar till den eventuella likriktning som finns mellan organisationer
oavsett bransch. En sådan menar vi skulle kunna göras med avseende på
styrmått i en strategisk kontext eller med avseende på organisationernas
sätt att tänka kring organisation, strategi och styrning.

Vi förespråkar en uppföljning av vår studie om några år för att se huruvida
bortgallringsprocesser av subjektiva och svårmätta styrmått fortgått och på
så sätt studera huruvida Balanced Scorecard därmed mist något av sitt
syfte.

Ett område som vi inte har behandlat i denna studie är förutsättningarna för
någon form av standardisering av ickefinansiella mått på det externa redo-
visningsområdet, vilket vi menar är ett intressant forskningsområde.
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Intervjuer
Volvo Information Technology

J-P Fendrich, strategiutvecklare 2001-03-07 Besök

Tor Eneroth, kultur- och kvalitetsansvarig 2001-03-08 Besök
Peter Nathell, gruppchef inom Systemutveckling 2001-03-08 Besök
Ulla-Britt Börjesson, verksamhetsutvecklare 2001-03-08 Besök

Rolf Ågren, vVD 2001-03-09 Besök
Margareta Westesson, process manager 2001-03-09 Besök
Christina Eide, Global Account Manager mot Volvo PV 2001-03-09 Besök

Linköpings Kommun Ekonomi

Lars-Göran Strand, enhetschef 2001-03-09 Besök

Anonym enhet

Anonym, Manager operational development 2001-03-14 Besök

4GHI Solutions AB

Bo Bengtsson, konsult 2001-03-14 Besök

ConcoursCEPRO

Nils-Göran Olve, Adjungerande professor, konsult 2001-03-19 Besök

Kemi & Miljö AB

Anna Söderhielm Bellwart, Controller/ekonomisansvarig 2001-03-22 Besök

Ernst & Youngs Balanced Scorecard Centre

Gustaf Göransson, manager (konsult) 2001-03-22 Besök

Skandia Marknadsstöd AB

Ann-Charlotte Bredahl, Controller 2001-03-23 Besök

Karlöf Consulting

Fredrik Lövingsson, konsult 2001-03-23 Besök
Bengt Karlöf, konsult, författare 2001-03-23 Besök
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SKF Group IT

Åke Lindqvist, Controller 2001-03-27 Telefon

Andersen Business Consulting

Jan Bäckman, Sverigeansvarig för Business Solution Team 2001-04-06 Telefon

KappAhl Information Technology

Rosita Ahlstedt, Systemutvecklare 2001-05-07 Telefon

Linköpings Kommun Omsorgen

Marie Almroth, kvalitetssamordnare inom omsorgen 2001-05-28 Telefon



Intervjufrågor till studieobjekten

Frågorna nedan används som en grund i intervjuerna, samtalet genomförs
dock relativt fritt utifrån dessa. Kompletterande frågor kan komma att
ställas i form av följdfrågor, utredning av stickspår etc.

a) Vilken befattning har Du? Beskriv din verksamhet ur ditt perspektiv.

b) Hur länge har Du haft befattningen? Tidigare erfarenheter?

c) Vilken är din roll kopplat till verksamhetsstyrning/ekonomistyrning och
det balanserade styrkortet?

1. Ge Din bild av avdelningens och företagets/koncernens verksamhet

2. Hur upplever Du att verksamhetsstyrning/ekonomistyrning sker inom
avdelningen/företaget?

3. Förklara avdelningen/företagets strategi och vision! Vad går den ut på?
Hur påverkar den dig och din verksamhet?

4. Hur sker prestationsmätning och uppföljning i detalj? Finns det något
belöningssystem? Hur ser det ut? Hur sker utvärdering/belöning? Är
utfallen på parametrarna som belönas påverkbara?

5. Hur länge har Ni använt Balanced Scorecard? Varför – vad är syftet
med det, enligt Dig? Har några drastiska omdaningar av det ägt rum?
Varför?

6. Hur definierar Du Balanced Scorecard?

7. Hur har Balanced Scorecard tagits fram på företaget? (har exempelvis
konsulter medverkat?)

8. Hur ser själva styrkortet ut (layoutmässigt, t.ex. månadsrapport)?

9. Hur används styrkortet inom företaget?

10. Finns någon ”koncerngemensam” standard på mått och perspektiv som
”måste” mätas?
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11. Vilken rapportering sker mellan olika nivåer (t.ex. grupp till avdelning
till företag till koncern)?

12. Vilka typer av mått/perspektiv används?

13. Vilka typer av mått/perspektiv upplevs som mest centrala?

14. Vilka är de mått som används (i de olika perspektiven)? (detaljfråga)
Vilka upplever Du som viktigast för verksamheten i stort? Vilka
skillnader vad gäller viktiga mått ser Du mellan de olika
delverksamheterna i organisationen?

15. Hur togs måtten fram? Hur mäts de mest svårdefinierade
parametrarna/måtten i praktiken?

16. Mot vad utvärderas utfallen? (kortsiktig/långsiktig målsättning,
föregående utfall, annat?)

17. Hur sätts målsättningarna för måtten?

18. Upplever Du att det saknas några relevanta mått?

19. De mått som används – är de tydligt kopplade till strategin/visionen? Är
de successivt nedbrutna från visionen, via strategiska mål och kritiska
framgångsfaktorer? På vilket sätt?

20. Vilka orsak-verkan-samband upplever Du att det finns mellan måtten
och perspektiven? (exempelvis att goda interna processer �
kundnöjdhet � gott finansiellt utfall)

21. Hur skulle Du se på externa jämförelser av vissa mått? Vilka typer av
mått skulle vara intressanta? Vad anser Du krävs för det?

22. Jämförelser kräver liknande mått. Styrkortets grundtanke är att
företagets unika strategi/vision skall nedbrytas till mer eller mindre
”unika” mått som ger en rättvisande men enkel bild av verksamhetens
”status”. Hur ser Du på denna problematik? Är benchmarking möjlig
givet styrkortets förutsättningar? På vilket sätt i så fall?

23. Det blir idag allt vanligare med att scorecard information finns med i
årsredovisningar. Vilken är din inställning till detta? Fyller det någon
funktion och i så fall vilken?



24. Känner Du till andra verksamheter som idag använder liknande mått?
Vad anser Du skulle vara intressant att göra för att dra nytta av sådana
likheter? På vilket sätt?

Sammanfattningsvis:

25. Hur upplevs styrkortet fungera?

26. Vad använder Ni informationen till egentligen?

27. Vad görs för att engagera medarbetarna i styrkortsprocessen?

28. Finns det något som Du anser inte fungerar särskilt väl vad gäller
verksamheten i allmänhet? Samt samma fråga vad gäller verksamhets-
styrning och ledningsarbete.

29. Hur anser Du att styrkortsimplementeringen kunde genomförts på ett
bättre sätt?

30. Upplever Du att det saknas några specifika parametrar?



Intervjufrågor till konsulter

Frågorna nedan används som en grund i samtalet, kompletterande frågor
kan komma att ställas i form av följdfrågor, utredning av stickspår etc. Om
Du inte upplever att Du kan svara på någon fråga eller något område
försöker vi anpassa det till Din/Er situation vid intervjutillfället.

1. Vilken befattning har Du? Hur länge har Du haft befattningen? Vilka
erfarenheter har Du av verksamhetsstyrning/strategi? Hur kommer det
sig att Ni arbetar med Balanced Scorecard? Vilka argument anser Du
finns för/emot detta?

Frågor kring Balanced Scorecard-projekt hos kunder

2. Vilka utvecklingstendenser har Ni sett inom strategiarbete och
verksamhetsstyrning över tiden?

3. Hur länge har Ni arbetat med Balanced Scorecard projekt? I vilken
omfattning? Dominerar någon särskild ”typ” av kund?

4. Vilken metodik använder Ni vid Balanced Scorecard-projekt hos
externa kunder? Beskriv tillvägagångssättet i hela
implementeringsprocessen för Er respektive kunden!

5. Beskriv något eller några styrkortsprojekt hos tjänsteföretag, gärna IT-
verksamhet. Ge exempel på framtagen vision, framgångsfaktorer,
styrparametrar etc.! Upplevs några tendenser till att vissa mått och
kritiska framgångsfaktorer ofta kommer med, i liknande verksamheter
(kopplat till branschen)?

6. Vilka aktörer är i normalfallet delaktiga i
styrkortsframtagningsprocesser? Varierar det över tiden, t.ex. från
formulering av vision kontra framtagning av relevanta mått. Hur är det
med engagemanget och delaktigheten på operativ nivå? Vad görs för att
engagera medarbetarna i styrkortsprocessen?

7. Hur långt i processen är Ni som konsulter med? (endast under
igångsättningsfasen i implementeringen eller även över tiden, då
styrkortet börjar användas ute i kundens organisation?)

8. Ser Ni några utvecklingstendenser i strategiimplementering och
styrkortssammanhang? Hur kommer styrkortsprocesserna och
metoderna förändrats om t.ex. 5-10 år enligt Din uppfattning?
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9. Hur upplever Ni att måttframtagningen går till? Hur är delaktigheten
bland medarbetarna? Hur hanteras de parametrar som är ”mjuka” och
svårmätta?

Frågor kring Er interna verksamhet och styrning

10. Beskriv företagets och affärsområdets strategi/vision, verksamhet och
organisation kortfattat.

11. Hur sker verksamhetsstyrningen (strategiimplementering och
uppföljning) i Er egna konsultverksamhet? Använder Ni Er själva av
Balanced Scorecard och i så fall hur? Sker någon annan styrning
utöver detta?

12. Hur länge har Ni använt Balanced Scorecard? Varför – vad är syftet
med det, enligt Dig? Har några drastiska omdaningar av det ägt rum? I
så fall varför?

13. Hur har Balanced Scorecard tagits fram på företaget? Hur ser själva
styrkortet ut (layoutmässigt, t.ex. webbapplikation kontra
månadsrapport)?

14. Hur används styrkortet inom företaget? Vilka använder det och på vilket
sätt? Används det endast på företagsnivå, eller är det nedbrutet till
styrkort för olika avdelningar/grupper eller till och med individer?

15. Lite mer detaljerat:
a) hur sker prestationsmätning och uppföljning?
b) Finns det något belöningssystem? Hur är det utformat?

16. Finns någon ”koncerngemensam” standard på mått och perspektiv som
”måste” mätas? Vilken rapportering sker mellan olika nivåer (t.ex.
grupp till avdelning, till enhet, till företag, till koncern)?

17. Vilka perspektiv/fokusområden används? Hur har dessa tagits fram?

18. Vilka framgångsfaktorer används inom resp. perspektiv? Hur har dessa
tagits fram?

19. Vilka styrparametrar/mått används inom resp. perspektiv? (Detaljfråga)
Hur har dessa tagits fram? Hur hanteras de mätdimensioner som är
svåra att fånga? Fokuseras på ”leading” eller ”lagging”-indikatorer?



20. Vilka typer av mått/perspektiv upplevs som mest centrala för Er
verksamhet? Vilka skillnader vad gäller viktiga mått ser Du mellan de
olika delverksamheterna i företaget?

21. Hur mäts/uppföljs de mest svårdefinierade parametrarna/måtten i
praktiken?

22. Hur sätts målen för måtten? Hur ofta mäts utfallen på de olika
parametrarna?

23. Hur tas ev. handlingsplaner fram? Av vem och vilken typ av aktiviteter
kan det röra sig om? Exemplifiera gärna.

24. Hur mycket har medarbetarna varit delaktiga i styrkortsprocessen? På
vilket sätt? Upplever Du att det saknas några relevanta mått? Hur stort
är engagemanget kring strategi och styrfrågor i organisationen?

25. Hur tydlig är egentligen kopplingen mellan mått och strategi/vision? Är
måtten successivt nedbrutna från visionen, via strategiska mål och
kritiska framgångsfaktorer? På vilket sätt?

26. Vilka orsak-verkan-samband upplever Du att det finns mellan mått och
perspektiv? Hur hanteras detta?

Benchmarking i olika former

27. Vilka områden upplever Du benchmarkas i näringslivet idag? På vilket
sätt? Hur kan ”äpplen jämföras med päron”?

28. Benchmarkar Ni Er egen verksamhet i något avseende? Sker några
andra externa jämförelser eller erfarenhetsutbyten? I
verksamhetsstyrningssammanhang?

29. Känner Du till något företag som har samarbetat med andra ”icke-
konsultbolag” i Scorecard-sammanhang? På vilket sätt i så fall?

30. Skulle externa jämförelser mellan företag, av utfall på styrparametrar i
Scorecards vara relevant på något sätt? Vilka typer av mått/perspektiv i
sådana fall? För ett resonemang kring detta, utveckla gärna!

Likriktning och standardisering av icke-finansiella nyckeltal?

31. Upplever Du att några tendenser finns till likriktning av
mätparametrarna i kunders styrkort, trots att utgångspunkten tas i



företagets ”unika” vision? Är egentligen visionerna så unika, inom en
specifik typ av företag/viss bransch?

32. Utfallsjämförelser av icke-finansiella mått mellan företag kräver
gemensamma definitioner av de mått som jämförs… Styrkortets
grundtanke är att företagets unika strategi/vision skall nedbrytas till mer
eller mindre ”unika” mått som ger en rättvisande men enkel bild av
verksamhetens ”status”. Hur ser Du på denna problematik? Är externa
jämförelser möjliga och relevanta i styrkortssammanhang? På vilket
sätt i så fall?

33. Känner Du till liknande verksamheter som idag använder liknande mått?
Skulle det finnas möjlighet till en rättvisande benchmarking och i så fall
– på vilket sätt?

Sammanfattningsvis:

Vilka stora fällor upplever Du finns vid användande av styrkort? Vad är
viktigast att tänka på?



Volvo IT

We are a highly successful IT
company, recognised for the
contributions we make to our

customers businesses and for the
skills and spririt of our people.

Markets and
customers

Growth and
market share

Customer
satisfaction

Services and
products

Main contractor

Business
development
consultants

Fixed price (%)

Volvo Group Soft
Offers

Solution reuse

ASP

Business innovation

R&D

Ramp-up cost

Human
resources

Attractive
workplace
(survey,
företagsbarometer)

Leaderhip
excellence

Certified acc mgr

Line managers
trained

Personnel trained

Operational
excellence

Productivity

Problem
resolution time

7x24

I/O delivery

PCM projekt
delivery

Security (APC
base level)

Global company
structure

Company
development
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SKF Dataservice
To be recognized as best in class IT provider in supporting the

SKF Group Vision

AD will be recognized as the easiest supplier to do business
with from an IT point of view by providing systems which add

value to customers

The level of IT cost spent shall contribute to lower the total
cost of doing business for SKF Application Delivery Vision

Vision

Perceived as being easy to do business with by:

• High and efficient use of competence in Application Delivery
• Recognized as a strategic partner to the SKF business

• Increasing value of our products

Application
Delivery

Strategies

Shareholder Customer Process Employee

- Cost
  - whereof
    consultant cost

- Business
  operating result

- Full time
  employees

- Number of
  employees
  registred

- Overall
  customer
  satisfaction

- Delivery
  reliability

- Installation
  reliability

- Development
  work resources
  spent

- Number of
  system
  advanced
  training

- Person hours

- % charged
  hours

- QSA-score

- Defect repair
  inflow

- Defect repair
  hours

- Defect repair
  backlog

- WCA-score

- Individual
  competence
  plans made

- Training hours
  employees

- Training hours
  employees % of
  worktime

- Leadership/
  performance
  reviews made

- Individual
  competence
  plans followed

Styrtal
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KappAhl Information Technology

VISION:

KappAhl ska vara branschens bästa serviceföretag
och ha flest nöjda kunder (koncerngemensamt)

Ekonomi Kund Medarbetare Inre effektivitet Utveckling

Strate-
giska
mål

Ökad
produk-
tion per
m2

Fler nöjda
och lojala
medarbetare

Säljande och nöjda
medarbetare

Målinriktad
organisation

Tillväxt
(för avdelningen
kompetens och
kapacitet)

NMI, hela
företaget. Samma
frågor i hela
koncernen

”Förmedla mål
och info på ett
enkelt och tydligt
sätt”

Lär entusiastiskt
av varandra,
kunder och
andra företag.

Mått

Enheten
använder
ej, pga.
ej påverk-
bart

Detta
genomsyrar
istället hela
verksam-
heten.
Ej ett aktivt
perspektiv.

”Ser jag till att
vara delaktig i
beslut?”

”99% av butikerna
ska vara
behandlade/upp-
daterade varje
måndag kl. 07”

Nytänkande

HANDLINGSPLANER
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Processmodell för Skandia Market Support

Vision
AFS Marknadsstöd Spar vill ständigt vara det
ledande sälj- och kunskapsstödet i branschen.

Finans Kund Process Human F & U

Att på ett
kostnads-
effektivt sätt
supporta
produktbolag och
med-verka till att
distributörernas
försäljningsmål
överträffas

Att ständigt
överträffa
kundens
förväntningar

Hög kund-
anpassad
servicenivå i
kedjan mellan
produktbolag och
distributör

Att vara den
mest attraktiva
arbetsplatsen
såväl internt som
externt

Att leda
utvecklingen av
marknads-
anpassade
lösningar

Mål

Framgångsfaktorer

- Sälj- och
  marknads-
  anpassat
  agerande
- Positivt
  ekonomiskt
  resultat,
  prognos/
  utfall

- Rätt
  kompetens
  och hög
  kvalitet
  i alla led
- Rätt
  tillgänglighet
  för
  respektive
  medarbetar-
  kategori

- Samarbete
  med
  MSS
  intressenter
- Arbeta med
  rätt
  saker
- Arbeta på ett
  sälj- och
  marknads-
  anpassat sätt

Personlig
utveckling och
trivsel:
- Marknads-
  anpassade
  personal-
  förmåner
- Löpande
  utvecklings-
  dialog
- Utvecklings-
  möjligheter
  inom MSS
  (Skandia)
Rätt ledare och
medarbetare med
rätt attityd

- Att leda
  utvecklingen
  av marknads-
  anpassade
  lösningar
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Styrtal

- New sales
- Share of
  regular
  premium
- Costs in
  relation to
  forecast

- Customer
  satisfaction
  index
  brokers
- Customer
  satisfaction
  index
  alliances
- Customer
  satisfaction
  index SMAB
- Customer
  satisfaction
  index
  enterpreneurs
- Education
   evaluation

- Intern
  information
- Cooperation
  with partners
  within
  Skandia
- Cooperation
  index within
  MSS

- Antal anställda
  brutto
- Employee
  satisfaction
  index
- Management
  MSS
- Share of
  planning
  conversations
- Attraktiv
  arbetsplats
- Personlig
  utveckling

- Experienced
  use of
  Sparbörsen by
  distributors
- New
  business
  concepts
- Experienced
  use of
  Miranda
- Number of
  people using
  Miranda
- Individual
  Navigators
- Antal
  utb. och
  förkovrings-
  dagar

Aktiviteter



Vision

Affärsidé

Vi har nöjda kunder, som i ett naturligt
partnerskap, nyttjar vår ledande kompetens
i både sakfrågor och strategi.

Kemi & Miljö ska svara på marknadens behov för bedömning av ämnen, produkter
och verksamheter och av strategiska verktyg för att miljöanpassa verksamheten.

Vi bygger vår framtid på:
• lyhördhet, flexibilitet, samarbete och personligt engagemang

• ett omfattande företagsinternt utvecklingsarbete
• ett omfattande nätverk av extern expertis

Kemi & Miljö

Ekonomi Kunder &
Tjänster

Medarbetare Interna
Processer

Lönsamhet, intäkter,
kostnader, prisstrategier,

miljö, utveckling…

Nöjdhet, ”image”,
marknadsandel, förvärv,

bibehållande, miljö,
utveckling…

Tillfredsställelse,
kunskapsbevarande,

produktivitet, färdighet,
miljö, utveckling…

Tid, effektivitet,
kvalitet, miljö,
utveckling…

Övergripande mål – hur är vi, när vi ”uppnår” vår vision?

- Lönsamhet på X %
- Volymtillväxt för att
  säkerställa företagets
  utveckling och
  fortlevnad

- Nöjda, lojala och
  imageskapande
  kunder

- Proaktiva, nöjda och
  lojala medarbetare

- Effektiv handbok
- Utvecklar lön-
  samma koncept

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna (KFF) för att uppnå våra övergripande mål?
- Kostnadseffektivitet
- Beläggning
- Försäljning

- Kunden upplever
  sig i fokus
- Kunden upplever
  K&M som en
  kompetent och
  utvecklande sam-
  arbetspartner

- Rekrytering
- Kompetens-
  utveckling
- Alla tar ansvar för
  fattade beslut
- Samarbete

Vilka är nyckeltalen för 2001?

- Miljönyttoupplevelse
  grad
- Kvalitetsupplevelse
  grad
- K&M´s upplevelse
  av att kunden sätter
  bra mål
- K&M´s upplevelse
  av att uppdraget har
  medfört miljönytta
- Företagets säljplan
  (genomförd enl. plan)
- Andel antagna
  offerter
- Kundlojalitet

- ATI (arbetar-
  tillfredsställelse-
  index)
- Rekrytering netto
- Personliga säljplaner
  (genomförda enl.
  tidplan)
- Samarbete

- Avskrivningstid,
  utvecklingsprojekt

Tillväxt
- Omsättning, ökning

Lönsamhet
- Nettomarginal
- Projektlönsamhet
- Resultat mot budget
- Personalkostnad i %
  av omsättning
-  Omsättning/
  anställd
- OH/ anställd
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Beläggning
- Antal debiterade h
  mot budget/ konsult
  och totalt
- Beläggningsgrad
  totalt
- Upparbetad intäkt
  mot budget/ konsult
  och totalt

Statistik
- Omsättning/ kundgr.
- Omsättning/ tjänst
- Täckningsgrad/ tjänst

Vad skall vi göra för att uppnå våra mål?
- Genomföra ekonomi-
  utbildning

- Genomför
  säljutbildning
- Prioritera var vi gör
  störst miljönytta
- Engagera och
  aktivera personer
  med extra säljtid
- 20-års jubileum
- Utskick till kunder
- Genomför aktiviteter
  med nyckelkunder
- Paketera behovs-
  analyser

- Analysera orsaker till
  stress och genomför
  åtgärder
- Genomför gemensam
  resa

- Revidera den
  strategiska
  processen
- Processen
  ”Kundernas behov,
  krav  och
  förväntningar” skall
  revideras
- Projekten XX skall
  genomföras enligt
  plan
- Upprätta
  projektplan för
  projekt X

Ekonomi Kunder &
Tjänster

Medarbetare Interna
Processer

Lönsamhet, intäkter,
kostnader, prisstrategier,

miljö, utveckling…

Nöjdhet, ”image”,
marknadsandel, förvärv,

bibehållande, miljö,
utveckling…

Tillfredsställelse,
kunskapsbevarande,

produktivitet, färdighet,
miljö, utveckling…

Tid, effektivitet,
kvalitet, miljö,
utveckling…
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Omsorg med kvalité
vår vision och idé

EKONOMI
Strategiska mål
• Att använda samtliga

resurser effektivt
Framgångsfaktorer
• Strukturerad analys och

uppföljning
• Resurser anpassade till

uppdraget
Mått
• Mått på icke debiterbar

tid
• Vårdtyngd/hemtjänst-

timme
• Mått som direkt inhämtas

i befintliga databaser

KUND
Strategiska mål
• Att kundens

förväntningar uppfylls
Framgångsfaktorer
• Möten med kunden
• Tydlighet mellan parter

om tjänstens innehåll
Mått
• Kundnöjdhetsindex
• Måluppfyllelse av

kravspecifikation

PERSONAL
Strategiska mål
• Att varje medarbetare har

kompetens, engagemang
och känner
tillfredsställelse i sin
yrkesroll

Framgångsfaktorer
• Kompetensutveckling
• Möjlighet att påverka och

känna delaktighet
Mått
• Personalnöjdhetsindex
• Utbildningsinvestering

per anställd
• Antal PoU-samtal per

person och år

ARBETSSÄTT
Strategiska mål
• Att göra saker rätt
Framgångsfaktorer
• Gemensamma rutiner
• Kartlägga processer
Mått
• Uppfyllelsegrad av

befintliga rutiner
• Antalet kartlagda

processer

UTVECKLING
Strategiska må
• Ständiga förbättringar i

alla led i hela
organisationen

Framgångsfaktorer
• Kvalitetspolicy
• Lärandet av andra
Mått
• Antalet genomförda

projekt
• Antalet genomförda

benchmarking
• Måluppfyllelse av

kvalitetsarbete
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