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Sammanfattning

Företagen befinner sig just nu mitt i en stor förändring. Industrisamhället håller på att övergå
till informationssamhället. Syftet med denna uppsats har varit att visa på hur ett IT företag kan
använda sig av ett balanserat styrkort. Delsyftet har varit att se hur mått kan vara kopplade i
kedjor av orsak-verkan samband samt identifiera positiva och negativa effekter med
styrkortet. Uppsatsen baserar sig på en undersökning av IT företaget Avantra och
informationen har samlats in via personliga intervjuer med den verkställande direktören samt
fyra anställda. Uppsatsens teorier grundar sig till stor del på Kaplan och Nortons grundidéer
om det balanserade styrkortet. Resultatet av undersökningen visar att Avantra inte hade någon
tydlig koppling mellan måtten, men trots detta verkar styrningen fungera på ett bra sätt.



Abstract

Many companies are in the midst of big transformations. Industrial age competition is turning
into information age competition. The purpose of this essay was to show how an IT company
can use a Balanced Scorecard. One purpose was to find out how measures could be connected
in chains of cause and effect relationships and to identify positive and negative effects of a
Scorecard. The essay is based on research at the IT company Avantra and the information has
been collected through personal interviews with the chief executive officer and four of the
employees. The theories of the essay are mostly based on Kaplan and Norton’s fundamental
ideas about the Balanced Scorecard. The outcome of the research shows that Avantra did not
have clear relationships between the measures, but the control still seems to work in a good
way.



Inledning

-1-

1 Inledning

Detta inledande kapitel innehåller en historisk beskrivning av samhällsutvecklingen under
1900-talet, där tonvikten ligger på den förändring som skett i företagens omgivning.
Vidare redogör vi för alternativa målstrukturer främst då det balanserade styrkortet och
problematiken med styrtalen och orsakskedjan.

1.1 Från industri- till informationssamhället

Under 1900-talet har industrisamhället dominerat som samhällsbild. En allmänt erkänd
bild av industrisamhället är som en maskinanalogi, med tydliga finansiella mål och
kontrollsystem, där människan blir en kugge i maskineriet. (Nilsson, Rohlin & Skärvad,
1994) Efter andra världskriget var efterfrågan på varor och tjänster stor, vilket ledde till en
produktionsorienterad och funktionsindelad industri. Företagets framgång var till stor del
beroende av hur bra de kunde utnyttja stordriftsfördelarna. Detta motiverade dem till att
producera utdragna serier av standardiserade produkter med långa livscyklar. Inom
ledarskapsområdet var det Tayloristiska synsättet dominerande. Den teknokratiska
människosynen gav dock på 40- och 50-talet upphov till Human Relation traditionen med
en mera humanistisk människosyn (Macintosh, 1997). Ibland hävdas det att de metoder,
synsätt och principer som används inom ekonomistyrningen idag utvecklades under seklets
första årtionden.

Under 1960-talet inleddes en grundläggande förändring från produktionsorientering till
marknadsorientering i företagen. Ledarskapet blev under denna epok mer opersonligt och
perioden var också guldåldern för den långsiktiga planeringen, vilket var naturlig eftersom
omgivning var stabil (ständig tillväxt). Framtidsforskare som Daniel Bell började redan
under 1960-talet tala om en ny tidsperiod vid benämningen ”det postindustriella samhället”
(jmf Toffler, 1980). Det postindustriella samhället brukar även benämnas tjänste- service-,
kunskap- eller informationssamhället.

Nu på 1990-talet står vi mitt uppe i en omvälvande förändring och industrisamhällets
konkurrensmetoder håller på att ersättas av informationssamhällets. Företagens förmåga att
mobilisera och utnyttja sina immateriella resurser har blivit mycket mer avgörande än
förmågan att investera och förvalta fysiska tillgångar (Itami, 1987). Nu produceras
avancerade måttbeställda och skräddarsydda produkter med korta produktlivscyklar som
har en betydligt större marknad att konkurrera på än tidigare produkter. (Kaplan & Norton,
1999)

I dagens samhälle är kvalitet samt faktorkostnader såsom arbetskraft och maskiner möjliga
att få relativt lika för företagen. Vad som däremot är individuellt för respektive
organisation och där det går att skapa konkurrensfördelar är i det ekonomiska styrsystemet.
Att effektivt samla in och använda sig av information på ett bra sätt, karaktäriserar dagens
konkurrens. (Evans & Ashworth, 1996) Simons (1995) menar att företagsledare på 1990-
talet behöver utveckla bättre kontrollsystem som fungerar i dessa nya organisationer.
Enligt Hedberg och Jönsson (1978) behöver företagen informationssystem som är semi-
confusing, vilket gör det möjligt för organisationerna att snabbt lägga märke till problem
och förändringar i omgivningen. Ett informationssystem kan innehålla mått som möjliggör
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att förändringar i verksamheten upptäcks på ett tidigt stadium och resultaten av mätningar
skapar en form av lärande organisation (Atkinson, Waterhouse & Wells, 1997).

Nilsson, Rohlin och Skärvad (1994) menar att det krävs en ny typ av ledarskap på 1990-
talet och i framtiden, det strategiska ledarskapet. Det strategiska ledarskapet förenar den
analytiskt orienterade traditionen från strategiområdet med den process- och
handlingsorienterade ledarskapstraditionen. Inom strategiområdet talar man om problem
med implementering och inom ledarskapsområdet om svårigheter med att kommunicera
budskapet. Problemen finns i hög grad därför att man gjort åtskillnad mellan strategi och
handling, plan och genomförande samt idé och verklighet. Ekonomistyrningen kan såväl
som ledarskapet tillskrivas en strategisk roll. Den har bland annat till uppgift att förse
beslutsfattarna med information som underlättar genomförandet av företagets avsedda
strategier (Lundberg, 1999). Det finns flera modeller som hanterar strategisk
ekonomistyrning, exempel på dessa är: Simons, Performance Pyramid och det balanserade
styrkortet.

1.2 Det balanserade styrkortet, ett sätt att styra i informationssamhället

Mätning har betydelse, det man inte kan mäta kan man inte styra (Linge & Schiemann,
1996). En organisations mätsystem påverkar starkt beteendet hos människor såväl inom
som utom organisationen. Om företagen ska överleva och blomstra i
informationssamhället, måste de använda mått- och managementsystem som härleds ur
deras strategier och kompetenser. (Kaplan & Norton, 1999) Simons (1995) konstaterar att
det är viktigare att, istället för att fokusera på det som företaget redan vet och förstår, rikta
uppmärksamheten på de uppdykande hoten och möjligheterna. Hoten kan undvikas och
möjligheterna kan utvecklas till uppdykande strategier. Frågan är då bara om ett företag i
praktiken kan lyckas uppmärksamma uppdykande hot och möjligheter med ett
managementsystem? Något säkert svar på den frågan kan man nog inte ge, men det är trots
allt viktigt för företagen att skapa ett system som ifrågasätter visionen/strategierna.

Företagen använder sig av olika målstrukturer, det vill säga olika sätt på vilka de
övergripande målen definieras. Den vanligaste målstrukturen är traditionell styrning med
räntabilitetsmått som baseras på en uppdelning av de risker som företagen lever med. Ett
annat alternativ till styrning är genom ett så kallat residualresultat (EVA). En tredje
målstruktur är det balanserade styrkortet. (Samuelsson, 1999)

Det balanserade styrkortet introducerades av professorerna Robert S. Kaplan och David P.
Norton i Harvard business reviews första nummer 1992. Styrkortet tar bland annat hänsyn
till företagets kortsiktiga och långsiktiga mål och kan ses som ett verktyg för att förtydliga
eller ta fram strategiska planer. Styrkortet hjälper sedan till att realisera planerna. Tanken
med styrkortet är också att ledningen ska få en bättre prestation samt mer engagemang och
output från de anställda (Kaplan & Norton, 1999). Vad är det då som skiljer styrkortet från
den traditionella ekonomistyrningen? Jo, det är till exempel styrkortets fokusering på en
medveten vald och överblickbar skara mått, istället för endast de finansiella måtten (Olve,
Roy & Wetter, 1999). Det är i och för sig ingenting nytt, Euske, Lebas och McNair (1993)
visar i en undersökning att företag även tidigare använt sig av icke finansiell information.
Syftet med styrkortet är dock att fokusera sig på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga
målområden samt att måtten bör ingå i en kedja av orsak-verkan samband. Exempelvis så
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kan en orsakskedja se ut på följande sätt: de anställda får en viss mängd utbildning om
tillvägagångssättet vid produktionen, vilket leder till att personalen får en bättre möjlighet
att kritiskt granska metoden. På så vis ges de anställda en bättre chans att komma med
förslag till förbättringar. Detta leder till att processkvalitén ökar, vilket i sin tur mynnar ut i
att kundleveranserna blir säkrare och att företaget i längden får flera kunder och då också
en bättre avkastning.

Intentionen med måtten/nyckeltalen/styrtalen är att de skall medföra möjligheter till
synliggörande av konsekvenser. Detta kan åskådliggörs genom att man kopplar samman
utfallsmått och drivande mått med hjälp av en serie orsak-verkan samband. Det vill säga att
styrtalen balanseras mellan utfallsmått, resultatet av nedlagda insatser och mått som har
betydelse för den framtida prestationen, så kallade drivande mått. Exempelvis så kan man
säga att utbildningskostnaden per anställd är ett drivande mått. Medan antalet
förbättringsförslag per anställd visar utfallet av utbildningen. En intressant fråga i detta
sammanhang är om personalen har insikt om orsak-verkan sambanden mellan
utfallsmåtten och de drivande måtten? Meningen med styrkortet är dessutom att det skall
finnas en väl avvägd balans mellan objektiva, lätt kvantifierbara utfallsmått och subjektiva,
något godtyckliga mått på de faktorer som bestämmer utfallet. (Kaplan & Norton, 1999)

Bättre synlighet av orsakssamband vid ett handlande kan förknippas med högre innovation,
påverkan av effektiviteten samt ökad målöverensstämmelse (Becker & Neuhauser, 1975).
Samtidigt finns det kritik som säger att en ökning av synliggörande av konsekvenser kan
innebära att det med största sannolikhet följer med en del onödig information. Detta leder
fram till följande frågor: förstår personalen hur information från styrkortet används för
styrning av verksamheten? Och överensstämmer ledningens- och personalens syn på vad
som orsakat ett visst resultat, vid en mätning?

Ett kunskapsföretag karaktäriseras av komplexitet, personalen stöter sällan på identiska
problem och det finns en mängd avancerade detaljer att hålla reda på. Därför är det
önskvärt med frekvent rapportering av olika händelser och utfall (Macintosh, 1997).
Styrsystemen i sådana fall bygger mycket på hur stor grad av osäkerhet som finns. Med
osäkerhet avses den osäkerhet som kan finnas i samband med att ta fram eller använda
lämpliga resultatmått i verksamheten och om det finns kunskap om orsak-verkan mellan
måtten (Ouchi, 1979). Frågan är då om måtten ger de anställda en bättre möjlighet att
fatta beslut som ligger i linje med ledningens avsikter/tankar?

En stor risk med styrkortet och andra liknande målstrukturer är att de skapar en illusion av
kontroll, det vill säga att ledningen tror sig ha full kontroll av organisationen och
ifrågasätter därför inte informationssystemet. (Dermer & Lucas, 1986) Detta till följd av att
de nya managementverktygen är lätt att ta till sig och ger ett intryck av att kunna förklara
hur verkligheten fungerar. Men är det verkligen så lätt att tydliggöra orsak-verkan
sambanden? Vilket torde vara behövligt för att det balanserade styrkortet skall fungera
effektivt. Enligt Macintosh (1997) så medför komplexa arbetsuppgifter ett oklart orsak-
verkan samband och komplexa arbetsuppgifter finns det ju gott om i informations-
samhället.

Hur företagen skall kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal
inom organisationen, är individuellt för varje företag. Risken finns dock att företagen
använder styrkortet som ett kontrollverktyg, vilket innebär att företagen enbart utnyttjar
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sina utfallsmått för taktiskt feedback och styrning på kort sikt. Styrkortet skulle då kunna
ses som någon slags vidareutveckling av Taylorismen. Andra väljer emellertid att koppla
verktyget till en gemensam strategi inom organisationen, vilket var Kaplan och Nortons
(1999) avsikt.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett IT-baserat företag kan tillämpa balanserad
styrning. Vårt delsyfte är att identifiera personalens och ledningens syn på hur styrtalen är
kopplade i orsakskedjor samt se vilka för- och nackdelar som finns med styrkortet.

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition

Här nedan ges en beskrivning av dispositionen samt i korthet en förklaring till vad kapitlen
innehåller.

Kapitel 2 En presentation av de metoder och angreppssätt som vi använt oss av för att
nå fram till resultatet.

Kapitel 3 Innehåller det teoretiska material som vi tagit i anspråk. Materialet är
insamlat via olika källor såsom artikelsök, tidigare kurser och internet. En
kritisk granskning av litteraturen har iakttagits. Kapitlet avslutas med
undersöknings analysverktyg.

Kapitel 4 Empirisk studie av kunskapsföretaget Avantra med cirka 35 anställda.
Undersökning är utförd från ett lednings- samt personalperspektiv.

Kapitel 5 Innefattar vår analys och de slutsatser som vi kommit fram till. Svar ges på
uppsatsens syfte och förslag till vidare studier redovisas.
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2 Metod

I detta kapitel beskriver vi de metoder som använts i uppsatsen. Först beskrivs val av
undersökningsmetod och undersökningsansats. Sedan beskrivs det undersökta företaget
och respondenterna. Till sist beskrivs även datainsamlingsmetoden och de problem som
framkommit i undersökningen.

2.1 Aktörssynsättet i en explorativundersökning

Avsikten med uppsatsen var att skapa en djup och helhetsinriktad förståelse för tillämpning
av balanserad styrning. Delsyftet var att identifiera orsakskedjor samt se vilka för- och
nackdelar som styrtalen kan generera i ett mindre IT-företag. Ett aktörsorienterat synsätt
stämmer överens med vår studie, då våra egna värderingar påverkar resultatet av
undersökning, i respondentens egen miljö. Enligt Holme och Solvang (1997) påverkar
forskare och aktörer varandra ömsesidigt och processen möjliggör en djupare och mera
helhetsinriktad uppfattning. Arbnor och Bjerke (1994) anser att aktörssynsättet inte vill
förklara utan snarare försöker få en övergripande bild av rådande förhållanden. Vidare
menar de att verkligheten påverkas av individens tidigare erfarenheter och åsikter.

Vi ville identifiera, men även till viss del beskriva och analysera för att få grundläggande
och elementär kunskap om det balanserade styrkortet. Detta föranleder en explorativ
undersökningsmetod. Patel och Davidsson (1994) karaktäriserar en explorativ
undersökning som en metod där undersökaren försöker få grundläggande kunskap och
förståelse för ett problemområde. Vid explorativa studier är fallstudier vanligast.
Uppsatsen har även inslag av en deskriptiv metod, vilket innebär att vi gör komplicerade
saker förståeliga genom att reducera dem till enskilda delar (Gummesson, 1988). Då sker
även en begränsning till att detaljerat undersöka några aspekter av det fenomen som är
intressant att studera (Patel & Davidsson, 1994). Enligt Yin (1994) utesluter inte en
explorativ metod en deskriptiv utan de kan kombineras.

Vi har utgått från existerande teorier och försökt utröna hur väl de korrelerade med
verkligheten. Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) innebär deduktion att ett antal
hypoteser/frågor formas utifrån existerande teorier, för att därefter testas i verkligheten. Vi
testade frågorna genom att utföra en fallstudie.

2.2 En detaljrik granskning av ett styrkort

I vår undersökning använder vi oss av mjuka data för att erinra oss en djupare förståelse för
det balanserade styrkortet. Andersen (1994) anser att en kvalitativ metod är närbesläktad
med aktörssynsättet. Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa förståelse för det
undersökta objektet samt att komplexa händelser beskrivs som inte kan kvantifieras (Miles
& Huberman, 1994). Vid intervjutillfället hade vi möjlighet att göra ändringar i upplägget
av frågorna eller ändra innebörden i frågorna, om så behövdes. Missförstånd kunde
åtgärdas och förklaringar ges till otydligheter. Holme & Solvang (1991) menar att den
kvalitativa metoden är flexibel i sitt upplägg. Detta ger i sin tur ett omfattande och
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detaljrikt material som kan vara svårt att sammanställa. Vi som undersökare ges därmed
stort utrymme för individuell anpassning och påverkan.

2.3 Fallstudie i ett kunskapsföretag

En fallstudie är ändamålsenlig med tanke på att undersökningen har ett explorativt inslag.
Fallstudien ger undersökaren möjligheter till att gå in på djupet och därigenom få värdefull
information till studien. Syftet med undersökningen var bland annat att försöka beskriva
hur orsakskedjan ser ut i ett IT-baserat företag. Yin (1996) menar att om
undersökningsfrågorna är av typen hur eller varför karaktär, bör en fallstudie användas.

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) definierar fallstudien som en undersökningsansats
där ett eller några få objekt studeras ur flera olika synvinklar. Vi har i undersökningen valt
att studera problematiken med styrtalen ur ett lednings- och personalperspektiv. Som
undersökare fick vi genom fallstudien en närhet till undersökningsobjektet och kunde
skapa ett förtroende hos objektet och därmed ställa mer komplicerade och intima frågor.

2.4 Varför Avantra och just dessa respondenter?

Efter att vi genomfört en kvantitativ studie på C-nivån och fått en övergripande bild av hur
ett balanserat styrkort fungerar, ville vi skriva en D-uppsats där vi gavs möjlighet att tränga
in på djupet i styrkortet. Med lite tur lyckades vi finna företaget Avantra som var villiga att
ställa upp på en undersökning av sin ekonomistyrning. Företaget uppmärksammade vi i en
tidningsartikel, där den verkställande direktören berättade om verksamhet samt ett
företagspris som de vunnit. I artikeln stod det ”personalens engagemang, trivsel och
utveckling är viktiga hörnstenar som följs upp genom balanserade styrkort, som tydligt
kopplas mot marknad och lönsamhet. Men varför valde vi just ett IT-baserat företag? Jo,
det beror på att vi tror att kunskapsföretagen är de som har mest nytta av ett balanserat
styrkort, eftersom det ofta är svårt att se orsak-verkan samband i dessa företag.

Företagens styrning varierar i många avseenden, dels beroende på storlek, bransch och
teknologi. Undersökningsobjektet Avantra har något mer än 30 personer anställda och
befinner sig inom IT-branschen, där tillväxten just nu är stor. Vi intervjuade VD samt fyra
anställda (tre fingerade namn) med olika anställningslängd, för att få en mer omfattande
bild av hur styrkortet fungerade i verksamheten. Urvalet av samtliga respondenter
genomfördes av oss själva utan någon som helst påverkan från ledningen. De personer som
slumpmässigt deltog i undersökningen var:

• Klas, som är systemutvecklare samt projektansvarig. Han har en lång erfarenhet av
denna typ av arbete och har närapå arbetat inom Avantra sedan starten av
verksamheten.

• Lisa, arbetar som systemvetare. Hon har en kortare anställningstid bakom sig.
• Martin, arbetar som dataingenjör. Han också en kortare anställningstid bakom sig.
• Jennie, arbetar som ekonomiansvarig. Har nästan varit med från första början av

företagets verksamhet. Jennie är inte en fingerad person.
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2.5 Litteraturstudier och personliga intervjuer

Vi har genomfört en skrivbordsundersökning och personliga intervjuer. Skrivbords-
undersökningen innehåller sekundärdata från företaget i form av broschyrer, olika
rapporter, information via företagets hemsida samt teoretisk litteratur. Litteraturstudier som
berör det balanserade styrkortet har genomförts med hjälp av material som vi erhållit via
vänner och genom tidigare kurser inom ekonomistyrning. Vi har även sökt efter artiklar i
Helicon, Libris och ABI Inform Global edition samt via internet och olika tidningar och
tidskrifters arkiv. Böcker har vi sökt via Bibdia som är Luleå universitetsbiblioteks
sökverktyg. På internet har vi använt sökmotorerna Alta Vista, Yahoo samt Lycos. Vid
samtliga sökningar användes sökorden balanced scorecard, balanserat styrkort,
ekonomistyrning, styrkort samt scorecard, alla sökord har gett resultat.

Primärdata i uppsatsen har erhållits via personliga intervjuer med fem olika respondenter
inom företaget. Fördelen med personliga intervjuer är bland annat att undersökare har
möjlighet att vara flexibel i frågeställandet, ostrukturerade frågor kan ställas och
möjligheten till följdfrågor är bra.

Intervjuerna genomfördes på företagets huvudkontor vid två olika tillfällen. Längden på
intervjuerna uppskattar vi till totalt sex timmar och samtliga respondenter var villiga att
svara på frågorna, trots att vissa var stressade.

2.6 Intervjuguidens utformning

En intervjuguide (se bilaga) utformades inför de personliga intervjuerna. Guiden innehöll
mestadels öppna frågeställningar som skapade diskussion och goda möjligheter till att
ställa följdfrågor. På grund av komplexiteten är det möjligt att vi missat en och annan
intressant frågeställning, men vi har försökt undvika detta genom att diskutera frågorna
med tidigare kurskamrater.

2.7 Metodproblem

Vi tror att uppsatsens tillförlitlighet kan ha påverkats av en upplevd tidspress vid de
personliga intervjuerna. Respondenterna var aningen stressade och hade tillräckligt med
sysselsättning. Vi försökte därför påpeka att undersökningen skulle ge feedback som
företaget kunde ha nytta av, detta uttalande skapade en något lugnare stämning.

Undersökningsområdet kan också ha uppfattas som känsligt då vi till viss del diskuterade
företagshemligheter. Detta kan ha lett till att respondenterna medvetet undanhållit oss
information och dessutom har vi själva valt att undanhålla praktiska exempel på styrtal av
säkerhets skäl, utan istället fört diskussionen på en mer övergripande nivå. Det kan även
förekommit oklarheter och olikheter i tolkningen av frågorna mellan respondenterna och
oss. Vi har dock använt bandspelare vid samtliga intervjuer vilket gett oss möjligheten att
återge materialet på bra sätt.
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Ett annat problem med undersökningen var att ledningen och personalen inte hade
tillräcklig kunskap om tankarna med orsak-verkan samband, vilket vi till viss del förväntat
oss. Särskilt efter att vi läst VD:s uttalande i en artikel ”personalens engagemang, trivsel
och utveckling är viktiga hörnstenar som följs upp genom balanserade styrkort, som tydligt
kopplas mot marknad och lönsamhet”. Med uttrycket tydlig kopplingen syftade VD dock
mestadels på att företaget tagit fram mått inom ett marknadsperspektiv och inte på att
sambanden mellan måtten var klargjorda. Detta föranledde att vi var tvungna ändra lite i
syftet.

Det råder även vissa oklarheter om hur vida respondenten Jennie tillhör ledningen eller
personalen. I viss mån kan hon anses tillhöra ledningen men vi har valt att se Jennie som
en anställd, eftersom att företaget är av ringa storlek, vilket ger VD en särroll. Eventuella
följdfrågor har skickats till Avantra, dock ej hela uppsatsen för granskning, vilket kan vara
en nackdel vid aktörssynsätt. Granskningen har inte skett på grund av tidsbrist.
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3 Teori

Teorikapitlet inleds med en sammanfattande modell av de teorier som vi valt att använda
oss av. Sedan beskrivs begreppet ekonomistyrning och efter det leds läsaren in på det
balanserade styrkortet och teorier angående styrtal/mått. Vi tar även upp problem med
mätningar.

3.1 Sammanfattande modell

Vi har valt att inleda detta kapitel med en sammanfattande modell som är tänkt att ge
läsaren en övergripande struktur av teoriernas koppling till varandra. Modellen skall inte
ses som ett analysverktyg, utan mer som en vägvisare genom kapitlet för att få en
förståelse för hur delarna hänger samman.

Figur 1 Sammanfattande bild av teorin (Hihnavaara & Nilssén)

3.2 Begreppet ekonomistyrning

Ett svenskt ord som används dagligen i företagssammanhang är styrning. Samuelsson
(1999) definierar begreppet som olika typer av åtgärder som syftar till att nå bestämda mål
för en verksamhet. Denna definition motsvarar engelskans ”control”. Uttrycket ledning
(management) har i stort sätt samma innebörd som styrning (Sjöstrand, 1987). Men vad

Affärsidé Strategi Vision

Ekonomistyrning
”Ekonomistyrning avser en medveten styrning av beslutsfattandet och
beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och
ekonomisk ställning.”

EVA Balanserat styrkort
-Strategisk ekonomistyrning
-Verksamhetsstyrning

Räntabilitets-
mått

Balansen i styrkortet

Formulera och implementera styrkort
Ta fram perspektiv, framgångsfaktorer och mått/styrtal

Koppla strategierna till styrtalen
En strategi är en samling hypoteser om orsak-verkan samband. Orsakskedjan

förklarar innebörden av strategin. Företagen har olika strategisk kompetens och
behöver därför olika styrtal

Den fortlöpande strategiska managementprocessen

Mät-
problem
som kan
uppstå
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innebär då ekonomistyrning? Ja, det finns väl kanske ingen klart uttalad definition.
Samuelsson (1999) menar att om målen är av entydig redovisningskaraktär (exempelvis
räntabilitetsmått) så talar man vanligtvis om ekonomistyrning. Om styrningen avser själva
verksamheten, alltså vad företaget ska tillverka, marknadsföra och hur tillverkningen ska
genomföras, kan man enligt Samuelsson tala om verksamhetsstyrning. Olve Roy och
Wetter (1999) menar att det balanserade styrkortet är en form av verksamhetsstyrning, men
att man likväl kan tala om ekonomistyrning.

Enligt Källström (1990) är det övergripande syftet med ekonomistyrningen att den skall
bilda underlag för beslut för användning av resurser, särskilt ekonomiska inom
organisationen. Det som i första hand förknippas med ekonomistyrning är kopplingen till
förekomst av olika styrtal. Dessa styrtal eller mått skall ge underlag för besluten.
Källströms definition av ekonomistyrning:

”Ekonomistyrning avser en medveten styrning av beslutsfattandet och beteendet
inom organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk
ställning.”

Ekonomistyrningen tar sin utgångspunkt i de mål och strategier som utvecklas i företagets
strategiska  planering. Med strategisk planering avser Anthony och Govindarajan (1987)
ledningens planer för att uppnå resultat som överensstämmer med organisationens
affärsidé. Dessa övergripande mål och strategier bryts sedan ner i delmål och
verksamhetsplaner som är enklare att förstå. Oftast är ekonomistyrningen en plan som kan
innefatta olika aktiviteter såsom koordinering av aktiviteter i olika delar av organisationen,
utvärdering av information, kommunicera mått och värderingar, beslutstagande samt att
påverka människor till att ändra eller förstärka beteende.

Begreppet strategisk ekonomistyrning avser den del av ekonomistyrningen som möjliggör
uppföljning av företags strategier. Ekonomistyrning och strategier skall samspela så att
effekterna av de satsningar som sker mot specifika produkter, marknader och kunder skall
kunna avläsas. (Lundberg, 1999) Sigridsson (1993) skriver följande: ”den strategiska
ekonomistyrningen fungerar som en länk mellan strategiska planer och operationella
aktiviteter i företaget och betonar inte bara kostnadsjämförelser med konkurrenterna utan
uppmärksammar också företagets diversifieringsstrategi och lägger vikt vid
livskostnadscykler avseende företagets produkter och resurser”.

Ekonomistyrningen i det enskilda företaget är dels bestämd av dess egen tradition och
ledning, dels påverkad av förhållanden i andra företag och i det samhälle där företaget
verkar. Under en viss tid kan man således se hur en speciell typ av styråtgärd sprids från
det ena företaget till det andra. Aktuella exempel är balanserade styrkort, aktivitetsbaserad
kalkylering och outsourcing. (Samulesson, 1999) Med detta menar vi förstås inte att
gängse metoder kommer bli omoderna i framtiden, utan vi vill bara påpeka att metoder och
därmed styrningen kan förändras.

3.3 Styrning av en verksamhet

Företagens uppgift är att utveckla, producera och marknadsföra produkter på utvalda
marknader. Uppgiften brukar framgå av affärsidén och de strategier som företaget styrs av.
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Det är viktigt att utforma styrning och ledning utifrån den egen organisationen (Ewing &
Samuelson, 1998). Detta betyder alltså att företaget inte kan kopiera en framgångsrik
ekonomistyrning och med säkerhet säga att det kommer leda till ett bra resultat. För att
säkerställa verksamhetens effektivitet används olika styrmedel (se figur 2). (Samuelsson,
1999) De huvudsakliga styrmedlen är:

• Ett formellt styrsystem som utifrån affärsidén fastställer och följer upp strategier och
planer på olika sikt

• Valet av organisatorisk struktur för verksamheten och dess bemanning med kompetent
personal

• Ett belöningssystem som skapar rätt motivation hos medarbetarna
• Mindre formaliserade inslag som utbildning och strävan att få till stånd en viss anda

eller kultur i företaget

Figur 2 Bearbetad bild av styrning i verksamheter (Samuelsson, 1999 s. 25)

I denna uppsats koncentrerar vi oss på det formella styrsystemet, där ekonomistyrningen
traditionellt sett utgår från tre delar: budgetering, kalkylering och redovisning. (Magnusson
& Forsberg, 1984) Dessa verktyg har dock under senare år kritiserats och nya metoder som
kompletterar eller ersätter dessa, har tagits fram. Kritiken mot de traditionella metoderna
grundar sig framförallt på att den traditionella ekonomistyrningen inte möter dagens behov,
när det gäller att snabbt ta fram omfattande information. Dessutom anses det att de
traditionella ekonomiska rapporterna är till liten hjälp för chefer, när de försöker reducera
kostnader, förbättra produktiviteten och kvalitén. Det påstås även att ekonomistyrningen
fokuserar för mycket på interna aktiviteter, vilket föranleder att den externa miljön får lite
uppmärksamhet. (Kaplan & Johnson, 1987)

3.4 Utvecklingen av ett nytt styrsystem

1990 startade KPMG:s forskningsgren en sponsrad studie med ett flertal företag
inblandade. Studien gick under benämningen ”Measuring Performance in the Organization
of the Future”. Ansvarig för undersökningen var David Norton, VD för Nolan Norton och
professor Robert Kaplan trädde in som akademisk konsult. Företrädare för ett dussintal
företag träffades varannan månad under ett år, för att försöka utveckla en ny styrmodell.
Under studiens gång presenterades en mängd idéer som tillslut ledde fram till något som
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kallades ”Balanced Scorecard” (balanserat styrkort). Den nya modellen sammanfattades
sedan i artikeln ”The Balanced Scorecard –Measures That Drive Performance”, Harvard
Business Review, januari-februari 1992.

Nästa fas i utveckling var att se styrkortet som ett managementsystem. Kaplan och Norton
fick draghjälp av Larry Brady vice VD för FMC Corporation och Noman Chambers VD
för Rockwater, som ville använda det nya mätsystemet för att kommunicera och formera
sina organisationer till nya strategier. Samarbetet utmynnade i artikeln ”Putting the
Balanced Scorecard to Work” Harvard Business Review, september-oktober 1993. När
företagen Renaissance och Gemini Consulting gick samman skapades en möjlighet att testa
styrkortet i ett större förändringsprogram. Erfarenheterna visade att 20 till 25 styrtal
fördelade på de fyra perspektiven kunde underlätta implementeringen av strategier.
Styrtalen kunde tack vare de strategiska kopplingarna knytas ihop till en serie orsak-verkan
samband som tillsammans beskrev den strategiska vägen. Utvecklingen av styrkortet
presenterades i en tredje artikel ”Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Management System” Harvard Business Review, januari-februari 1996. Efter att dessa tre
artiklar publicerats valde Kaplan och Norton att skriva en sammanfattande bok (The
Balanced Scorecard –Translating Strategy into Action, 1996) som dessutom också
innefattade ytterligare information. Det är den svenska upplagan Balanced Scorecard –Från
strategi till handling som är grundstommen i vår teori och därför kommer vi inte lämna
någon källhänvisning på teorier från denna bok.

3.5 Det balanserade styrkortet

Grundtanken med det balanserade styrkortet är att sätta visionerna och strategierna i
centrum, istället för kontroll. Detta sker genom att man ser företaget ur fyra viktiga
perspektiv (kund-, process-, finansiellt- samt förnyelse och utveckling). Samuelsson (1999)
menar att styrkortet kan sägas vara en vidareutveckling av Chester Barnards (1938)
intressentmodell. Svenska företag bestämmer sig ofta för att lägga till ett femte perspektiv,
personalperspektivet. Detta sker även i utlandet men inte i så stor utsträckning som i
Sverige, vilket torde bero på företagskulturen som värnar om personalen. Epstein och
Mazoni (1997) anser inte att det finns någon regel som säger att företagen behöver ha fyra
perspektiv, utan de menar att antalet perspektiv beror på företagets specifika strategi. De
fyra perspektiven som utgör Kaplan och Nortons grundmodell (se figur 3, på nästa sida)
är:
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Figur 3 Bearbetad bild av ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1999 s. 18)

Bakom de fyra perspektiven ligger en uttalad vision samt strategi och för vart och ett av
perspektiven formuleras mål, mått och handlingsplaner. På detta sätt fokuseras företaget på
ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. Företaget tvingas att styra och
följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Längre fram i
kapitlet återkommer vi till själva utformningen av styrkortet och hur måtten inom
perspektiven är kopplande till visionen och strategierna. Detta leder till att vi endast ger en
kort beskrivning av kopplingen (orsakskedjan) i följande stycken.

Som figuren visar (figur 3) bygger det balanserade styrkortet på tre tidsdimensioner: igår,
idag och imorgon. I tidsdimensionen igår finns det finansiella perspektivet som visar vad
som hänt. Viktigt att tänka på vid framtagningen av måtten i det finansiella perspektivet är
att de skall kunna överensstämma med måtten i de andra perspektiven, så att företaget kan
se en orsakskedja. Det vill säga en koppling mellan mått inom och mellan olika perspektiv.
Morgan (1998) menar att traditionella finansiella kontrollmetoder, vilka använder sig av
tidsdimensionen igår, begränsar synligheten för företagsledarna. Morgan använder sig av
jämförelsen att köra ett fordon längs en väg och endast använda sig av backspegeln som
styrmedel. Johan Åkesson (1999) antyder något liknade när han skriver att företagen
räknar ”döda fiskar” med de traditionella metoderna. Euske, Lebas och McNair (1993)
visar dock i en undersökning att företag som karaktäriseras av att ha bra och innovativa
ekonomistyrningssystem använder sig av finansiell mått, men även ytterligare
prestationsmått som verkar inom andra tidsdimensioner. Med deras undersökning vill vi
visa att det även tidigare funnits företag som använt sig av mått för att styra vad som
händer/skall hända idag eller imorgon. Detta motsäger till viss del Kaplan och Johnsons
(1987) kritik mot den traditionella ekonomistyrningen.

Tidsdimensionen idag innefattar både kund- och processperspektivet. Kundperspektivet
reflekterar företagets uttalade kundpolicy. Jones och Sasser (1995) menar att det krävs hög
kundtillfredsställelse för att kunna räkna med att få återkommande kunder. Måtten inom
perspektivet ger uttryck för kundens vilja och kan oftast delas upp i fyra kategorier:
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kvalitet, produktens prestanda, service och kostnad. I kundperspektivet undersöks hur väl
fungerande kundrelationer företaget har och hur kundens behov tillgodoses (Hoffecker &
Goldenberg, 1994). Måtten kan exempelvis innefatta kundvärvning, kundtillfredsställelse,
kundlönsamhet och marknadsandelar. Anthony och Govindarjan (1998) anser att det finns
en svag korrelation mellan de icke finansiella måtten och resultatet/utfallet. Enkelt sagt så
finns det ingen garanti för att framtida nytta följs av de uppsatta målen inom de icke
finansiella områdena.

I processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som organisationen måste
behärska fullkomligt, för att lyckas. De olika processerna kan finnas i tillverkningen,
administrationen, hanteringar av kundorder och personalfrågor. Ledningen måste fokusera
på de kritiska interna processerna som kommer att leda till kundtillfredsställelse för att nå
framgång. Samtidigt som de bör identifiera och mäta den grundläggande kompetens och de
kritiska teknologier som behövs för att verksamheten skall kunna hålla eller förbättra sin
position.

Tidsdimensionen imorgon finns i förnyelse- och utvecklingsperspektivet, som består av
mått vars resultat först kommer att visa sig i framtiden. I detta perspektiv skall företaget
investera i kompetensutveckling av medarbetarna, stärka informationsteknologin och
harmonisera företagets rutiner. Kaplan och Norton har sett att de flesta företag använder
styrtal härledda ur en gemensam kärna av tre personalmål: personaltillfredsställelse,
personallojalitet och personalens produktivitet. Hedberg och Jönsson (1978) var tidigt ute
med att diskutera informationssystem som skulle vara anpassade till en föränderlig
omvärld. Vi skulle nog vilja påstå att ett rätt använt styrkort uppfyller kraven på att  iaktta
förändringar som sker i den yttre miljön. Det är framförallt förnyelse- och
utvecklingsperspektivet som ska driva lärandet i organisation, men även de andra
perspektiven ger ett visst lärande i form av den kunskap som måtten genererar.

Det finns förstås även risker med att ha ett styrkort/ekonomistyrning, som tillsynes verkar
vara väldigt omfattande och därmed tycks ge en helhetsbild av hur verkligheten fungerar.
Detta kan förorsaka att en illusion av kontroll skapas. Dermer och Lucas (1986) menar att
företagsledare kan få ett för stort förtroende till mät- och kontrollmetoderna. Illusionen
skapar då en tro bland ledningen att de kan anpassa organisationen, genom att ändra i
metoderna när interna och externa förändringar sker. Kaplan och Norton anser att måtten i
styrkortet ständigt måste ifrågasättas annars kommer inte metoden att ge den rätta effekten.

3.5.1 Balansen i styrkortet

Som namnet ”balanserat styrkort” antyder så handlar det alltså om någon form av balans.
Men vad är det då för balans man talar om eller skall uppnå? Ja, det finns ett flertal
balansaspekter i styrkortet och vi har redan varit inne lite grand på några av dem. Det
gäller då främst balansen mellan kort- (idag, igår) och långsiktiga (imorgon) mål.  Det
måste också finnas någon form av balans mellan finansiella och icke finansiella mått samt
mellan perspektiven. Hur ett företag väljer att positionera sig påverkar mängden mått inom
de olika perspektiven i styrkortet. I en produktledande verksamhet är det troligen fokus på
”lärande perspektivet”, där ”projekt i tid”  kan vara viktigt. I kundinriktade, finns fokus på
”kundperspektivet” där ”kundlojalitet”  är viktigt. De företag som är ledande inom
kostnadsminimering, det vill säga att de har en lågkostnadsstrategi, har fokus på
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”processperspektivet” där ”cykeltid”  är viktigt. (Slater, Olson & Reddy, 1997) En annan
variabel som påverkar balansen är var organisationens produkt befinner sig i
produktlivscykeln. Exempelvis så har en produkt som befinner sig i slutet av cykeln, ingen
större nytta av att förbättras eller utvecklas (lärande). Ytterligare en balansaspekt är den
mellan drivande- och utfallsmått, vilket vi kommer behandla i samband med styrtalens
koppling till strategin, längre fram i kapitlet.

Ett annat exempel där strävan efter balans mellan olika aspekter är en huvudtanke är i
Simons (1995) bok Levers of control. Han menar att det gäller att styra stabilitet med ett
diagnostiserande styrsystem och samtidigt säkerhetsställa utvecklingen med ett interaktivt
styrsystem. Med ett interaktivt styrsystem avses att ett system som säkerställer en
kontinuerlig dialog mellan ledning och ansvariga för utveckling av de grundläggande
förutsättningarna för verksamheten. De två övriga är begränsningssystemet som begränsar
handlingsfriheten för medarbetarna och värderingssystemet som står för de grundläggande
värderingarna i företaget.

3.5.2 Att formulera och implementera ett balanserat styrkort

Tanken med formulerings- och implementeringsprocessen är att man skall få ett värdefullt
underlag för att löpande ta fram de styrmått som leder till att företaget når sina mål och sin
vision. Resultatet blir att den dagliga verksamheten kan förankras i en delad bild av
företagets långsiktiga inriktning. Macintosh (1997) skriver att studier under 50- och 60-
talet visar på problem med styrningen. Studierna visar att chefer nästan rutinmässigt fattar
beslut som går emot ledningen för att de själva skall gynnas. Detta strider mot teorin om
målöverensstämmelse som säger att beslut skall fattas för personalens bästa, samtidigt som
det ligger i linje med organisationens mål. Vidare menar Macintosh att alla försök till att
skapa målöverensstämmelse är dömda att misslyckas så länge som det finns någon formell
makt kvar. Vi har en något avvikande åsikt gentemot Macintosh när det gäller
målöverensstämmelseproblematiken. Vi anser att företagen visst kan skapa
målöverensstämmelse fastän att det finns någon form av formell makt. Vi exemplifierar:
Tänk er ett fotbollslag där alla spelare gör sitt yttersta för att uppnå sina personliga mål,
vilket torde vara att bli proffs eller att genomföra en bra match. Organisationens
gemensamma mål är att vinna och den som styr organisationen är lagledaren. Nu kan man
kanske inte överföra ett idrottsligt tänkande på ett företag, men vi tycker dock att det finns
vissa likheter. Vi anser därför att målöverensstämmelse kan uppnås, men att det bland
annat beror på ledarens agerande, personalens utbildningsnivå och personliga mål.

Förespråkare för det postmodernistiska perspektivet hävdar att ekonomistyrningssystemet
är en källa till att det blir problem med målöverensstämmelsen, tillföljd av den kunskap
som bildas. Kaplan och Norton skriver att med ett gemensamt övergripande mål, blir
inriktningen mer konkret och gripbar för alla i företaget. Detta tyder på att företaget
använder sig av något slags unirationellt tänkande. Med ett sådant tänkande antas
organisationen bestå av individer, avdelningar och olika ledningsgrupper som är
någorlunda homogena angående hur de ser på organisationen och agerar. Då antas också
att kontroll- och styrsystem är tillräckligt starkt för att genomsyra hela organisationen.
(Macintosh, 1997) Om vi sedan efter denna utsvävning kommer tillbaka till själva
processen med att formulera och implementera ett balanserat styrkort så berörs ett antal
olika områden som vi beskriver här nedan. (se figur 4)
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Figur 4 Den övergripande processen (Olve, Roy & Wetter, 1999 s.147)

I figurens centrum finns det balanserade styrkortet (jmf figur 3), utanför finns
strategiutvecklingen som är utgångspunkten för styrningen och styrkortet är en modell för
att kommunicera visionen och strategin. Inom verksamhetsstyrning lägger man stor vikt
vid hur företagets strategier översätts till mått och mål för olika ansvariga, samt hur
styrkortet ger en överblickbar och avvägd beskrivning av deras mått. Processen ska i
princip upprepas på alla nivåer i företaget. Syftet är att samtliga i företaget skall känna sig
delaktiga och förstå hur de bidrar till de övergripande strategierna. Därför är länkandet av
mått inom olika fokus i styrkort för olika enheter en viktig del av processen. (Olve m fl,
1999)

Vid utformningen av styrkort för verksamhetsstyrningen är det naturligt att ta praktisk
hänsyn till datafångst och tillgängliga systemlösningar, det vill säga IT och
systemutveckling. I regel kommer styrkortet att utnyttja en kombination av data som redan
används i företaget och nya mätvärden ibland av ganska informell karaktär. Ansvaret för
att mätningar görs och att siffror görs tillgängliga blir ofta ett slags systemansvar, eftersom
mätningar och rapporter eller publicering av data kräver IT-lösningar. Styrkortets
huvudroll är att påverka verksamheten i företaget och skapa en lärande organisation. Ett
strategiskt feedbacksystem bör kunna testa, utvärdera och modifiera de hypoteser som
strategin vilar på. De orsak-verkan samband som ryms i styrkortet ger företagsledningen
möjlighet att sätta upp kortsiktiga mål som speglar deras prognoser om hur förändringar i
de drivande måtten påverkar utfallsmåtten (korrelationsanalys). Till exempel hur antalet
kundbesök påverkar kundtillfredsställelsen. Om ett eller flera drivande mått inte har nått
sina mål kan det svaga utfallet förklaras med en dålig implementering av strategin.
Ledningen kan sedan lägga upp planer för hur bristerna skall åtgärdas. Detta är ett exempel
på så kallad ”singel-loop learning”, vilket betyder att ledningen uppfattar avvikelserna från
de fastlagda planerna och sedan beslutar om åtgärder för att föra in organisationen på den
strategiska vägen igen.

Personer i företagsledningen bör föra en intensiv dialog med varandra och noga granska
sina antaganden om marknadsvillkoren, värdeerbjudandena till de utvalda kunderna,
konkurrenternas beteenden och företagets kompetensnivå. Dialogen kan leda fram till att
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den befintliga strategin, eventuellt med justeringar av vissa delmål blir bekräftad. Men det
kan också vara så att de strategiska uppföljningarna visar att strategin inte längre stämmer.
Oavsett om ledningen bibehåller sin tro på strategin men ändrar något i orsak-verkan
sambanden eller om det krävs en helt ny strategi, så har styrkortet härigenom engagerat
ledningsgruppen i en  inlärningsprocess (”double-loop learning”) kring strategins giltighet.

Förväntningar och prestationer ligger till grund för diskussioner om hur var och en kan
bidra till förverkligande av visionen. Efter att vi kortfattat beskrivit den övergripande
processen skall vi nu gå vidare med att redogöra för hur ett styrkort byggs upp. Detta görs
för att ge läsaren en bättre bakgrund till att förstå svårigheten med att ta fram orsak-verkan
samband.

Ansvaret för hur styrkortet utformas och används är ett slags tekniskt ansvar för
vokabuläret och grafisk utformning. Speciellt i de fall som företagen använder styrkortet
genom hela organisationen är det angeläget att välja beteckningar medvetet och ta vara på
erfarenheter som görs i hela organisationen.

Figur 5 Bilden visar hur ett styrkort kan byggas upp (Kaplan & Norton, 1993 s. 139)

Visionen bryts ner och beskrivs utifrån ett antal perspektiv. De strategiska målen
konkretiserar sedan den övergripande visionen i ett antal delmål. Strategierna skall vara
vägledande i arbetet mot att uppfylla företagets vision. På nästa nivå beskrivs de mest
kritiska framgångsfaktorerna för att företaget ska kunna förverkliga den övergripande
visionen. Nyckelmått beskriver sedan vilka mål och mått som tagits fram för att kunna
bevaka och följa upp att företaget på ett systematiskt sätt tar till vara de framgångsfaktorer
som företaget bedömt som kritiska för att kunna förverkliga målen. Slutligen krävs det
också en handlingsplan som beskriver de konkreta handlingar och åtgärder som kommer
att krävas framöver för att göra kortet komplett. (Olve m fl, 1999, jmf Kaplan & Norton,
1999)
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3.6 Att koppla styrtalen till strategin

Runt det balanserade styrkort rör sig en fortlöpande process, där styrkortets roll är att lyfta
fram vad som är mest väsentligt att vårda. Visionen görs tydlig och förmedlas till de
anställda och sedan kommuniceras den via mål och belöningar. Uppföljning ger lärande,
vilket i sin tur leder till omprövning av visionen. Olve, Roy och Wetter (1999) tror att det
yttersta syftet med det balanserade styrkortet är att skapa lärande organisationer. I samtliga
fall är styrkortet kommunikationsmedlet. Lärandet avser i synnerhet orsak-verkan
sambanden mellan måtten. Varje styrtal som väljs till ett styrkort bör ingå i orsakskedjan
som förklarar vad affärsenhetens strategi innebär. Orsak-verkan sambanden genom de
olika perspektiven, skall skapa en förståelse för hur de olika måtten och delmålen
påverkas, så att den valda strategin uppfylls. Se figur (figur 6), där målet är att uppnå en så
hög avkastning som möjligt. Detta sker genom att medarbetarnas färdigheter utvecklas och
förbättras genom lärdom. Följden blir att processkvalitén och processcykeltiden blir bättre.
Vilket leder fram till punktliga leveranser och lojalare kunder som i längden kommer ge
företaget en bättre avkastning.

Figur 6 Bearbetad bild av orsak-verkan samband (Kaplan & Norton, 1999 s. 37)

En strategi är en samling hypoteser om orsak-verkan. Mätsystemet bör göra sambanden
(hypoteserna) mellan måtten och styrtalen i de olika perspektiven tydliga, så att de kan
styras och bekräftas. Systemet ska identifiera och förtydliga kedjan med hypoteser och
sambanden mellan utfallsmåtten och de drivande måtten. Varje styrtal i ett balanserat
styrkort ska vara en länk i en orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé
till medarbetarna.

Kaplan och Norton menar att det finns ett antal generella styrtal som används inom de
flesta företagen. Dessa mått är ofta utfallsmått som lönsamhet, marknadsandel,
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och medarbetarnas färdigheter. De drivande
måtten är mestadels unika för en viss affärsenhet eller ett helt företag. Exempelvis faktorer
som styr företagets lönsamhet, marknadssegmentet och de unika mål för de interna
processerna och den intellektuella tillväxten som krävs för att företaget ska kunna rikta sitt
värdeerbjudande till målgrupperna. Kaplan och Norton anser att ett bra styrkort bör
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innehålla en blandning av utfallsmått och drivande mått. Men vad är då skillnaden mellan
ett utfallsmått och ett drivande mått?

Jo, utfallsmått utan drivande mått säger inget om hur resultaten är tänkta att uppnås. De ger
heller ingen tidig signal om huruvida strategin genomförs som planerat och kan därför
skapa suboptimerande kortsiktiga handlingar. Drivande mått exempelvis cykeltider och
defektnivåer ger kanske företaget möjlighet att uppnå kortsiktiga förbättringar, men de
säger inget om ifall förbättringarna leder till ökad försäljning, till gamla och nya kunder
och därmed till högre vinst.

Vad som också diskuteras i samband med måtten är kopplingen mellan icke finansiella
mått och utfallet/resultatet. Anthony och Govindarjan (1998) anser att det finns en svag
korrelation däremellan. Enkelt sagt så finns det ingen garanti för att framtida nytta följs av
de uppsatta målen inom de icke finansiella områdena. Det finns alltså ingen naturlig
förutsättning för att lönsamhet uppnås genom att företaget uppnår styrkortets mål (måtten).
Att identifiera orsaks-verkan samband mellan olika mått, är lättare sagt än gjort. Det
betyder förstås inte att företagen som implementerat ett balanserade styrkort skall överge
dem, men företagen bör förstå att det finns ett svagt samband mellan icke finansiell mått
och finansiella. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att det vore mycket värdefullt om
företagen kunde enas om orsak-verkan-samband, gärna i form av enkla sambandskartor.
Att man inte så ofta har stött på det i svenska tillämpningar är kanske fråga om
utvecklingsstadier i arbetet med det balanserade styrkortet. Även om företag inte har
historisk statistik av hur de olika måtten påverkar varandra, är det mycket viktigt att
resonemang kring detta förs i organisationen. När orsak-verkan samband inte (ännu) kan
verifieras så måste ändå ledningen ha en uppfattning om hur de ser ut.

Styrkortet måste givetvis betona resultat, särskilt ekonomiska som avkastning på arbetande
kapital eller finansiellt mervärde. Utan ett tydliggörande av sambanden mellan samtliga
mått och de finansiella målen finns det risk för att förbättringsprogrammet inte ger några
konkreta resultat, vilket i sin tur leder till att organisationen tappar förtroendet för
modellen. Det blir alltså någon form av falsk empowerment, där de anställda efter en
stunds drickande, känner igen den bittra smaken av det nya vinet (Macintosh, 1999).

I dagsläget men även tidigare, finns det eller har de funnits en fixering mot att varje år nå
ett så bra resultat som möjligt. Företagens personal är tränad och erfaren på att hantera
finansiella mått, men saknar kunskap runt de icke finansiella måtten. Samtidigt som
aktieägarna sätter stora krav på ledningen, att maximera avkastningen, vilket leder till att
det långsiktiga tänkandet minskar.

Michael Foucault (1979) talade om att styra upp rummet, tiden och tanken. Vi menar att
man kan se en tydlig koppling till att styrkortet försöker styra upp medarbetarnas
tankar/handlingar genom måtten. Detta ligger i linje med vad Källström (1994) avser med
ekonomistyrning.

Även om medarbetarna upplever visionen motiverande samt att strukturen på styrkortet är
pedagogiskt uppbyggd, så är det inte dessa byggstenar som skapar de önskvärda
förändringarna i organisationen. Det är först när varje medarbetare ges ett kvitto på det
bidrag denne lämnar till organisationen och ser hur detta bidrag hjälper helheten mot de
definierade målen. Detta bidrag upplevs som intressant för medarbetaren när detta
tydliggörs och har sitt ursprung i vardagen, i den operativa verksamheten (Olve, Roy &
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Wetter 1999). Här finns en tydlig koppling till empowerment där syftet är att ledningen
skall få en större prestation, mer engagemang och mer ”output från de anställda. Det är
alltså viktigt att de anställda ser någon form av inre logik i styrkortet och att detta
tydliggörs av att det är de som skapar det finansiella resultatet. Medarbetarna måste tro att
det finns ett samband i det aktuella styrkortet för att agera utifrån de icke monetära måtten.

Samuelsson (1999) menar att ett problem med styrkortet är att måtten inte relateras till
organisatoriska nivåer. Vilket innebär att olika mått kan sättas upp för olika enheter.
Kostnadsmått för processer kan därmed vara relevanta för rörelseenhetens ledning, medan
arbetsgrupper mer ser till kvalitet och ledtider. Det är inte alla företag som eftersträvar en
nedbrytning av styrkortet ända ner till individnivå. Mycket är beroende på verksamhetens
art. Det torde vara svårare att få ut någon form av ”output” från anställda där personalen
mer eller mindre är utbytbar samt att företaget eventuellt har en stor omsättning på
personal. Ofta kan dock mått på en mer operativ nivå vara mer konkreta. Det kan till
exempel vara antal fel vid installation, utveckling av personalens kompetens, ledtid med
mera. Sådana mått bör då relateras till en orsakskedja som så småningom leder till mått på
övergripande nivå. Detta låter väldigt förnuftigt, men vilka problem kan det uppstå med
mätningar när ett företag skall följa upp effektiviteten fram till måluppfyllelsen?

3.7 Generella mätproblem med styrtal

Begreppet effektivitet kan härledas till yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet är
kopplat till att göra rätt saker, medan inre effektivitet är att göra saker rätt. Att göra saker
rätt, innebär i sin tur; hur ett företag tillfredställer behoven med minsta möjliga
resursinsats. Inre effektivitet kan även definieras som relationen mellan verklig och
planerad resursförbrukning (Häckner, 1998). Synliggörande av konsekvenser relateras till
måluppfyllelse samt effektivitet till resursförbrukning och grad av måluppfyllelse. Följden
blir att synliggörande av konsekvenser måste påverka ett företags effektivitet (Becker och
Neuhauser, 1975). För att följa upp effektiviteten är det önskvärt att kunna mäta den. Detta
är dock ofta svårt, både med hänsyn till mätbarheten och vad som mäts. Eftersom fenomen
(drivande mått) som är av intresse ofta är svårmätbara får företaget i allmänhet arbeta med
indikatorer (utfallsmått) för att komma åt aspekter på prestationer, resultat, grad av
måluppfyllelse och kvalitet med mera (Häckner, 1998). Här är det upp till företaget vad de
vill mäta. Det går förstås att göra det lätt för sig genom att mäta sådant som enkelt kan
definieras och mätas, istället för att använda sig av mått som ofta är tvetydiga till sin
karaktär.

Enligt Häckner (1998) är det viktiga således att mäta aspekter på fenomen, inte fenomenen
i sig. Utfallsmått utan drivande mått säger inget om hur resultatet ska uppnås (Kaplan &
Norton, 1999).  Ju närmare resultatet ligger verksamheten, desto troligare blir det, att det
går att finna lämpliga indikatorer för mätningen. Mätningen avser närhet i tid och rum samt
med avseende på kausalitet, det vill säga klarhet i fråga om orsak-verkan samband mellan
transformationsprocessen och resultatet (Häckner, 1998). Enligt Ouchi (1979) måste två
kriterier uppfyllas för att företaget skall ha nytta av olika verksamhetsmått: finns det
lämpliga resultatmått och går det att finna orsak-verkan samband i verksamheten. Om
konsekvenserna av ett handlande syns väl i en organisation så kan företaget testa
sambanden och sedan välja ut den bästa kombinationen av tillvägagångssätt och
produktionsmedel som behövs för att uppfylla målen (Becker och Neuhauser, 1975).
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3.8 Den fortlöpande strategiska managementprocessen

När styrkortet är implementerat i företaget och personalen tagit till sig det nya systemet,
bör företaget klargöra vem som har ansvar för systemet som helhet. Naturligtvis är det
affärsenhetens VD som är ytterst ansvarig för verksamhetens drift. Managementsystemet
påverkar de traditionella ansvarsområdena för flera av ledningsgruppens medlemmar. Efter
som systemet sätter upp målen för hela enheten, fördelar resurser och initiativ, följer upp
resultaten och belönar eller bestraffar det uppnådda resultatet, måste VD och
ledningsgruppen vara personligt ansvarig för detta. Den fortlöpande driften måste dock
anförtros en annan person, annars kommer det uppstå luckor i mätningen, rapporteringen
och uppföljningen.
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4 Empiri

Empirin i denna uppsats grundar sig på företagsfakta samt intervjuer med VD och fyra
anställda inom Avantra. Intervjuerna är utförda vid två olika tillfällen och med personal
som har olika arbetsuppgifter och anställningslängd. Vi har själva valt ut respondenterna
utan påverkan. För anonymitetens skull har vi valt att använda oss av fingerade namn på
tre av de fyra respondenterna (se metodkapitlet).

4.1 VD:s beskrivning av Avantra

Avantra grundades 1997 och bestod till en början av tre anställda. Under de senaste två
åren har man växt kraftigt och för tillfället, det vill säga i slutet på 1990-talet arbetar cirka
35 person inom företaget. Lönsamheten är god och Avantra rankas i en undersökning av
NSD Näringsliv som ett av de mest lönsamma företagen i Norrbotten. Undersökningen har
också visat att omsättningen tredubblats varje år. Företaget har under 1999 bildat ett bolag
i Stockholm, där de kommer utveckla företagets affärsidé på Stockholmmarknaden.
Etableringen ses av Avantra som ett viktigt steg för att visionen skall uppfyllas. Avantras
vision är: ”att bli det bästa konsultföretaget i Norden på elektroniska affärer”. Vad
innefattar då begreppet elektroniska affärer? VD Staffan Ruuth menar att de företag och
organisationer som är bäst på att hantera sitt informationsflöde kommer att vara
framgångsrikast och lönsammast i framtiden. Avantra är experter på att effektivisera
företagens informationsflöde med IT som bas. Affärsidén ser ut som följande: ”Vår
affärsidé är att ge försprång, nya möjligheter, och bättre informationsflöde med IT.”
Företagets huvudinriktning är elektronisk handel, intranet/internet kombinerat med
databaser. Kunderna är stora och medelstora företag, myndigheter och organisationer.
Ruuth menar att Avantra skall specialisera sig och arbeta inom en nisch (elektroniska
affärer) i en liten och flexibel organisation.

De anställdas arbetsuppgifter berör projektledning, utredning utveckling, system-
integration, systemutveckling, programmering och management. Några anställda är
specialiserade medan andra arbetar med flera olika uppgifter. Ruuth sade att
arbetsuppgifterna sker inom samma verksamhetsområde i kundspecifika lösningar, där
vissa moment förstås har en form av rutin, men variationen mellan uppdragen kan vara
stor.

Samtliga inom Avantra har tillgång till all information, vilket sägs skapa delaktighet och
engagemang. Information läggs ut på en server som de anställda enkelt kommer åt via sina
datorer. Resultaten från mätningarna inom det balanserade styrkortet redovisas även på ett
månadsmöte i form av siffror och diagram, där företaget diskuterar avvikelser från en
tilltänkt nivå.  Det är ekonomen inom Avantra som bearbetar mätresultatet från
mätningarna som också dessa sker månadsvis. Bearbetning sker i en excelbaserad miljö
med diagram och beskrivningar kring måttens bakgrund eller syfte. Det balanserade
styrkortet infördes i samband med starten av verksamheten 1997, då var de tre anställda
som utvecklade och implementerade styrkortet under några månaders tid.
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4.2 VD:s syn på styrkortet och styrtalen

De nyanställda får en introduktion av styrkortet, där man diskuterar styrningens roll i
företaget. Avantras balanserade styrkort består av fyra perspektiv eller som Ruuth föredrar
att uttrycka det, fyra styrkort. De fyra perspektiven är: ekonomi, personal, marknad och
kvalité. Inom perspektiven finns det totalt 12 mått som Avantra anser vara viktiga för att
visionen och strategierna skall uppfyllas. Ekonomiperspektivet har fyra mått, personal samt
marknad har tre och kvalité har två. Koppling mellan måtten inom och mellan perspektiven
finns, men de är inte dokumenterande. På tal om orsak-verkan samband nämner Ruuth
exempelvis att dålig försäljning kan leda till en sämre stämning inom företaget som sedan
påverkar det ekonomiska resultatet. Även om orsak-verkan sambanden finns mellan måtten
så bygger dessa samband på erfarenhet och antaganden om att detta leder till någonting.
Han menar exempelvis att det genom erfarenhet går att avslöja hur mycket mer produktiv
en medarbetare blir av mer kompetensutveckling eller hur olika kunder reagerar på bättre
kvalité på uppdragen. Som ett exempel på ett antagande nämnde Ruuth att fler kundbesök
leder på sikt till fler uppdrag för företaget. Synen på samband som inte bygger på
erfarenhet får man istället anta att det finns en koppling mellan måtten.

Inom kvalitetsperspektivet förväntas det att ständiga förbättringar av verksamheten ska leda
till högre kvalité i uppdragen som sedan skall ge Avantra nöjdare kunder, vilket de också
mäter. Resonemanget går sedan vidare med att Ruuth berättar för oss att man inom
personalperspektivet fokuserar mycket på personalens utveckling som kommer att bidra till
att trivseln ökar inom företaget. Svårigheter med att lyckas uppnå målen inom perspektivet
har dock funnits på grund av företagets expandering, söder ut. Personalen trivs dock
mycket bra försäkrar Ruuth, men vi har kanske haft lite mycket att stå i den senaste
perioden. Det innebär att vi möjligtvis lider av växtvärk på grund av den snabba tillväxten
inom företaget.

Marknadsperspektivet har olika styrtal som inte är direkt kopplade till varandra, men
Ruuth sade att styrtalen har underliggande mål som går ut på att antal kundbesök kommer
att leda till att mängden kunder ökar och att man får återkommande kunder. Han vill
förstås även påpeka att det övergripande syftet är att tjäna pengar, det vill säga att måtten
inom respektive perspektiv så småningom skall leda till ett bra ekonomiska resultat samt
kostnadsförbättringar inom ekonomiperspektivet. Inom framförallt kvalité- och
personalperspektivet finns det sammankoppling mellan drivande mått och utfallsmått.
Kvalitetsutveckling på verksamheten som består av drivande mått bidrar till positiva
utfallsmått av kvalitén på uppdragen. Detsamma gäller de drivande måtten inom den
personliga utvecklingen, mer utbildning leder till högre utfallsmått inom
kompetensutvecklingen samt högre utfall av trivsel inom organisationen. Det innebär med
andra ord att prestationer ska leda till förbättringar inom organisationen.

Ruuth berättade vidare för oss att om måtten visar låga värden, det vill säga att de ligger
under idealnivån så diskuterar de detta inom företaget och vad som kan göras för att
åtgärda situationen. Ruuth menar att det är diskussionen som ligger till grund för hur man
skall förbättra sig inom olika områden och hur företaget skall komma framåt. Måtten visar
ett bakomliggande spel om vad som är viktigt för att strategierna skall uppfyllas. Eftersom
det finns ett bakomliggande spel, det vill säga att det går att påverka styrtalen samt att de
påverkar varandra, menar Ruuth att det är väldigt viktigt att dessa olika mått väljs ut
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omsorgsfullt. Enligt Ruuth så räcker det gott och väl med 12 mått, annars finns risken att
de tar med för mycket mått som saknar relevans. Det blir även administrativa problem med
att hantera för mycket mått. Skulle de leta efter samband mellan för många mått, skulle
Avantra istället syssla med forskning. Det är trots allt verksamheten som är viktig.

Det viktiga är att inte fastna framför skrivbordet, man måste ut i verksamheten för att få en
verklig förankring av företagets verksamhet. Ledaren måste synas, verka och lyssna på
medarbetarnas åsikter. Sen är det förstås även viktigt med rapporter om olika företeelser
som håller på att förändra något i verksamheten. Ruuth menar att eftersom IT- branschen
är väldigt föränderlig, så är just styrkortet mycket effektivt när det gäller att upptäcka
förändringar. Verktyget kan hjälpa oss komma bort ifrån villospår som annars skulle lett
till att vi förlorat tid och pengar. Ruuth tyckte också att styrkortet fungerar som en slags
idéspruta, det vill säga att det skapas diskussioner kring styrkortet som sedan leder till
förslag på förbättringar och nya idéer angående produktsortimentet.

Måtten diskuteras och ifrågasätts vid något eller några tillfällen per år. Då ställer man sig
frågan: vad är viktigt att mäta? Ruuth menar att det kan vara ganska svårt att ta fram mått,
men samtidigt inte heller vansinnigt svårt. Det väsentliga är att ta fram de viktiga måtten.
Vid dessa möten skall samtliga som har möjlighet medverka. Alla kan ju förstås inte vara
där eftersom att vi har uppdrag hos våra klienter som måste skötas, men många brukar
komma, sade Ruuth. På dessa årliga möten går man även igenom hela affärsplanen för att
se vad som kan behöva förändras och för att skapa engagemang och ge inflytande till de
anställda.

De viktigaste fördelarna med det balanserade styrkortet är enligt Ruuth. Att företaget inte
enbart fokuserar på ekonomiska mått. Det blir en större delaktigheten bland personalen och
att det är enklare att delegera på grund av att många kan ta beslut utifrån företagets
riktlinjer (måtten). Företaget får även en balanserad ledning, det vill säga att man får lättare
att hålla koll på saker och ting, vilket gör att ledning kan ingripa i ett tidigare skede. Det
skulle inte fungera om inte det balanserade styrkortet gav en sådan konkret bild av
verksamheten. Det är alltså lättare att se helheten av företagets verksamhet. Men Ruuth
påpekar vikten av att inte ha för många styrtal, då blir det för mycket att hålla reda på
istället.

Den individuella lönesättningen ligger i linje med hur de anställda bidrar till företaget, det
vill säga vilken nytta som personen i fråga skapar. Vad är nytta? Då får man gå tillbaka till
styrkortet för att se på de 12 styrtalen som är viktiga för företaget och hur var och en kan
bidra till utvecklingen. Det är samma mått som styr samtliga anställda inom företaget. Men
det finns ett visst individuellt inslag, som när de mäter trivseln och utvecklingen bland de
anställda. En hög trivselnivå orsakar trevligare konsulter, detta uppfattar också deras
kunder. Detta kan de sedan se i deras mätningar hos kunderna.

Det finns inget perspektiv som får någon speciell fokusering, utan de huvudområden som
Avantra valt avspeglar just det som är viktigt för företaget och som passar in i våra mål och
visioner, menade Ruuth. Vid några tillfällen har visionerna eller strategierna ändrats utifrån
diskussionen kring informationen som styrkortet genererar. Som när vi fick ändra vår
vision från att bli bäst i Norrbotten till att bli bäst i Norden eller när vi kommit in på
uppdrag som varit för långt ifrån vår affärsidé.
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4.3 Anställdas syn på styrkortet och styrtalen

Under denna rubrik skall vi beskriva de anställdas syn på Avantras balanserade styrkort.
För att slippa en mängd upprepningar, har vi valt slå samman respondenternas uttalande.
Och för att få de anställda att tala mer öppet med oss, garanterade vi att de skulle få vara
anonyma och därför så är tre av namnen fingerade.

Klas, Lisa, Martin och Jennie var väl medvetna om affärsidén och vad den innebär. Men
enligt Klas, kunde tolkningen av affärsidén skilja sig mellan de anställda och ledningen.
Klas menade att det fanns olika synpunkter på hur företaget skall uppnå de olika målen.
Han tyckte dock att synen på vad som orsakat ett visst resultat vid en mätning ofta
överensstämde mellan samtliga inom organisationen, ibland kunde det förstås finnas
meningsskiljaktigheter. Martin och Lisa delade också denna uppfattning och sade
dessutom att det fördes djupgående diskussioner om problemen bland ledningen och de
anställda. Martin nämnde till exempel att orderingången var lägre nu fram till årsskiftet,
vilket han trodde berodde på millenniumskiftet. Medan Jennie som ekonom menade att det
alltid funnits en ordernedgång inför varje jul och nyår. Diskussionerna fördes öppet inom
företaget, vilket fick alla respondenter att känna sig delaktiga och engagerade inom
organisationen. Lisa betonade dock att det var mycket upp till var och en hur pass
engagerad och delaktig de ville vara i de beslut som fattades.

På frågan om de anställda tar del av informationen på intranet svarade Klas och Martin att
de knappt visste om att informationen var tillgänglig och att de aldrig använt sig av denna.
De rapporter som kom ut innan månadsmötena engagerade de sig dock i. Jennie tyckte att
hon hade bra koll på informationen på intranet, eftersom hon själv sammanställde
informationen från mätningarna. Hon tyckte dock att det saknades viss information inom
styrkortet som olika typer av budgetar. Lisa som var relativt nyanställd och sade sig veta
var den fanns att tillgå, men att hon aldrig besökte databasen i den dagliga verksamheten.
Hon ansåg att det räckte med att följa med på månadsmötena för att få en bra inblick i
styrningen. Lisa tyckte också att styrkortet gav en mer konkret bild av företaget, vilket fick
henne att känna sig engagerad. ”Om vi bara hade haft en budget, hade jag nog inte förstått
något och därför varit oengagerad”, var en av hennes kommentarer.

Jennie och Klas som arbetat förhållandevis länge inom Avantra tyckte att de hade skapliga
kunskaper om styrkortet, medan Martin och Lisa som var nyanställda inte ansåg sig ha
tillräckliga kunskaper om verktyget. De sade sig ha blivit introducerade i den balanserade
styrningen vid anställningens början, men att de inte hunnit sätta sig in alla begrepp än.
Jennie menade att det tar ett år eller två att sätt sig in i styrkortet, detta beror på att man
som nyanställd inte hunnit vara med på de årliga mötena när man diskuterar måttens
relevans. De nyanställda saknar fortfarande den erfarenhet som fordras för att kunna se
nyttan av styrkortet.

När det gäller analysen av olika utfall av mätningar tycker samtliga att det är positivt att få
deltaga vid möten och få diskutera om vad som kan ha orsakat olika utfall. Samtliga anser
även att det är positivt att företaget inte bara fokuserar på ekonomiska mått. De tycker att
det är lättare att förklara hur företaget ligger till, just på grund av andra icke finansiella
mått.  Men det finns en osäkerhet om vissa utfall verkligen leder till nödvändiga
handlingar. Där skiljer sig synen bland de intervjuade. Klas tycker att tolkningen av olika
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mätvärden, det vill säga vad saker och ting beror på, ibland skiljer sig mellan ledning och
de anställda. Han tycker också att olika utfall ofta inte leder till någon handling. Lisa och
Martin säger sig ha ett antagande om att händelser leder till nödvändiga handlingar, medan
Jennie som är den som bearbetar information från styrkortet absolut både ser och tycker att
olika utfall leder till nödvändiga handlingar. Hon tyckte exempelvis att en del av de
diagram och kurvor som de anställda får ta del av  visar på ett pedagogiskt sätt att
någonting har hänt. Något handlande  måste trots allt ha skett eftersom vissa värden ofta
förändras. De styrtal som upplevs som intressanta är när olika händelser visar att det  gett
utslag och förändrat utfallet. Hon nämnde även att vissa utfall som bygger på vad som
orsakat ett utfall är lätt att förklara, det vill säga att man kan logiskt räkna ut varför det blev
på det sättet. Som exempel nämner Jennie; mycket satsning på försäljning leder till hög
grad av betalda timmar, vilket medför högre försäljning eller tvärtom, att låg satsning på
försäljning ger motsatta effekter. Jennie ansåg att måtten var tydliga och enhetligt
definierade och att sambanden mellan måtten i de olika perspektiven var tydliga.

Det finns ett generellt antagande om orsak-verkan samband mellan vissa styrtal, trodde
Klas. Uppfattningen av sambanden är mycket beroende på vilken sysselsättning personer
har inom företaget. Allmänt sett är det lättare att se orsaks-samband till mått som ligger på
en mer personlig nivå, det vill säg mått inom personalperspektivet. Martin som sade sig ha
varierande arbetsuppgifter trodde att han fanns mer representerad i olika styrtal inom olika
perspektiv. Ett exempel på detta är att han ofta har kontakt med kunder jämfört med någon
med mindre varierande uppgifter som bara sitter fast mellan företagets väggar. Han har ett
antagande att fler antal kundbesök eventuellt leder till fler kunder eller potentiella kunder.
Det bidrar så småningom på sikt till en ökning av försäljningen. Samtidigt nämnde han att
mätningarna oftast har ett genomsnittligt värde av de anställdas prestationer. Det innebär i
sin tur att måtten många gånger inte visar direkt den individuella prestationen. Men ju fler
uppgifter man har desto mer kände Martin att han kan bidra till att företaget går framåt.

Lisa tyckte bland annat att just hon har lite svårt att ta åt sig av vissa mått eftersom att hon
mestadels sysslar med programmering på kontoret. Hon kände än så länge att hon inte
bidrar till någonting av mätvärdena, även om styrtalen i och för sig oftast visar
genomsnittliga värden. Det Lisa närmast kan relatera till är den personliga utvecklingen.
För henne är det självklart att det finns ett orsak-samband som leder till att den personliga
utvecklingen  bidrar till en viss yrkesmässig kompetens. Hon tror att en ökning av
kompetensen leder till ökat självförtroende och då ökar den personliga trivseln inom
företaget. Dessa mått påverkar varandra och utmynnar så småningom till ett positivt utfall.
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5 Analys och slutsatser

I detta avslutande kapitel kommer vi analysera det insamlade materialet med hjälp av teorin
samt dra egna slutsatser utifrån det sammanlagda intrycket. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring det balanserade styrkortet, där förslag ges till vidare undersökningar inom
området.

5.1 Övergripande analys av styrkortet

Avantra implementerade sitt styrkort vid starten av verksamheten 1997. Vid detta tillfälle
fanns det endast tre anställda inom företaget, så de fick ta ansvaret för att utveckla ett
balanserat styrkort. Ingen hjälp togs utifrån, utan de förlitade sig på den egna kunskapen och
det som fanns skrivet i artiklar och böcker. Kaplan och Nortons  tanke med formulerings- och
implementeringsprocessen är att företaget skall få ett värdefullt material för att löpande ta
fram de styrmått som leder till att företaget når sina mål och sin vision. Strategiutvecklingen
är då utgångspunkten för styrningen och styrkortet är en modell för att kommunicera visionen
och strategin. Syftet är att samtliga inom företaget skall känna sig delaktiga och förstå hur de
bidrar till de övergripande strategierna. Därför är länkandet av mått inom olika fokus i
styrkort (Olve, Roy & Wetter, 1999). Resultatet blir att den dagliga verksamheten kan
förankras i en delad bild av företagets långsiktiga inriktning. Den långsiktiga inriktningen, det
vill säga visionen (” att bli det bästa konsultföretaget i Norden på elektroniska affärer”)  skall
brytas ner i olika perspektiv.

Avantras balanserade styrkort består av fyra perspektiv eller styrkort som man säger inom
företaget. De fyra perspektiven är: ekonomi, personal, marknad och kvalité. Kaplan och
Nortons grundmodell innehåller perspektiven: kund, process, finansiellt, förnyelse och
utveckling (lärande). Avantras ekonomiska perspektiv skulle kunna jämställas med Kaplan
och Nortons finansiella perspektiv. Även om det inte finns någon direkt personalperspektiv
som i grundmodellen, är detta vanligt inom de svenska företagen. Avantras
personalperspektiv innefattar både mått som kan härledas direkt till personalen, exempelvis
trivsel. Men inom perspektivet finns även mått som skulle kunna härledas till Kaplan och
Nortons förnyelse och utvecklingsperspektiv. Exempel på detta är utveckling av personalens
kompetens. Även om Avantra valt att kalla ett perspektiv för marknad, så ligger fokuseringen
på kunden, exempelvis antal kunder, antal kundbesök med mera. Kvalitéperspektivet kan
sägas motsvara grundmodellens processperspektiv. Här har Avantra exempelvis
kvalitetsutveckling. Epstein och Mazoni (1997) menar att det inte finns någon regel som säger
att företagen behöver ha just fyra perspektiv, utan de menar att antalet perspektiv beror på
företagets specifika strategi. Orsak-verkan sambanden genom de olika perspektiven, skall
skapa en förståelse för hur de olika måtten och delmålen påverkar så att den valda strategin
uppfylls, enligt Kaplan och Norton.

Inom perspektiven finns det totalt 12 mått som Avantra anser vara viktiga för att visionen och
strategierna skall uppfyllas. Affärsidén ser ut som följande: ”Vår affärsidé är att ge försprång,
nya möjligheter, och bättre informationsflöde med IT.” Företagets huvudinriktning är
elektronisk handel, intranet/internet kombinerat med databaser. Kunderna är stora och
medelstora företag, myndigheter och organisationer. Avantras vision är som vi tidigare
nämnt: att bli det bästa konsultföretaget i Norden på elektroniska affärer. Med en vision som
strävar efter att företaget skall bli marknadsledande är det förstås viktigt med mått som
främjar tillväxt. Slater, Olson & Reddy (1997) menar att hur ett företag väljer att positionera
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sig, påverkar mängden mått inom de olika perspektiven i styrkortet. Inom Avantra finns det
flest mått (fyra) inom det ekonomiska perspektivet. Personal samt marknad har tre och kvalité
har två. Enligt affärsplanen skall företaget specialisera sig och arbeta inom en nisch i en liten
och flexibel organisation. Måtten är inte relaterade till organisatoriska nivåer vilket enligt
Samuelsson (1999) kan föranleda problem.

Det balanserade styrkortet bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon (Kaplan &
Norton, 1999). Inom Avantra kan man se att det finansiella perspektivet passar inom
tidsdimension igår, som beskriver vad som har hänt i företaget. För Avantra är det fortfarande
ekonomin som är det viktigaste, men företaget försöker eftersträva någon form av balans.
Med det menar Avantra att de skall få en bredare bild av verksamheten genom att även ta
hänsyn till icke finansiella mått.

Tidsdimensionen idag, innefattar i Kaplan och Nortons grundmodell kund- respektive
processperspektivet. Kundperspektivet skall reflektera företagets uttalade kundpolicy.
Avantra använder sig inte av något direkt kundperspektiv men har motsvarande perspektiv i
form av marknad och kvalitetsperspektivet. Avantra menar att genom att ha god kontroll idag
på marknadsparametrar så skaffar de en bra framförhållning och hinner åtgärda problem innan
det drabbat dem. Detsamma  gäller inom kvalité, där det viktiga är att ständigt förbättra den
egna verksamheten. Måtten inom perspektivet ger uttryck för kundens vilja och kan oftast
delas upp i fyra kategorier: kvalitet, produktens prestanda, service och kostnad. I
kundperspektivet undersöks hur väl fungerande kundrelationer företaget har och hur kundens
behov tillgodoses (Hoffecker & Goldenberg, 1994).

Tidsdimensionen imorgon finns i förnyelse- och utvecklingsperspektivet, som består av mått
vars resultat först kommer att visa sig i framtiden. I detta perspektiv skall företaget investera i
kompetensutveckling av medarbetarna, stärka informationsteknologin och harmonisera
företagets rutiner. Kaplan och Norton har sett att de flesta företag använder styrtal härledda ur
en gemensam kärna av tre personalmål: personaltillfredsställelse, personallojalitet och
personalens produktivitet.

5.2 Analys av VD:s syn på styrkortet och styrtalen

Vid utformningen av styrkort för verksamhetsstyrningen är det naturligt att ta praktiska
hänsyn till datafångst och tillgängliga systemlösningar, det vill säga IT och systemutveckling
(Olve, Roy & Wetter, 1999). Ruuth propagerar mycket för att all information finns tillgänglig
på företagets intranet, så att möjlighet till delaktighet ges. I regel kommer styrkortet att
utnyttja en kombination av data som redan används i företaget och nya mätvärden, ibland av
ganska informell karaktär. Ansvaret för att mätningar sker och att siffror görs tillgängliga, blir
ofta ett slags systemansvar eftersom mätningar och rapporter eller publicering av data kräver
IT-lösningar. Bearbetning sker i en excelbaserad miljö med diagram och beskrivningar kring
måttens bakgrund eller syfte. Ruuth sätter själv samman en form av analys av de mätvärden
som ekonomen Jennie tar fram. Kaplan och Norton skriver att eftersom systemet/verktyget
sätter upp målen för hela enheten, fördelar resurser, initiativ, följer upp resultaten och belönar
eller bestraffar det uppnådda resultatet, måste VD och ledningsgruppen vara personligt
ansvariga för styrkortet. Den fortlöpande driften måste dock anförtros en annan person, annars
kommer det uppstå luckor i mätningen, rapporteringen och uppföljningen.
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Styrkortets huvudroll är att påverka verksamheten i företaget och skapa en lärande
organisation. Ruuth berättade för oss att om måtten visar låga värden, det vill säga att de
ligger under idealnivån så diskuterar man detta inom företaget och vad som kan göras för att
åtgärda situationen. Ruuth sade även att det är diskussionen som ligger till grund för hur de
skall förbättra sig inom olika områden och hur företaget skall komma framåt. För att företaget
skall förbättra sig samt påverka organisationens effektivitet måste de ta reda på hur detta
relateras till synliggörande av konsekvenser. För att då följa upp effektiviteten är det önskvärt
att man kan mäta synliggörande konsekvenser (Becker och Neuhauser, 1975).

Kaplan och Norton menar att ett strategiskt feedbacksystem bör kunna testa, utvärdera och
modifiera de hypoteser som strategin vilar på. Ruuth menar att det är just när det gäller att
upptäcka förändringar som styrkortet är mycket effektivt. Verktyget kan hjälpa Avantra
komma bort ifrån villospår som annars skulle lett till att vi förlorat tid och pengar, sade Ruuth
bland annat. Ruuth tycker även att styrkortet fungerar som en slags idéspruta, det vill säga att
det skapas diskussioner kring styrkortet som sedan leder till förslag på förbättringar, nya
strategier och nya idéer angående produktsortimentet. Kaplan och Norton anser att man inom
företaget bör föra en intensiv dialog med varandra och noga granska sina antaganden om
marknadsvillkoren, värdeerbjudandena till de utvalda kunderna, konkurrenternas beteenden
och företagets kompetensnivå. Inom Avantra förs denna dialog en gång per år, då man går
igenom och ifrågasätter affärsplanen. Dialogen kan leda fram till att den befintliga strategin,
eventuellt med justeringar av vissa delmål blir bekräftad. Men det kan också vara så att de
strategiska uppföljningarna visar att strategin inte längre stämmer. Oavsett om ledningen
bibehåller sin tro på strategin men ändrar något i orsak-verkan sambanden eller om det krävs
en helt ny strategi, så har styrkortet härigenom engagerat företaget i en inlärningsprocess
(”double-loop learning”) kring strategins giltighet (Kaplan & Norton). Även Lundberg (1999)
talar om en slags strategisk inlärning, som är viktig för företaget.

Simons (1995) skriver i boken Levers of control att det gäller att styra stabilitet med ett
diagnostiserande styrsystem och samtidigt säkerställa utvecklingen med ett interaktivt
styrsystem. Med ett interaktivt styrsystem avses att ett system som säkerställer en kontinuerlig
dialog mellan ledning och ansvariga för utveckling av de grundläggande förutsättningarna för
verksamheten. IT- branschen som Avantra verkar inom är väldigt föränderlig, enligt Ruuth,
det innebär att företaget i vissa fall kan få ändra på affärsidén och även visionen. När
förändringar genomsyrar företaget så befinner sig företaget i en öppen naturlig organisation. I
den öppna organisationen som Avantra befinner sig i så eftersträvar de samtidigt att ha en
öppen dialog mellan ledning och anställda. Därför  passar ett interaktivt styrsystem in i
företagets balanserade styrkort samtidigt som deras mätprocedurer utgör ett diagnostiskt
styrsystem.

Enligt Kaplan och Norton är en strategi en samling hypoteser om orsak-verkan. Mätsystemet
bör göra sambanden (hypoteserna) mellan måtten/styrtalen i de olika perspektiven tydliga, så
att de kan styras och bekräftas. Enligt Ruuth finns sambanden mellan måtten inte
dokumenterade utan det finns endast vad han kallar antaganden om dessa. Olve, Roy och
Wetter (1999) menar att det inte alltid finns dokument som visar tankarna bakom valen till
mått, utan att det även finns företag, där dokumentation saknas. Det är fråga om
utvecklingsstadier i arbetet med det balanserade styrkortet. Därför är det inte ovanligt att man
ej har stött på det i svenska tillämpningar. Det är dock föga troligt att de saknar tankar bakom
valda mått inom Avantra. När orsak-verkan samband inte (ännu) kan verifieras så måste
ledningen ha en uppfattning om hur det ser ut enligt Olve, Roy och Wetter (1999).
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Kaplan och Norton säger att det finns ett antal generella styrtal som används inom de flesta
företagen. Dessa styrtal är i regel utfallsmått som exempelvis lönsamhet, marknadsandel,
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och medarbetarnas färdigheter. Inom Avantra finns
mått som anknyter till dessa generella styrtal. Lönsamhetsmått finns av flera olika typer, dessa
mått är sin tur kopplade till resterade mått indirekt, eftersom lönsamhetsmåtten visar
företagets totala utfall. Styrkortet måste givetvis betona resultaten, särskilt ekonomiska sådana
som avkastning på arbetande kapital eller finansiellt mervärde. Kaplan och Norton säger att
utan ett tydliggörande av sambanden mellan samtliga mått och de finansiella målen finns det
risk för att förbättringsprogrammet inte ger några konkreta resultat, vilket i sin tur leder till att
organisationen tappar förtroendet för modellen. Enligt Ouchi (1979) måste två kriterier
uppfyllas för att företaget skall ha nytta av olika verksamhetsmått: finns det lämpliga
resultatmått och går det att finna orsak-verkan samband i verksamheten.

Mått som visar någon form av marknadsandel finns inte. Avantra använder sig dock av en
form av kundtillfredsställelse mätning som är kopplat till ett mått där de mäter
återköpsbenägenhet. Kundtillfredsställelsen har även en viss koppling till utbildningsmängden
och den personliga utvecklingen som mäts. Anthony och Govindarjan (1998) anser att det
finns en svag korrelation mellan icke finansiella mått och utfallet/resultatet. Enkelt sagt så
finns det ingen garanti för att framtida nytta följs av de uppsatta målen inom de icke
finansiella områdena. Ruuth är dock övertygad om att även de icke finansiella måtten är till
stor nytta för företaget. Medarbetarnas färdigheter mäts genom en enkät, detta mått har enligt
Ruuth en koppling till kundtillfredsställelsemåttet, fastän det kan vara svår att se utfallet av
kopplingen. Kaplan och Norton skriver att de orsak-verkan samband som ryms i styrkortet ger
företagsledningen möjlighet att sätta upp kortsiktiga mål som speglar deras prognoser om hur
förändringar i de drivande måtten påverkar utfallsmåtten (korrelationsanalys). Någon större
tanke bakom sambanden mellan utfalls- respektive drivande mått finns inte inom Avantra.

Utfallsmått utan drivande mått säger inget om hur resultaten är tänkta att uppnås. De ger
heller ingen tidig signal om huruvida strategin genomförs som planerat och kan därför skapa
suboptimerande kortsiktiga handlingar menar Kaplan och Norton. Inom Avantra finns
drivande mått som exempelvis personalutveckling och kvalitetsutveckling som kanske ger
företaget möjlighet att uppnå kortsiktiga förbättringar, men de säger inget om ifall
förbättringarna leder till ökad försäljning, till gamla och nya kunder och därmed till högre
vinst. Kaplan och Norton anser att ett bra styrkort bör innehålla en blandning av utfallsmått
och drivande mått.

5.3 Analys av de anställdas syn på styrkortet och styrtalen

De anställda inom Avantra var medvetna om affärsidén, det framkom dock vissa
meningsskiljaktigheter om innebörden. Men synen på vad som orsakat ett visst resultat vid en
mätning verkade överensstämma mellan samtliga inom organisationen. Enligt de anställda
förs diskussionerna öppet inom Avantra, vilket fick alla respondenter att känna sig delaktiga
och engagerade inom organisationen. Kaplan och Norton skriver att det är viktigt att de
anställda ser någon form av inre logik i styrkortet och att de själva ser att det är de som skapar
det finansiella resultatet. Medarbetarna måste tro att det finns ett samband i det aktuella
styrkortet för att agera utifrån de icke monetära måtten.

När det gäller analysen av olika utfall av mätningar tycker samtliga att det är positivt att få
deltaga vid möten och få diskutera om vad som kan ha orsakat olika utfall. Olve, Roy och
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Wetter (1999) menar att det yttersta syftet med det balanserade styrkortet är att skapa lärande
organisationer. I samtliga fall är styrkortet kommunikationsmedlet. Klas tycker att tolkningen
av olika mätvärden, ibland skiljer sig mellan ledning och de anställda. Han tycker också att
olika utfall ofta inte leder till någon handling. Lisa och Martin säger sig ha ett antagande om
att händelser leder till nödvändiga handlingar, medan Jennie som är den som bearbetar
information från styrkortet absolut både ser och tycker att olika utfall leder till nödvändiga
handlingar. Grundtanken enligt Kaplan och Norton är att man med styrkortet skall styra och
följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling.

Det tycks vara så att de anställda inte använder sig så mycket av informationen som finns på
intranet. Klas och Martin visste ju knappt om att informationen var tillgänglig och de hade
aldrig använt sig av informationen. Det verkade dock som att månadsmötena engagerade alla
anställda. Olve Roy och Wetter (1999) menar att syftet med styrkortet är bland annat  att
ledningen skall få en större prestation, mer engagemang och mer ”output” från de anställda.
Lisa ansåg att det räckte med att följa med på månadsmötena för att få en bra inblick i
styrningen, det verkar som att de andra respondentera hade en liknade uppfattning. Lisa tyckte
också att styrkortet gav en mer konkret bild av företaget, vilket fick henne att känna sig
engagerad.

Det finns ett generellt antagande om orsak-verkan samband mellan vissa styrtal, tror Klas.
Enligt Kaplan och Norton är meningen att orsak-verkan sambanden genom de olika
perspektiven, skall skapa en förståelse för hur de olika måtten och delmålen påverkar så att
den valda strategin uppfylls. Uppfattningen av sambanden är mycket beroende på vilken
sysselsättning en anställd har inom företaget. Allmänt sett är det lättare att se orsaks-samband
till mått som ligger på en mer personlig nivå, det vill säga mått inom personalperspektivet.
Det är när varje medarbetare ges ett kvitto på det bidrag denne lämnar till organisationen och
ser hur detta bidrag hjälper helheten mot de definierade målen som det går att se ett orsaks-
samband. Detta bidrag upplevs som intressant för medarbetaren när detta tydliggörs och har
sitt ursprung i vardagen, i den operativa verksamheten (Olve, Roy & Wetter 1999).

Martin som sade sig ha varierande arbetsuppgifter trodde att han fanns mer representerad i
olika styrtal inom olika perspektiv. Ett exempel på detta är att han ofta har kontakt med
kunder jämfört med någon med mindre varierande uppgifter. Orsak-verkan sambanden genom
de olika perspektiven, skall skapa en förståelse för hur de olika måtten och delmålen påverkar
så att den valda strategin uppfylls. Detta sker genom att medarbetarnas färdigheter utvecklas
och förbättras genom lärdom (Kaplan och Norton 1999). Lisa tyckte bland annat att just hon
hade lite svårt att ta åt sig av vissa mått eftersom att hon mestadels sysslade med
programmering på kontoret. Eftersom Lisa är relativt nyanställd och inte hunnit ta del av
andra uppgifter, kommer hennes färdigheter så småningom att utvecklas och då kommer hon
lättare kunna ta del av styrtalen, enligt Jennie. Ofta kan mått på en mer operativ nivå vara mer
konkreta. Det kan till exempel vara antal fel vid installation, utveckling av personalens
kompetens, ledtid med mera (Olve, Roy och Wetter, 1999). Avantras styrtal är på många sätt
konkreta, det gör att de anställda lättare kan ta till sig dessa styrtal. Exempel på detta är just
utveckling av personalen.

5.4 Jämförande analys av ledningens och personalens syn på styrkortet

Ruuth ansåg att styrkortet är mycket effektivt när det gäller att upptäcka förändringar i
verksamheten. Han tyckte även att styrkortet fungerar som en slags idéspruta, det vill säga att
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det skapas diskussioner kring verksamheten som sedan leder till förslag på förbättringar, nya
strategier och nya idéer angående produktsortimentet. Denna uppfattning delades också av de
anställda, som menade att diskussionerna fördes öppet inom företaget, vilket fick de anställda
att känna sig delaktiga och engagerade inom organisationen. Någon anställd var dock osäker
på om vissa utfall verkligen leder till nödvändiga handlingar.

Samtliga inom Avantra anser att det är positivt att företaget inte bara fokuserar på ekonomiska
mått. VD anser att det är lättare att förklara hur företaget ligger till, just på grund av andra
icke finansiella mått och på detta instämmer personalen.

Ruuth berättar för oss att man inom personalperspektivet fokuserar mycket på personalens
utveckling som kommer att bidra till att trivseln ökar inom företaget. De anställda tyckte sig
kunna se orsak-samband som leder till att den personliga utvecklingen bidrar till en viss
yrkesmässig kompetens. De tror att en ökning av kompetensen leder till ökat självförtroende
och då ökar den personliga trivseln inom företaget.

5.5 Slutsatser och förslag till vidare studier

Det verkar som att Avantra har anammat det balanserade styrkortet. De anställda tycks ha bra
kunskaper om vad som är viktigt, för att företaget skall lyckas. Det märks tydligt att ledningen
för Avantra sätter företagets förmåga att mobilisera och utnyttja sina immateriella resurser i
centrum, istället för de materiella investeringarna.

Informationssystemet det vill säga det balanserade styrkortet innehåller mått som möjliggör
att förändringar i verksamheten upptäcks på ett tidigt stadium. Resultaten som ekonomen
sammanställer och VD analyserar, skapar en form av lärande organisation. VD:s analys blir
en mall som man för diskussion kring på månadsmötet.

Det visade sig att Avantra vid några tillfällen varit tvungna att ändra i strategierna eftersom
måtten visade på att det behövdes. Hoten undveks och möjligheterna utvecklades till
uppdykande strategier. Detta tyder på att ifrågasättandet av måtten och strategierna fungerar.
Vad som dock fattas är dokumentation från formulerings- och implementeringsprocessen som
skulle gett företaget ett värdefullt underlag för att löpande ta fram nya styrmått om så behövs.

Det verkar som att personalen inte har insikt om orsak-verkan sambanden mellan
utfallsmåtten och de drivande måtten eller mellan måtten inom perspektiven.  Dessutom så
saknas dokumentation till varför man just valt ett specifikt mått. Om Avantra haft en bättre
synlighet av orsakssamband så skulle troligtvis företaget varit ännu effektivare och haft en än
bättre målöverensstämmelse. Orsak-verkan sambanden är alltså inte speciellt tydliga.
Personalen tycks dock förstå hur information från styrkortet används för styrning av
verksamheten. Detta på grund av den öppenhet som finns inom organisationen.
Månadsmötena ger personalen bra kunskaper om styrningen och företagets nuvarande läge.
På dessa möten kunde det uppstå diskussioner, där ledningens och personalens syn på vad
som orsakat ett visst utfall ibland skilde sig åt. Det var dock oftast så att man var överens om
orsaken men att handlandet för att åtgärda problemet saknades.

Det tycks vara så att personalen har lättare att förstå orsak-verkan sambanden som finns i det
personliga perspektivet. Där kunde några anställda åtminstone se några kopplingar. Det
verkar vara så att uppgiftsvariationen och anställningslängden är av betydelse för hur bra
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kunskap personalen har om styrkortet och styrtalen där inom. Ledningen kan se en mängd
samband, men de finns inte dokumenterade vilket föranlett att personalen inte riktigt tänkt i
orsak-verkan banor.

De största fördelarna med styrkortet var enligt Avantra att de inte bara fokuserade sig på
ekonomiska mått. Det är lättare att förklara hur företagets ekonomi ligger till. De olika
diagrammen gör det lättare att förstå samt att komma ihåg hur det ligger till. De anställda
upplever det som att de får en mer konkret bild av hur verksamheten styrs samt att det
troligtvis går att åtgärda problem snabbare än med traditionella metoder. Ledning kan på ett
bättre sätt delegera uppgifter till de anställda, eftersom de har bra insyn i verksamheten och på
så vis agerar de anställda som ledningen vill.

Nackdelen med styrkortet är att styrkortet inte säger någonting om likviditeten i företaget. Det
är svårt att göra likviditetsbudget utifrån nyckeltalen som finns i styrkortet. Det finns till
exempel inga kopplingar mellan investeringar som företaget gör och själva styrkortet. Risken
finns också att det balanserade styrkortet kan innehålla glädjesiffror om företaget inte
bearbetar korrekta siffror. Särskilt eftersom att VD själv gör huvudanalysen av styrtalens
utfall. Den fortlöpande driften borde kanske anförtros en annan person, annars kommer det
troligtvis att uppstå luckor i mätningen, rapporteringen och uppföljningen. Vi såg inga direkta
luckor men en respondent antydde att det ofta fanns meningsskiljaktigheter om vilka åtgärder
som skulle sättas in för att råda bot på ett problem som framkommit vid en mätning. Den
viktigast förbättringsåtgärden som vi kan se är dock att man tydliggör sambanden mellan
måtten så att samtliga inom företaget får en bättre förståelse för konsekvenserna av ett visst
handlande.

Eventuellt borde Avantra också ge de anställda en bättre introduktion av styrkortet, så att de
snabbare kommer in i verksamheten. Detta är förstås inte lätt när företaget expanderar kraftigt
och det finns en avsaknad av tid för att förbättra den formella styrningen.

När det gäller vidare studier tror vi att det skulle vara intressant att eventuellt försöka hjälpa
ett företag med att tydliggöra samband. Detta kan dock vara mycket svårt för en utomstående.
Vad man annars skulle kunna göra är att försöka studera kommunikationen inom ett företag
med ett balanserat styrkort. Främst då nyttan med ett intranet och även ge förslag på hur man
skulle kunna förbättra motivationen så att de anställda tar del av informationen som läggs ut
där.



Intervjuguiden

Beskriv företaget? (anställda, verksamhet, kunder osv.)
Anställda: Hur många? Vilken typ av utbildning?
Vilket affärsområde är störst?
Har ni varierade arbetsuppgifter?
Är personalen specialister inom olika områden? Samarbete i projekt?

Affärsidén:
Hur ser affärsidén ut?
Känner alla till affärsidén? (fråga personalen samt VD)
Vad har företaget för vision?
Strategi: placering i Westerbergs modell?

Det balanserade styrkortet:
När upptäckte Ni det balanserade styrkortet?
Vad hade Ni för styrning innan?
Motiv till att Ni införde ett balanserat styrkortet?
Vilka var med och konstruerade styrkortet? (konsulter, personalen, ledningen)
Hur gick Ni tillväga? (gruppdiskussioner)
Var det lätt att hitta framgångsfaktorer?

Orsak-verkan sambanden:
Hur ser styrkortet ut? (mått, perspektiv)
Varför har Ni valt just de här perspektiven?
Vilket perspektiv lägger ni mest fokus på?
Vilka är drivande mått?
Vilka är utfallsmått?
Hur ofta mäter ni?
Vem bearbetar dessa mått? Vem analyserar och rapporterar utfall?
Hur ser orsak-verkan sambanden ut mellan samtliga mått? (varför? förklara orsakskedjan)
Hur gick man tillväga för att ta fram orsak-verkan sambanden? (vilka var inblandade osv)
Hade Ni några svårigheter/problem med utformandet? (orsak-verkan sambanden)
Finns styrtal samt sambanden mellan olika mått tydligt dokumenterade?

Har personalen fått utbildning om styrkortet?
Har Ni någon IT-lösning? (hur fungerar den?)
Hur följer Ni upp arbetet? (analys av drivande- och utfallsmått)
Vad anser Ni vara den stora nyttan med styrkortet?
Ge något exempel på om strategin har ändras på grund av resultat från styrmåtten?
Ser Ni om det finns några risker med styrkortet?
Får alla ta del av samma information?

Personalfrågor:
Vilka är dina arbetsuppgifter?
Känner du till det balanserade styrkortet?
Hur ser affärsidén ut?
Vilka är dina personliga mål? (tjäna pengar, utvecklas)
Vilka mått är relaterade till ert arbete?
Får ni ta del av informationen från styrkortet?



Påverkar informationen dig? Ändrar sig ditt beteende?
Har personalen insikt om orsak-verkan sambanden mellan utfallsmåtten och de drivande
måtten? Och sambanden mellan perspektiven?
Ser Ni om det finns några risker med styrkortet?

Förstår personalen i frontlinjen de finansiella konsekvenserna av sina beslut och handlingar?
Har man en (bra) målöverensstämmelse inom företaget? (studeras utifrån måtten och
diskussionen kring personalens personliga mål)
Skiljer sig ledningens- från de anställdas idéer om orsak-verkan sambanden? (jämförelse)
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