
 Ronnie Lyckhagen,  Jarmo  Vähäkangas

                           Balanced Scorecard
                         - styrtal för framtiden

 
 
 
 
 
 
 

  

1999:067

EXAMENSARBETE

Ekonomprogrammet C-nivå

 

 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

1999:067 • ISSN: 1402-1579 • ISRN: LTU-EKON-EX--99/067--SE



ABSTRACT
Abstract

In earlier times companies were using budget as a measurement method while many of
today’s companies have started to search for new and complementary measurement methods.
The balanced scorecard was developed to meet the need for alternative measurement methods.
The balanced scorecard takes into consideration time four perspectives. These are: the
financial, customer, process and the learning perspective. Our main interest has been focused
on the learning perspective and the competence of the collaborators as a critical factor of
success to reach the company’s goals. The learning perspective is interesting because it deals
with measures that tell us about future occurrences. These measures are generally thought to
be subjective and difficult to find. Most agree about the importance of having measurement
methods which can give an advance warning about future occurrences. Ericsson PQIS has
begun to implement the balanced scorecard into its organisation. This study was made at two
geographicly different locations of the company. From the existing theory within the subject
field we found  that in the organisation there was a foundation for measures within the
learning perspective.



SAMMANFATTNING
Sammanfattning

Från att tidigare använt sig av budget som styrmedel har många av dagens företag börjat söka
efter nya och kompletterande styrmetoder. Balanced scorecard utvecklades i syfte att fylla det
behov som fanns för alternativa och kompletterande styrmetoder. Balanced scorecard består
huvudsakligen av fyra perspektiv. Dessa perspektiv är: det finansiella, kund, process och
förnyelse perspektivet. Vårt huvudsakliga intresse i denna uppsats har fokuserats på förnyelse
perspektivet samt medarbetarnas kompetens som en viktig framgångsfaktor för att nå de mål
vilka företaget ställt upp. Förnyelseperspektivet är intressant för att det rör sig om mått som
talar om framtida händelser. Dessa kan ofta anses vara subjektiva och svåra att ta fram. De
flesta är dock överens om vikten att ha mått vilka kan förvarna företaget om framtida
händelser. Ericsson PQIS har påbörjat en implementering av balanced scorecard i sin
organisation. Studien har gjorts på två geografiskt skilda avdelningar inom företaget. Utifrån
de intervjuer som vi gjorde samt den befintliga teorin inom ämnesområdet fann vi att det inom
organisationen fanns underlag för mått inom förnyelseperspektivet.



FÖRORD
Förord

Denna uppsats handlar om balanced scorecard med fokusering på förnyelseperspektivet i
modellen. Den riktar sig i första hand till personer som har en viss kännedom om balanced
scorecard. Vi tror och hoppas att den kan ge Ericsson PQIS samt även andra intresserade
värdefull läsning.

Vi vill tacka i första hand vår handledare, Hans Lundberg, som genom sitt engagemang och
sin ärliga framtoning givit oss behövlig kritik och råd när vi förirrat oss bland teorier och
metoder. Vi vill även passa på och tacka den vänliga och hjälpsamma bibliotekspersonalen
som försett oss med behövlig litteratur. Ett stort tack också till Patrik Öhlund på Ericsson
PQIS. Ett stort tack också till alla de anställda på PQIS i Skellefteå och Umeå som trots hård
arbetsbelastning tog sig tid och ställde upp på våra intervjuer och därmed gjorde denna
rapport möjlig.  Ett stort tack även till Jerry Eriksson som korrekturläst rapporten.

Luleå i juni 1999

Ronnie Lyckhagen och Jarmo Vähäkangas
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1.  INLEDNING
1

1.1 Bakgrund

Under 1970 och 1980-talet  har industrin genomgått en ökad teknisk utveckling och de flesta
organisationer hade blivit större och mer komplexa. Detta har medfört att företag ställer nya
krav på företagens ekonomisystem. Om ett företag vill vara konkurrenskraftigt kan det inte
endast förlita sig på traditionell ekonomisk information. Den måste kompletteras med extern
information (Kaplan & Norton, 1999).

I slutet av 1980-talet växte det fram nya styrverktyg som exempelvis target costing och lean
production. Dessa betonade kontinuerlig förbättring genom nya förslag inom organisationen.
Dessa styrverktyg kom i konflikt med den traditionella ekonomistyrningen på grund av dess
kortsiktighet. Detta gjorde att den ekonomiska styrningen tvingades att ta hänsyn till externa
faktorer och utökades till att även innehålla information om hur verksamheten skulle kunna
vara konkurrenskraftig även på lång sikt (Ask & Ax, 1995).

Budgeten tillkom när företagen behövde styra  sin verksamhet. Den strategiska planeringen
vann uppskattning och planeringshorisonten kunde med hjälp av budgeten förlängas.
Budgeten kom att användas som ett viktigt medel för att förverkliga företagets mål och
strategier (Greve, 1996).

Balanced scorecard är en modell som framkommit på senare år. År 1990 sponsrades Nolan
Norton, en forskningsgren i ett företag vid namn KPMG i USA, att göra en ettårig
undersökning. Undersökningens syfte var att utveckla nya moderna styrmetoder då
misstanken att de befintliga redovisningsbaserade styrmetoderna hade spelat ut sin roll som
det enda styrverktyget. De drivande krafterna bakom projektet blev David Norton (VD för
Nolan Norton) samt Robert Kaplan (professor vid Harvard business school) (Kaplan &
Norton, 1999).

Forskningen ledde snart fram till att det utkristalliserades fyra klart avskilda perspektiv:
ekonomi, kund, processer samt lärande (förnyelse). Detta kom att bli grundstommen till det så
kallade balanced scorecard. Många av de deltagande företagsledarna testade modellen på sina
egna företag och redovisade sedan resultaten och erfarenheterna för projektgruppen.
Upptäckterna sammanställdes och publicerades för första gången i en artikel: The balanced
scorecard – Measures that drive performance, Harvard Business Review, jan-feb 1992.
Modellen ser företaget genom fyra perspektiv samt tre olika tidsdimensioner (dåtid, nutid och
framtid). Detta möjliggör för företaget att kunna upptäcka och följa upp de mått som fås ur
modellen. Dessa anger viktig information om den prestation som utförs i verksamheten och
visar vad de anställda skall prestera för att de övergripande målen skall uppnås. (Mått och
styrtal har i denna uppsats samma betydelse). Detta leder även till att företagens fokus breddas
och det blir möjligt att följa upp icke-finansiella mått (Ibid).

1.2 Problemdiskussion

Många av företagen verkar i omgivningar med konkurrens. För att kunna bibehålla sin
konkurrenskraft även i framtiden ställs krav på styrningen av företagen. De måste ha
möjlighet att ta långsiktiga beslut. Dagens ekonomisystem styrs till största delen av
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traditionella metoder vilka bygger på historiska fakta. Ett sådant styrmedel är budgeten som
skapades för att ge ledning och samtidigt skapa konkreta mål för organisationen att arbeta
mot. Budgetens styrka är att den ger konkreta mål i form av styrtal. En brist med budgeten är
att den endast består av historiska värden som speglar dåtiden mer än framtiden (Lindvall J,
Balans, 1/97). Något som Kaplan och Norton haft för avsikt att lösa med hjälp av förnyelse
perspektivet i balanced scorecard.

Wallander (1994) förespråkar en alternativ styrmetod till budgetering. Han anser att företagen
och dess ledning ej bör satsa på att göra budgetar utan snarare inrikta sig på benchmarking (se
1.5 centrala begrepp). Wallander anser vidare att budgeten, som strategiskt verktyg för att nå
de av företagsledningen uppställda målen, är förkastligt. Detta grundar han på att de felaktiga
historiska värdena, som företaget bygger budgeten på, leder till att företaget kommer att missa
sitt uppsatta mål. En ensidig strävan att nå budgetmålet kan även skapa en falsk trygghet då
det föreligger en risk att aktörerna lägger av på takten när företaget nått upp till de uppställda
målen. Detta kan leda till att företagets strävan att nå så högt resultat som möjligt tillintetgörs
(Wallander, 1994).

Förändringar i den yttre omgivningen har lett till att företagen har börjat söka nya vägar att nå
sina uppsatta mål. Det ställer krav på nya styrmetoder. De nya styrmetoderna, såsom balanced
scorecard (se fig1 i teoriavsnittet), vill involvera hela organisationen och förankra målen och
visionerna hos sina medarbetare. Det gäller för företaget att med kommunikation få ut sina
visioner och mål samt verkställa strategin för att därigenom framgångsrikt kunna driva
företaget vidare i en utsatt riktning. De nya styrmetoderna ställer krav på att det finns en
kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Information kan ses såsom en
ensidig aktivitet från den ena deltagande parten. Kommunikation däremot kräver aktivt
deltagande av båda parter.

Det är av  vikt att kommunikationen inom företaget fungerar. Genom att företagsledningen
lyckas nå ut med sina visioner och mål i organisationen får det till följd att företaget fungerar
som en enhet. Ifall kommunikationen inte fungerar kan det leda till att medarbetare i
organisationen är ovetande om de mål och visioner som företagsledningen ställt upp. Det
innebär att man kan få ett företag där en del medarbetare ej arbetar i enlighet med företagets
mål och visioner. En företagsledning behöver veta att dess  medarbetare arbetar mot dessa.
För att kunna kontrollera detta behövs feedback från den operativa delen om huruvida de
närmar sig slutmålet med exempelvis ett projekt. Om de medarbetare som är sysselsatta med
projektet har en väl fungerande kommunikation med de övre nivåerna kan de meddela
eventuella missöden eller målförskjutningar till ledningen. De ansvariga får därmed en rimlig
chans att vidta nödvändiga åtgärder för att styra in arbetet på rätt spår igen. Kommunikation
och feedback är två komponenter som vi hittar i balanced scorecards förnyelseperspektiv.
Dessa två komponenter är viktiga för att förnyelseperspektivet skall kunna fylla sin funktion.

Ett brett deltagande och en aktiv kommunikation i skapandet av ett styrkort tar längre tid men
ger i sin tur flera fördelar. Informationen från ett större antal chefer vid skapandet av
styrkortet ger styrkortet dess styrka. Cheferna får också genom sitt deltagande en bättre
förståelse för de långsiktiga målen och visionerna som företaget har. En förståelse som ger en
bättre målmedvetenhet att uppnå dessa mål och visioner (Kaplan, Using the balanced
scorecard as a strategic management system, 1996). En bred förankring, enligt Kaplan, ger
därmed större möjligheter för företaget att lyckas nå sina mål och visioner med hjälp av
balanced scorecard. Om företaget misslyckas i förarbetet med balanced scorecard så minskar
slagkraften med densamma, enligt Kaplan.
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Särskilt viktigt kan det anses att de som skapar styrkortet lägger vikt och omsorg vid
framtagandet av det fjärde perspektivet (förnyelseperspektivet). Detta perspektiv som i en
tidsrymd bygger på fakta som ligger i framtiden. Styrtal som ligger i framtiden är av stort
intresse för företagen då dessa kan ge signaler om vad som komma skall. Det ställer givetvis
till med svårigheter hur detta skall mätas? Att mäta företeelser i framtiden ställer förändrade
krav på de mät och kontrollmetoder som finns. I detta perspektiv rör det sig dessutom ofta om
så kallade icke-finansiella styrtal. Exempel på sådana styrtal i förnyelseperspektivet kan vara
(utan att gå närmare in på dem): Intern undersökning av lagandan, vinstdelningsnivå, andel
team med gemensamma incitament och så vidare. Att finna styrtal är därmed inte svårt.
Svårigheter uppstår när företaget skall ta fram icke-finansiella styrmått för att kontrollera att
organisationen strävar mot de uppsatta målen och visionerna. Det är därför svårt att veta om
de är relevanta (Kaplan & Norton, 1999).

Med anledning av ovanstående diskussion uppkommer följande frågeställningar:

• Går det att finna styrtal i förnyelseperspektivet för att därigenom nå företagets visioner
och mål?

• Hur kan kommunikationen i ett företag främja och underlätta utvecklingsarbetet enligt
förnyelseperspektivet?

• Hur kan företaget fortsätta att förbättra sig med hjälp av förnyelseperspektivet?

1.3 Syfte

Vårt syfte med denna undersökning är att ur empiriska fakta identifiera styrtal som kan främja
strategisk styrning enligt förnyelseperspektivet.

1.4 Avgränsning

Med hänsyn till den knappa tid som vi har till förfogande samt de begränsade resurser i form
av pengar har vi bestämt oss för att avgränsa undersökningen. Vi har valt att använda oss av
balanced scorecard för att närmare undersöka problemställningen. Problemställningarna
kommer att studeras utifrån styrningen av företaget och med hjälp av förnyelseperspektivet.
Vi kommer att beröra tidigare styrmodeller och även de övriga tre perspektiven i balanced
scorecard (finansiella, kund och processperspektiven). Fokuseringen kommer dock att vara på
förnyelseperspektivet. Valet föll på balanced scorecard då Ericsson PQIS har valt att använda
sig av denna nya styrmodell i sin organisation. Vi kommer även att belysa vikten av
kommunikation i en organisation då detta är en del i förnyelseperspektivet.
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1.5 Uppsatsens disposition

Uppsatsen utgörs av följande delar:

1. Inledning
2. Metod
3. Teori
4. Empiri
5. Analys/slutsatser

Inledningen skall ge läsaren en kort introduktion till undersökningsområdet samt syftet med
arbetet. De olika metodmässiga valen belyses i det efterföljande kapitlet. I det tredje kapitlet
presenteras den teoretiska ram vilken vi valt att ha som grund för denna studie. Den empiriska
delen av undersökningen presenteras i kapitel fyra. I det femte kapitlet analyseras de fakta
vilka framkommit i undersökningen samt de slutsatser dessa har utmynnat i.
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2.  METOD

I följande avsnitt har vi förklarat vårt tillvägagångssätt med undersökningen. Vi har också
motiverat vårt val av undersökningsmetod samt val av företag. Vi har valt att använda oss av
Harvardsystemet vad gäller källhänvisningar (Ejvegård, 1996).

2.1  Forskningsansats

Den studie vi gjort är aktörsorienterad. Verkligheten och problemet måste förstås från
mänskliga utgångspunkter, såsom aktörerna i systemet uppfattar situationen. Studier som är
fokuserade på att identifiera hur aktörer och deras handlingar och agerande styr beslut, kallas
aktörsorienterade studier (Lundahl & Skärvad, 1982). Undersökningen bygger på en deduktiv
ansats då vi har använt teorin som grund för att ur denna angripa problemet i empirin.

Den kvalitativa metoden ger en förståelse av den omgivning som vi verkar i och hur enskilda
människor och grupper påverkar varandra. Inom den kvalitativa metoden är det forskarens
uppfattning eller tolkning som står i fokus. Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet.
Detta kan gälla de erfarenheter som gjordes under insamlingsfasen (Lundahl & Skärvad,
1982).

2.1.1 Den kvalitativa metoden

Den kvalitativa metodens styrka ligger i att den ger ett bättre helhetsintryck än den
kvantitativa. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och
sammanhang (systemperspektivet). Den närkontakt sådana undersökningsmetoder skapar i
förhållande till de undersökta enheterna öppnar också en bättre uppfattning av den enskildes
situation (aktörsperspektivet), (Holme & Solvang, 1991).

Den kvalitativa metoden är mer tillåtande än den kvantitativa till att genomföra ändringar i
uppläggningen under själva undersökningen. Om vi skulle upptäcka att vissa frågor
formulerats felaktigt eller på annat sätt skulle kunna ge utrymme för missförstånd har vi
möjlighet att ändra dessa. Vid tolkningen av  resultaten ger den kvalitativa metoden, med sitt
flexibla upplägg och nära förhållande till informationskällan vid insamlingen, oss goda
möjligheter att göra relevanta tolkningar (Ibid).

Då frågeställningen och frågorna kan ses som komplexa och risken för eventuella
misstolkningar var stor  ansåg vi att det var av yttersta vikt att vi vid informationsinsamlingen
hade den fysiska och sociala närhet till våra respondenter som den kvalitativa metoden gav
(Ibid).

Den kvalitativa metoden kan ibland anses vara för flexibel i sitt upplägg. Den saknar den
prägel av strukturering som kännetecknar den kvantitativa metoden. Det insamlade materialet
kan bli väldigt omfattande och detaljrikt och därmed också svårt att sammanställa. En nackdel
kan vara att forskarna ges för stor möjlighet att vara subjektiv och ges därmed stort utrymme
för individuell anpassning (Ibid).
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2.2  Undersökningsansats

Undersökningen genomfördes såsom en fallstudie. Vi valde en fallstudie för att kunna studera
det enskilda objektet och belysa detta i en mängd olika företeelser. Fallstudien inom
samhällsvetenskapen är inriktad på sociala system av olika slag. Avsikten är att med teorin i
grunden studera den verklighet som aktörerna verkar i. Den sociala verkligheten innefattar
sådant såsom motiv för mänskligt handlande samt orsaker och bakgrund till mänskligt
handlande (Lundahl & Skärvad, 1982). Enligt Ejvegård (1996) ger fallstudien en förståelse
och en upplevelse i och med den närhet som finns till objektet. Tolkningen av svaren i
fallstudien skedde subjektivt. Genom att vi genomfört undersökningen i intervjuform, så
kunde vi tolka den enskilda individens reflektioner av verkligheten.

2.2.1  Val av fallstudieföretag

Vi valde Ericsson PQIS eftersom de för tillfället genomför en implementering av balanced
scorecard i sin organisation. Genom att vi fick kontakt med en bekant vid Ericsson PQIS i
Umeå fick vi vetskap om den omorganisation som Ericsson genomför. Omorganisationen
omfattar även en övergång till styrmodellen balanced scorecard. Då vårt intresse för detta
högaktuella och nya styrsätt var stort så kontaktade vi Patrik Öhlund, chef för business control
& operational development, stationerad i Luleå. Vid kontakten med företaget blev vi
intresserade av den problematik som uppkommer inför en implementering. Närheten till
företaget var också av avgörande betydelse för vårt val då tiden för undersökningen var
knapp.

2.3 Datainsamlingsmetod

I detta avsnitt har vi kortfattat förklarat vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av det material
som uppsatsen bygger på. Vi har gjort personliga intervjuer i både Umeå och Skellefteå. Vi
har intervjuat följande personer: Avdelningschef Erik Tärnvik (Umeå), sektionschef Lars
Månsson (Umeå), medarbetare Malin Grundin (Umeå), sektionschef Nils Lindberg
(Skellefteå) och medarbetare Benny Andersson (Skellefteå). Vi har valt att i denna uppsats
benämna dem efter deras titel.

2.3.1  Litteratursökning

Vi har använt oss av de befintliga sökmetoder som finns att tillgå på bland annat
Universitetets bibliotek i Luleå. Genom Libris så har vi fått tag i både litteratur och artiklar.
Andra sökvägar har varit på Internet: AltaVista och Yahoo. Sökorden i de aktuella fallen har
varit Balanced scorecard, Skandia, Navigator, styrtal, mättal, nyckeltal och kvalitativa
metoden. Artiklarna har vi till stor del funnit genom artikeldatabaserna: EBSCO samt UP3.
Till stor hjälp vid sökande av litteratur har även de referenslistor som funnits i facklitteratur
och tidigare uppsatser inom ämnesområdet varit.



METOD

�

2.3.2  Framställandet av intervjuguider

Eftersom vi hade bestämt oss för att genomföra personliga intervjuer så behövde vi framställa
intervjuguider som stämde överens med de frågeställningar vi hade. Vid utformandet av
guiden utgick vi ifrån den kunskap som vi inhämtat via sekundärdata av olika slag samt den
information om PQIS och implementeringen av balanced scorecard som vi erhållit från företa
get själv. Frågeställningarna i intervjuguiden fick formen av rubriker som belyste de
frågeområden som skulle behandlas. Intervjuguiden testades på ett antal personer och
förändringar gjordes där testgruppen ansåg att alltför stora oklarheter förelåg.

2.3.3  Intervjuerna

Vi använde oss av personliga intervjuer för att kunna få fram ett trovärdigt resultat.  Enligt
Holme och Solvang (1991) ligger styrkan i den personliga intervjun i att
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal.

Vidare anser Holme och Solvang , 1991, s.92:

Om vi skall kunna förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner
sig i, så måste vi försöka komma dem inpå livet.

Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa djupare och
mer fullständiga uppfattningar om de företeelser vi studerar. Det innebär att val av
undersökningsenheterna och intervju personerna inte sker slumpmässigt eller tillfälligt, utan
vi har gjort det systematiskt för att vi sökte extrema fall för att få största möjliga variation i
materialet (Holme & Solvang, 1991). Det finns flera olika intervju metoder: den öppna, den
riktade öppna, halv och hel strukturerade. Vilken intervju metod man väljer beror på vad man
vill ha reda på samt vilken grundinställning man har till forskningen (Holme & Solvang,
1991).  Metoden som vi valt är den riktade öppna intervjun. Detta för att vi skulle kunna styra
upp den intervjuade för att hela tiden kunna hålla oss till problematiken. Samtidigt kunde vi
ändra frågeställningen något om det behövdes. Ytterligare en anledning är att undersökningen
är deskriptiv (beskrivande) då vi använde oss av den kvalitativa metoden.

Intervjuerna genomfördes under två dagar på plats i företagets avdelningar på respektive ort.
Dessa gjordes med personer tillhörande olika nivåer i företaget (strategiska, taktiska och
operativa nivån). Intervjufrågorna var utformade olika beroende på vilken position
respondenten hade i företaget. Frågorna till avdelningscheferna och sektionscheferna var
utformade med tyngdpunkten förlagd till styrningen av företaget. På den operativa nivån var
tyngdpunkten förlagd till att omfatta frågor kring information och kommunikation inom
företaget i första hand.  Förutom intervjuerna har vi tagit del av internt material från Ericsson
PQIS samt haft hjälp av företagets controller med handledning.
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2.4  Metodproblem

Vi har medvetet lagt större trovärdighet och vikt på den facklitteratur och artiklar som finns
inom ämnesområdet. Det material som vi funnit via Internet (AltaVista, Yahoo) har vi lagt
mindre vikt vid med tanke på dess bristande tillförlitlighet (Nilsson & Persson, 1998).

Intervjuerna är gjorda på två av företagets avdelningar. Valet av dessa avdelningar gjordes i
samråd med vår uppdragsgivare för att få så stor spridning av materialet som möjligt. Vår
avsikt var att intervjua tre personer på varje avdelning. Dessa personer skulle befinna sig på
var sin nivå inom företaget. På detta sätt skulle vi få en inblick ifall de på den operativa nivån
hade samma bild av verkligheten som de på den taktiska respektive den strategiska nivån.

En svaghet med undersökningen är att en av avdelningscheferna ej kunde deltaga i intervjun.
Detta anser vi inte har någon avgörande betydelse då vi har intervjuat den andra
avdelningschefen. Han liksom den frånvarande avdelningschefen sitter i företagets
ledningsgrupp och skall därmed inneha samma information som de övriga i ledningsgruppen.

Eftersom intervjuerna gjordes såsom personliga intervjuer så anser vi att vi därigenom har
minimerat risken för missförståelse av våra frågeställningar. Det finns alltid en risk att vi trots
allt med vår närvaro och på det sätt vi ställt frågorna kan ha påverkat de intervjuade. Eftersom
en del av våra frågor kan ses som känsliga att svara på försökte vi att styra intervjun. De
lättare frågorna inledde intervjun för att senare övergå till de av mer känslig karaktär mot
slutet. Ofta upplyste respondenterna oss om de känsligare problemställningarna.

Vid intervjuerna användes bandspelare. Detta gjordes för att vi skulle kunna gå tillbaka och
kontrollera att det vi uppfattat under intervjuerna verkligen stämde överens med verkligheten.
Användandet av bandspelare under intervjuerna kan dock ha verkat hämmande och det finns
risk att detta kan ha påverkat svaren. Vid sammanställningen av intervjuerna skrev vi ner
dessa för att förenkla sammanställandet. Problem som uppstår vid ljudupptagningar är att
kvalitén på ljudet kan bli varierande därmed finns risk för att viss information kan ha
försvunnit. Ändock så anser vi att kombinationen av personliga intervjuer och
ljudupptagningar ger goda möjligheter till att göra relevanta tolkningar.

Slutligen kan det även vara ett metodproblem att vi i teorin till största delen använt oss av
endast Kaplan och Norton. Detta beroende på att de är upphovsmän till denna relativt nya
teori.

Validitet  innebär enligt Ejvegård (1996) att mäta det man har för avsikt att mäta. Detta anser
vi oss ha uppnått bland annat genom den differentierade frågeställningen till respondenterna.
Reliabilitet mäter metodens förmåga att motstå slumpmässiga mätfel, och i vilken
utsträckning resultatet kan upprepas enligt Ejvegård (1996). Vi anser att vi uppnått god
reliabilitet då vi valt respondenter från olika nivåer inom avdelningen. Enligt Ejvegård (1996)
har reliabilitet uppnåtts då klasserna motsvarar de verkliga förhållandena.
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3 TEORI

I detta teoriavsnitt skall vi behandla balanced scorecard. Vi anser dock att vi bör ge en bredare
förståelse av hela balanced scorecard då de olika perspektiven skall komplettera varandra.
Tyngdpunkten i teoridelen är dock fokuserad på förnyelseperspektivet i balanced scorecard
eftersom detta är av intresse för vår undersökning. Avslutningsvis skall vi även förklara
betydelsen av medarbetarens kompetens enligt Kaplan och Norton (1999) då även detta är av
vikt för vår undersökning.

3.1   Framgångsfaktorer

En framgångsfaktor är enligt Simons (1995) den faktor som måste uppnås eller implementeras
med framgång i enlighet med den uppställda strategin. Ett sätt att upptäcka dessa faktorer är
att föreställa sig att strategin misslyckas och målen inte uppnås och sedan fråga sig vilka
faktorer som var orsaken till det (Simons, 1995). Många anser att för att få fram korrekta mått
måste framgångsfaktorerna tas fram först. Första steget blir att analysera målsättningen och i
enlighet med denna urskilja de framgångsfaktorer som leder till att målet med strategin
uppnås. Ur de framgångsfaktorer som tagits fram utvecklas sedan mått (Kaplan & Norton,
1999). Exempelvis kan ett företag som till sin målsättning valt lågkostnad och därmed funnit
framgångsfaktorerna volym, kvalitet och standardiserade produkter och därmed använda sig
av mått vilka fokuserar på effektiva tillverkningsprocesser och kvalitetsökningar.

3.2  Balanced scorecard

Balanced scorecard representerar en bild av företagets gemensamma vision. Genom mått och
den målsättning som företaget har konkretiseras och kommuniceras denna vision ut bland
individerna i organisationen. Med hjälp av den information som erhålls kan organisationen
samla krafter för att nå vidare mot de uppsatta målen. Att hålla fast vid en gemensam vision är
av högsta vikt för att kunna klargöra de  resultatmål som företaget försöker uppnå. Styrkortet
förmedlar  en för organisationen gemensam prestationsmodell samt en övergripande syn på de
individuella insatserna och affärsenhetens uppsatta mål (Kaplan & Norton, 1999).

De tidigare prestationsmåtten gav en möjlighet för systemet att kontrollera beteenden genom
att efter utförandet av en aktivitet kunna följa upp densamma och kontrollera ifall den blivit
utförd. Dessa styrmetoder har enligt många tjänat ut sin roll och det behövdes alternativa och
kompletterande styrmetoder.  Denna kollision mellan kravet att kunna bygga upp en
långsiktig konkurrensförmåga och de tidigare redovisningsmetodernas fokusering på faktiska
utfall ledde till skapandet av balanced scorecard. När Kaplan och Norton utvecklade sin
balanced scorecard modell gjordes detta för att vidga ekonomistyrningsbegreppen till att även
omfatta andra perspektiv såsom kund- process- och förnyelse-perspektiv. Balanced scorecard
kompletterar de historiska finansiella mättalen med mättal på de faktorer som påverkar det
framtida resultatet. Styrkortet kan liknas vid en kontrollpanel i ett flygplan där piloterna har
möjlighet att med hjälp av flertalet instrument kunna kontrollera att allt står rätt till och
fungerar. Detta säkerställer och vidgar de kontrollmöjligheter som företaget har. Dessa
instrument visar företagets visioner och mål samt de framgångsfaktorer och mått som
möjliggör att uppnå dessa. Styrkortets avsikt är att sträcka sig längre in i framtiden än de
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   dåtid

otillräckliga finansiella mättalen. Den tar dock även i fortsättningen hänsyn till resultatet även
på kortsikt genom ett av perspektiven, det finansiella (Kaplan & Norton, 1999).

Balanced scorecard består av fyra perspektiv:

• Finansiellt perspektiv
• Kundperspektiv
• Processperspektiv
• Förnyelse och utvecklingsperspektiv

Figur 1. Balanced scorecard, ( Kaplan & Norton, 1999)

Balanced scorecard modellens perspektiv har för avsikt att komplettera varandra och ge viktig
information om företaget i olika tidsrymder (dåtid, nutid och framtid), (Kaplan & Norton,
1999). En liknande modell har utvecklats av Edvinsson. Den så kallade Skandia navigator.
Syftet med Navigator är att öka engagemanget hos medarbetarna. Med hjälp av Navigator kan
verksamhetens vision och övergripande mål brytas ner till något mer konkret med en koppling
till det egna individuella målet (Edvinsson & Malone, 1997).  Jämför även Simons (1995).
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Att veta att företaget är på väg mot de uppsatta målen och för att kunna löpande kontrollera
detta krävs mått. Dessa mått tas fram genom att organisationen identifierar och diskuterar de
faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Arbetet med att
identifiera de så kallade framgångsfaktorerna är av stor vikt för att kunna fastställa vilka mått
som är relevanta.

3.2.1 Finansiella perspektivet

Balanced scorecard har kvar det finansiella perspektivet, eftersom de finansiella måtten är
värdefulla när det gäller att sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som redan
utförts. De finansiella måtten fungerar som riktmärke för målsättningarna och måtten i alla de
andra perspektiven. Finansiella mått brukar i regel kretsa kring räntabilitet (ex RE),
rörelseresultat, soliditet och likviditet men kan också vara antal faktureringar/anställd. Varje
valt mått ingår i en orsakskedja (orsak - verkan) som mynnar ut i ett bättre ekonomiskt
resultat: att ge hög avkastning på det kapital som finns i företaget. Kedjan strävar efter
förbättring av den finansiella prestationen och slutar i ett finansiellt mål som representerar en
målsättning för affärsenheten. Målet skall sedan länkas till de handlingar (beskrivningar av
konkreta handlingar och åtgärder som kommer att krävas framöver) som måste vidtas i
finansiella processen (Kaplan & Norton, 1999)

Kritik som höjts mot de finansiella måtten är att de inte förbättrar kundtillfredsställelse,
motivation och kvalitet för de anställda. Dessutom anser kritikerna att måtten överhopar
cheferna med information vilket hämmar den från att se det väsentliga i deras strategier och
handlingar (Maisel, 1992).

Exempel på uttalad vision och målsättning kan vara: För att lyckas finansiellt, hur bör vi se ut
inför våra aktieägare?
Svaret på detta kan vara: En tillväxt och lönsamhet som är över branschens genomsnitt.

Finansiella perspektivet

Figur 2. Exempel på mål och mått i finansiella perspektivet. Källa:Egen

3.2.2 Kundperspektivet

Företaget ska skapa ett värde för kunden. Då kan företaget bli lönsamt och konkurrenskraftigt.
Kundperspektivet i balanced scorecard handlar om att identifiera de kund och
marknadssegment företaget har valt att konkurrera om (segmenten representerar de källor som
i slutändan kommer att ge intäkter till företagets finansiella mål), (Kaplan & Norton, 1999).
Detta är det perspektiv där företaget beskriver hur och vilka kundvärden som ska
tillfredsställas och varför kunderna ska vara beredda att betala för dem (Olve, 1997).
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Värdeerbjudandena utgör de faktorer som påverkar de viktigaste kundmåtten. Dessa faktorer
kan vara leveranstid, kvalitet och service. Ett väl fungerande styrkort får företaget fram ifall
de tydliggör sina mål för tid, kvalitet och service för att sedan översätta dessa mål till
specifika mått. De målsättningar och mått som utvecklas under kundperspektivet måste utgå
från de värdeerbjudanden företaget tänker rikta till de valda segmenten (Kaplan & Norton,
1999).

Kundperspektivet ger företaget möjlighet till sammankoppling av viktiga kundaspekter som
kundtillfredsställelse, kundlojalitet, kundbevarande samt nyförvärv av kunder (Norojärvi,
Spett, 1997). Genom att mäta kundtillfredsställelsen får företagen feedback om hur bra
företaget tillgodoser kundernas behov. Forskning har visat att det inte räcker att bara nå hög
kundtillfredsställelse för att nå en hög lojalitet och återköpsbenägenhet. Först när kunderna
klassar sin köpupplevelse som helt tillfredsställande kan företaget räkna med upprepade köp
(Kaplan & Norton, 1999).

Kundperspektivets mått kretsar kring marknadsandel, återköpsfrekvens, nöjd kundindex.
Målsättningen blir att öka kundernas tillfredställelse med våra produkter och medarbetare, öka
tillfredsställelsen ”efter köpet”. Framgångsfaktorer för företagen kan vara:

• att bli bättre på att förstå och nå de valda marknadssegmenten
• att bättre välja ut, utbilda och motivera medarbetare till att söka upp dessa segment.

Kritiken mot kundperspektivet är att den har några av de traditionella finansiella svagheters
brister. Medarbetarna får reda på förändringar gällande kundtillfredsställelse och
återköpsbenägenhet först efter att det redan har skett. Därmed är det för sent att göra
någonting åt problemet. Måtten ger heller ingen lösning på vad medarbetarna skall göra för att
uppnå de önskade resultaten (Kaplan & Norton, 1999).

Exempel i kundperspektivet: att införa en ny produkt i företagets sortiment och måttet för
detta kan vara en procentsats på försäljningen av denna produkt.
Svaret på detta kan vara: genom att bli bättre på att förstå och nå de valda
marknadssegmenten.

                                         Kundperspektivet

Figur 3. Exempel på mål och mått i kundperspektivet. Källa:Egen

3.2.3 Processperspektivet

Kundrelaterade mått är viktiga men de måste också översättas till mått som visar hur företag
internt ska agera för att tillmötesgå kundernas förväntningar. En god kundtillfredsställelse kan
bero på beslut, processer och handlingar som påverkar hela företaget. I processperspektivet
identifierar företagsledningen de processer som har störst betydelse för att ett företag ska nå
de önskade kund- och aktieägarmålen (Kaplan & Norton, 1999).
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Vanligen utvecklar man målformuleringar och mått för detta perspektivet efter att man
formulerat målen och måtten för det finansiella perspektivet och kundperspektivet. Den valda
ordningsföljden leder till att företag kan koncentrera sig på att mäta de nödvändiga
processerna för att kund respektive aktieägarmål skall nås (Kaplan & Norton, 1999).

En av de tydligaste skillnaderna mellan balanced scorecard och traditionella mätsystem är
arbetet med att härleda mål och mått för processperspektivet. Det traditionella mätsystemet är
inriktade på uppföljning och utveckling av de befintliga processerna ur ett kostnads- kvalitets-
och tidsperspektiv, medan balanced scorecard däremot fokuserar på att härleda
målsättningarna till interna processerna med hjälp av de externa intressenternas förväntningar
(Kaplan & Norton, 1999).

I detta perspektiv kommer måtten ifrån interna affärsprocesser (innovation, supply,
eftermarknad) som har störst inflytande på kundtillfredsställelse samt kompetens hos
anställda. De vanligaste processmåtten tenderar vara flödesmått, de beskriver verksamheten
denna period och vad den ger för resultat. Exempel på mått kan vara kvalité, kunskap hos
anställda, produktivitet och ledtid (Ibid).

Exempel på mål kan vara att förstå våra kunder, skapa innovativa produkter och måtten för
dessa kan vara nöjd kundindex och intäkter från nya produkter. Viktiga framgångsfaktorer för
företagen kan vara:

• låga kostnader för att behålla konkurrenskraften
• kompetens och engagerad personal
• Time to market, effektivt arbetssätt

Trenden går mot att i processperspektivet förbättra och mäta orderuppfyllande, inköp och
produktplanering. Dessa mätningar spänner oftast över flera avdelningar. Eftersom de flesta
företag försöker förbättra kvalitet och sänka sina processkostnader. Detta innebär att om
företag överträffar sina konkurrenter på dessa punkter kommer förbättringarna i
processperspektivet göra det lättare för företaget att överleva. Däremot skapar det knappast
några långsiktiga konkurrensfördelar, enligt Kaplan och Norton (1999).

Exempel på uttalad strategifråga kan vara: Hur blir våra interna processer effektivare?
Svaret på detta kan bli: genom ett arbetssätt som är effektivt och konkurrenskraftigt med
väldokumenterad och kommunicerade mål.

Processperspektivet

Figur 4. Exempel på mål och mått i processperspektivet. Källa:Egen
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3.2.4 Förnyelseperspektiv (lärande)

Målsättningar som fastställs i det finansiella- kund och processperspektiven identifierar vad
företaget måste förbättra sig för att uppnå ett förbättrat resultat. Det fjärde och sista
perspektivet i balanced scorecard är det som främjar lärande och tillväxt, även kallat
förnyelseperspektivet i ett företag. Det fjärde perspektivet styrker vikten av att göra satsningar
på ett längre tidsperspektiv. Vikten att investera i framtiden och då inte bara på traditionella
områden såsom ny utrustning och produktutveckling. Kaplan och Norton (1999) anser att
företagen även måste satsa på den så kallade infrastrukturen (medarbetare, system, rutiner) i
företagen.
I likhet med processperspektivet kan måtten här ofta ses som en följd av samspel mellan
människa och system. Man är hänvisad till mått på vad man gör snarare än vad som presteras
eller vad som blir effekten, eftersom vi mäter tidigt i ett tidsförlopp (Olve, 1997).

Trivsel hos personal är en viktig aspekt inom förnyelseperspektivet. Detta leder indirekt till
ökad produktivitet, kvalité och kundservice. Vanliga mått inom perspektivet är kostnad för
kompetensutveckling/anställd, nöjd personalindex, personalomsättning och anställdas
produktivitet i form av intäkt/anställd. Målet inom detta perspektiv kan vara: att vara steget
före sina konkurrenter, skapa förutsättningar för en självständig och lärande organisation
genom en öppen kommunikation med stöd av IT eller uppgradera medarbetarnas kompetens.
Viktiga framgångsfaktorer är kompetent och engagerad personal, unga kvalificerade
medarbetare, offensiv satsning på IT och processflöde.

I förnyelseperspektivet försäkrar företaget sig om organisationens långsiktiga förnyelse och
därmed delvis också om dess överlevnadsförmåga. Under detta perspektiv är det därför
angeläget att företaget tänker igenom vad som krävs för att vidmakthålla och utveckla den
kunskap som behövs för att förstå och kunna tillfredsställa kundernas behov (Olve,1997).

De tre huvudsakliga huvudkategorierna för förnyelseperspektivet är: (Kaplan & Norton, 1999)
• Medarbetarna
• Information
• Motivation
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Figur 5. Balanced scorecard . Bearbetning av Kaplan & Norton,1999
Vi har valt att i denna undersökning endast titta närmare på medarbetarkategorin.
Medarbetarnas kompetens är av intresse för denna undersökning. De andra två av Kaplan och
Nortons huvudkategorier kommer därför inte att beröras (jämför figur 5).

 Medarbetarna

Synen på medarbetarna har förändrats under senaste femton åren. Då samhället stegvis
övergått från industrisamhället till det så kallade informationssamhället har även
medarbetarnas bidrag till organisationen ökat. Idag när många företag verkar inom
tjänstesektorn och medarbetarna själva har kontakt med kunderna krävs att de har behövlig
kompetens och motivation för att tillgodose kundens önskemål. Detta ställer också krav på
effektivitet och produktivitet för att nå framgång. Dagens affärsklimat ställer krav på snabba
beslut av företagets medarbetare. Dessa beslut måste oftast kunna tas med kort varsel och
detta ställer krav på den kompetens som medarbetarna besitter, enligt Kaplan och Norton
(1999). Idéer om hur kundtillfredsställelsen skall öka måste komma från dem som arbetar i
frontlinjen närmast kunden. De medarbetare som har en kontinuerlig kontakt med kunderna
har förståeligt också den bästa insynen i deras önskemål (Kaplan & Norton, 1999).

Ett önskemål från en företagsledning är förstås att veta att medarbetaren alltid är förutseende
och klartänkt. Att han alltid agerar i enlighet med företagets och kundens intressen. Kaplan
och Norton (1999) nämner tre olika mått för medarbetarna:

• Personaltillfredsställelse
• Personallojalitet
• Personalens produktivitet

Det anses att tillfredställelsen för det mesta påverkar de andra måtten.

Figur 6. Schema över lärande mått (förnyelse mått), Kaplan & Norton, 1999
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Företagets lärande och tillväxt kommer från infrastrukturen i företaget (människor, system
och rutiner). Ofta påvisar de tre första perspektiven att det finns stora klyftor emellan
medarbetarnas kompetens och systemens/rutinernas stöd. För att motverka detta måste
företagen investera i kompetensutveckling av medarbetarna, stärka informationsteknologin
samt förbättra miljön inom företaget. Dessa mål återfinns i balanced scorecard och uttrycks i
allmänna mått såsom personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalproduktivitet
(Kaplan & Norton, 1999).

Hur skall företaget då mäta personaltillfredsställelse? Det anses allmänt att nöjda medarbetare
borgar för en ökad produktivitet, lyhördhet, kvalitet och kundservice. Ett företag som tidigt
anammade balanced scorecard, Rockwater, gjorde bland sina medarbetare följande upptäckt.
De nöjdaste av företagets kunder betjänades i regel av de  medarbetare som var nöjdast med
sin arbetssituation. Ur detta kan följande slutsats dras: för att nå en hög kundtillfredsställelse
så krävs det att dessa i regel betjänas av nöjda medarbetare (Kaplan & Norton, 1999).

Mätning av personallojalitet kan vara hur väl en organisation har förmåga att behålla de
medarbetare som de har ett långsiktigt intresse av att behålla. En organisation som får behålla
sina anställda får därmed också deras kompetens såsom: kännedom om företaget, dess
processer samt kundernas önskemål. Ett ytterligare sätt att mäta lojalitet hos personalen är att
mäta omsättningshastigheten bland företagets nyckelpersoner (Ibid).

Personalens produktivitet kan mätas såsom summan av allt arbete. Det handlar om att jämföra
den sammanlagda outputen med antal medarbetare vilka deltagit i att framställa densamma
(Omsättning/antal medarbetare). Relevantare torde vara att räkna ut
omsättning/medarbetarnas löner. Det senare måttet speglar exempelvis förändringar av
lönekostnader bättre. Därmed blir de kostnader som är knutna till omsättningen härigenom
direkt hänförliga till källan (Ibid).

När företaget valt mått för dessa tre så bör det identifiera förnyelseperspektivets (lärande)
framgångsfaktorer (medarbetarnas kompetens, teknologi, handlingsorienterad miljö).

Kompetensutvecklingen av medarbetarna är en viktig del av balanced scorecard. Balanced
scorecard ställer krav på sina medarbetare att vara ansvarstagande och deltagande individer.
Medarbetarna måste övergå från att bara reagera på kundens behov till att aktivt föregripa och
vilja marknadsföra fler produkter (Ibid).

Förnyelseperspektivet

Figur 7. Exempel på mål och mått i förnyelseperspektivet. Källa:Egen

Mål Framgångsfaktorer Mått

Kr

5
4
Kr

Medarbetar kompetens

Kompetent och engagerad personal
Unga kvalificerade medarbetare
Offensiv satsning på IT

Kostnad för kompetens ut –
veckling/anställd
nöjd personalindex
personalomsättning
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4. EMPIRI

I framtagningen av empirin har vi gjort intervjuer på två geografiskt skilda avdelningar inom
företaget, Skellefteå respektive Umeå. Intervjuerna är gjorda med representanter från varje
nivå, det vill säga den strategiska (avdelningschefen), taktiska (sektionschefen) samt den
operativa nivån (medarbetaren) vid varje anläggning. Vi har i empiriavsnittet valt att använda
deras titel eftersom namn är ointressant för undersökningen. Detta avsnitt inleds med en
inledning där vi beskriver den omstrukturering som pågår inom företaget. Tyngdpunkten i
undersökningen är fokuserad på förnyelseperspektivet.

4.1  Ericsson PQIS (Product unit – Quality Information Systems)

PQIS är en produktenhet som består av verksamheter inom flera orter i Sverige och även
Norge. PQIS har brutits ur Ericsson erisoft för att de skall kunna inrikta sig mer renodlat på
att framställa lösningar och produkter åt sina kunder. Verksamheten består i förstahand av att
utveckla produkter som utgår ifrån Ericssons mobiltelefoner. Det nya företaget skall behålla
ägandet av sina produkter till skillnad mot den tidigare verksamheten som kunde jämföras
med en typ av uppdragsverksamhet. Där rätten till ägande och eventuella förbättringar på
produkterna tillföll kunden. PQIS kommer att fungera som ett självständigt företag under
Ericsson.

4.2 Balanced scorecard

4.2.1 Finansiellt perspektiv

I den tidigare organisationen har traditionella nyckeltal använts som styrmedel. Dessa har
brutits ner till sektionsnivå till mått såsom exempelvis personalkostnader och investeringar.
Detta gav de lägre nivåerna större möjligheter att löpande följa utvecklingen samt kontrollera
att verksamhetens kostnader ej översteg vad som fastslagits. Det tidigare budgetsystemet hade
dock sina svagheter då den byggde på två års basis. Budgeten för efterföljande år gjordes i
augusti/september året innan och detta kunde medföra att den var helt inaktuell när det var tid
använda sig av den. Särskilt i branscher med snabba förändringar kan det vara nyckfullt,
enligt sektionschefen. Avdelningschefen har numera resultatansvaret vilket innebär att det
enskilda resultatet i sektionerna är mindre viktigt. Det viktigaste anses vara att hela
avdelningen samverkar för att uppnå det överordnade rörelseresultatet. Den tidigare använda
budgetmodellen har delvis övergivits och avdelningen använder sig idag av en så kallad
rolling forecast. En rolling forecast är en förutsägelse om hur det kommer att se ut fem
kvartal framåt. Den kan liknas vid en prognos. Utfallet jämförs dock med de historiska värden
som de erhållit ur tidigare budgetar.

4.2.2 Kundperspektiv

Mått inom detta perspektiv kan vara de externa kundernas tillfredsställelse med produkten.
Detta ställer krav på att företaget är medveten både om dess marknad och att dess portfölj
sammansättning är den rätta. Exempel på en framgångsfaktor är att förstå kundernas
affärsrörelse och motsvara deras förväntningar. Verktyg för att mäta marknadsandelen inom
segmentet är att just mäta marknadsandelen. Mätningen bygger på kundbasen.



EMPIRI

��

Ericsson PQIS tillverkar mestadels tillbehör till befintliga produkter som Ericsson har.
Kontakten med kunden är frekvent och därmed har företaget en god kontakt med kunden,
enligt sektionschefen. Den kontakten innehas av säljarna i första hand då dessa bäst känner till
kundernas behov och vilka användningsområden som produkterna har. Enligt medarbetaren så
finns ett önskemål om större kundkontakt för att därigenom bättre kunna veta vad kunden har
för önskemål och krav på produkten.

4.2.3  Processperspektiv

Enligt sektionschefen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna tiden. Tid att identifiera var
företagets mål finns och hinna analysera ifall det är dit företaget är på väg. En typ av
progress-rapportering med andra ord hur saker och ting utvecklar sig vore önskvärt. Det har
under senare år varit, på grund av tidsbrist, svårt att kontrollera ifall sektionen är på väg mot
de uppsatta målen. Detta till största delen beroende på den höga arbetsbelastningen. Vi har
dessutom varit usla på att hålla leveranstider, anser han. Att hålla leveranstiderna är väldigt
viktigt för att kunna behålla kunder och vinna deras förtroende, enligt sektionschefen.
Sektionschefen är också ansvarig för vilken kompetensnivå hans anställda har. Det finns inom
koncernen en kompetensmodell kallad Competence management T/TM (se bilaga 2) vilken
ifylls av alla anställda på avdelningen. I den graderar de själva sin kompetensnivå inom olika
områden. Graderingen är från T (trainee) till D (mycket kunnig). Denna modell kan ledningen
använda sig av när de skall bestämma vilken kompetens är nödvändig i framtiden. Den
avslöjar också vilka styrkor och svagheter i samlad kompetens som finns på avdelningen,
enligt sektionschefen. Enligt medarbetaren på den operativa nivån kommer många av idéerna
till produktförändringar från försäljarna. Det finns inget formellt tillvägagångssätt om någon
kommer på en innovation. Små förbättringar på produkterna sker spontant antingen inom
projektgrupperna eller i samråd med sektionschefen. Det är i första hand produktledningens
uppgift att spå framtiden och behovet.

4.2.4 Förnyelseperspektiv

Skellefteå

För att kunna garantera kompetent och motiverad personal så har företaget en utarbetad så
kallad prestationsmodell (se bilaga 1) för varje anställd. Denna innefattar områden såsom
kompetens, prestation, ansvar, potential och marknad. Detta dokument ifylls av medarbetaren
och dennes sektionschef. De gör sedan var sin bedömning och träffas sedan och diskuterar
eventuella styrkor eller svagheter hos medarbetaren. Lönesättningen sker också efter detta där
företaget har en typ av rankingsystem där den ”bästa” tjänar mest. Lönelistorna är dock inte
tillgängliga annat än för ledningen. Sektionschefen anser dock att det bör tas en del hänsyn till
en hel del situationsfaktorer när bedömningen görs inför medarbetar samtalen. Enligt honom
bör alltför snabba svängningar (succéår/katastrofår) filtreras bort, dessa kan ju bero på andra
faktorer till exempel att personen blivit satt in i ett omöjligt projekt, personkemin i
arbetsgruppen inte stämt med mera. I dessa medarbetarsamtal tas också frågan om
medarbetarens personliga kompetensutveckling upp. Vad denne vill gå för utbildningar/kurser
samt vad företaget anser sig ha behov av. Det är främst kunskap för att kunna tillfredsställa
och uppfylla kundernas behov. Resultatet av medarbetarsamtalen anses resultera i någonting
konstruktivt. Det uppskattas av de inblandade eftersom de får en fingervisning om var de
anses befinna sig samt hur de kan utvecklas och förbättra sig, enligt sektionschefen.
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Enligt sektionschefen skulle det vara önskvärt att kunna ha en längre framförhållning vad
gäller utveckling. I dagsläget har avdelningen en framförhållning på ett till tre år. Detta beror
mycket på vilka telefoner Ericsson lanserar eftersom produktionen består till största delen av
tillbehör till dessa. För tillfället är företaget i färd med att utveckla produkter till tredje
generationens mobilsystem, ett exempel på att företaget har en långsiktighet, enligt
sektionschefen.

Ett problem är dock, enligt sektionschefen, att företaget tappar kompetens. En inarbetad och
erfaren person är svår att ersätta. Den personal som anställs är i regel nyutexaminerad från
högskola/universitet. De personerna är visserligen väldigt kompetenta men det krävs en
inkörningstid för att dessa skall hinna lära sig hur saker och ting fungerar på företaget. En av
orsakerna till att företaget tappar kompetens tror sektionschefen beror på placeringen som
avdelningen har i Skellefteå.

Vår framtid beror väldigt mycket på vad andra gör, enligt medarbetaren. Enligt medarbetaren
kommer det i år att utvecklas ett bonussystem baserat på antalet inlämnade patentansökningar,
antal saknade tidrapporter och antal samarbeten mellan avdelningarna i olika projekt. Målet är
att antal saknade tidrapporter per månad ej får överstiga ett visst antal. Om organisationen
klarar målet utdelas en bonus till de anställda. Bonussystemet som grundar sig på antalet
patentansökningar kan slå lite fel enligt medarbetaren eftersom arbetet består till stor del av
produktförbättring/utveckling och inte nyutveckling.

Umeå

Enligt sektionschefen är den så kallade prestationsmodellen bra. Han anser dock att det
subjektiva inslaget i den är något stort. Syftet med modellen enligt honom är att den kan ge
feedback till personalen. Medarbetarna bedöms utifrån sektionschefens förväntningar på dem.
Vidare anser sektionschefen att de är alldeles för dåliga på att förmedla ut vilka förväntningar
som de har på sina medarbetare. Även i Umeå tillämpar avdelningen prestationsmodellen
liknande den i Skellefteå. Medarbetaren på den operativa nivån anser att uppföljningen på
prestationsmodellen är i det närmaste obefintlig. Hon anser dock att prestationsmodellen
fyller sin funktion eftersom eventuella problem kommer upp i dagen och dessa diskuteras.
Vidare är hon tveksam till det rankingsystem som företaget tillämpar i sin lönesättning av
personalen.

Långsiktigt finns WCDMA det är ett tredje generationens mobilsystem. Den kommer ut på
marknaden troligtvis under år 2001. Företaget har därmed en framförhållning på tre år i dag,
enligt avdelningschefen. Influenser och önskemål om vad som behövs i framtiden kommer
från försäljarna i första hand. Han framhåller vidare att kompetensen är en viktig faktor även
här. Avdelningschefen framhåller vidare vikten av att ”göra rätt saker”. För att kunna främja
innovation måste företaget avsätta resurser i någon form. Resurserna kan utgöras av pengar
eller tid men det kan även vara i form av ändrad infrastruktur i företaget. Med andra ord hur
företaget hanterar förslag till nya innovationer. Det är önskvärt att ha en uttalad mall hur
organisationen skall gå tillväga med  dessa. Idag finns ingen färdig lösning på detta. Ett
fortsatt fungerande samarbete med Ericssons forskningsverksamhet är något som företaget
måste bibehålla, enligt avdelningschefen.
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Det är viktigt att främja idéskapande. En komponent i det är exempelvis samarbetet mellan
olika enheter vilket företaget redan mäter i form av inlämnade informationsrapporter över
tiden (TR). Enligt avdelningschefen bygger avdelningen upp kompetens med
utbildningssatsningar såsom kurser. Eftersom avdelningen är nystartad och inte har någon
egen produkt portfölj samarbetar de med andra avdelningar. Avdelningen i Umeå har
anställda som arbetar i Skellefteå med deras produkter. Därigenom skaffar de sig kompetens
inom PQIS och de produkter som finns inom företaget. Därmed ökar kännedomen om det
egna företaget, dess produkter samt de egna kundernas önskemål. En uttalad målsättning
avdelningen i Umeå har är att skapa ett ordentligt kontaktnät genom PQIS organisation med
de övriga avdelningarna, enligt avdelningschefen. Enligt sektionschefen är lojaliteten ett
problem detta beroende på att lönen idag betalas ut av den gamla arbetsgivaren (Erisoft)
medan alla inom avdelningen arbetar åt PQIS. Detta kan ställa saker på sin spetts när det
gäller att prioritera arbeten. Lojaliteten kan också bero på att medarbetaren fått en ändrad roll
i den nya organisationen, avdelningschefen. Detta kan bero på osäkerhet ifall den anställde
besitter rätt kompetens inom det specifika området. Personallojaliteten kräver att
medarbetaren skall vara beredd att ta en annan roll i det nya företaget (PQIS) än vad han hade
tidigare även om det innebär en stor personlig omställning. Avdelningschefen anser vidare att
sektionschefen har ansvaret för personaltillfredställelsen. Sektionschefen måste prata med
individerna och försöka få sig en bild av vad de är mest lämpade för samt vad de själva har för
mål kring sin egen utveckling. Avdelningschefen tror att medarbetarna själva vill vara med
och diskutera kring sin egen kompetensutveckling, framtida roll i företag och så vidare.

Vidare anser avdelningschefen att kompetensutvecklingsplanen för avdelningen innefattar
förutom de individuella kompetensutvecklingsplanerna hos varje enskild medarbetare, även
rekrytering av rätt personal.
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5. ANALYS/SLUTSATSER

I detta avsnitt inleder vi med att framställa empiriska fakta för att därefter jämföra detta med
teorin. Sedan diskuterar vi kring de resultat som erhållits genom undersökningen med egna
kommentarer och slutsatser. Det kommer också förslag till fortsatt forskning inom området.

5.1 Finansiellt perspektiv

I det finansiella perspektivet skall mål och mått utarbetas så att aktieägarnas behov
tillfredsställs. Inom de finansiella perspektivet är de befintliga målen för PQIS framförallt
försäljningstillväxt och avkastning på produkter. Den finansiella kontrollen består numera av
rolling forecast och uppföljning av produkters lönsamhet. Med hjälp av rolling forecast kan
företaget göra en förutsägelse fem kvartal framåt i tiden. Avdelningschefen visar på vikten att
nå det för hela avdelningen uppsatta överordnade rörelseresultatet och ökad lönsamhet med
hjälp av Rolling forecast. De använder sig av de vanliga räntabilitetsmåtten och målsättningen
är enkel, att uppnå bästa möjliga rörelseresultat.

Enligt Kaplan och Norton (1999) brukar de finansiella måtten kretsa kring räntabilitet och
rörelseresultat. Orsak – verkan kedjan strävar efter förbättring av den finansiella prestationen
och slutar i ett finansiellt mål som representerar en målsättning för affärsenheten.

Slutsatsen blir att PQIS använder sig av de finansiella mått som förordas av Kaplan och
Norton (1999). De använder sig av de finansiella måtten för att därigenom uppnå de mål som
de har satt upp för avdelningen.

5.2 Kundperspektiv

Det finns inom PQIS en vetskap om hur viktigt det är att ha en bra kundkontakt. Kontakten
med kunderna är enligt sektionschefen frekvent och återkommande. Målet är för PQIS att
motsvara kundernas behov i första hand genom sina säljare. Detta beroende på att de är de
som känner till kundernas behov bäst, i och med sin närhet till dem. Det finns dock inom den
operativa nivån önskemål om bättre kundkontakt. Mått som används är marknadsandel.

Enligt Olve (1997) är kundperspektivet det perspektiv där företaget beskriver hur och vilka
kundvärden som skall tillfredsställas. Vidare anser Kaplan och Norton (1999) att genom att
mäta kundtillfredsställelse får företaget feedback om hur bra företaget tillgodoser kundens
behov. Målsättningen bör vara att öka kundtillfredsställelse med hjälp av sina produkter och
medarbetare.

PQIS bör även i fortsättningen arbeta med att möjliggöra för sina medarbetare att få ökad
kundkontakt. Genom detta får de ökad förståelse för dennes behov och därmed ökar
kunskapen om kunden och dennes önskemål. Detta kan i förlängningen leda till lojala och
nöjda kunder. Relevanta mått att använda blir då nöjd kundindex och kundlojalitet.
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5.3 Processperspektiv

En av PQIS målsättningar är att förstå sina kunder såsom påtalades i kundperspektivet. Mått
även här kan vara nöjd kundindex och kompetent personal. För att kunna motsvara de krav
som omgivningen ställer så har företaget utvecklat en egen modell (Competence management
T/TM) för att kunna uppnå målsättningen genom att bestämma vilken kompetens som är
nödvändig i framtiden. Den avslöjar också vilka styrkor och svagheter som finns inom
avdelningen (se bilaga 2).

Enligt Kaplan och Norton (1999) kommer måtten i detta perspektiv ifrån interna
affärsprocesser (innovation, supply, eftermarknad) som har störst inverkan på
kundtillfredsställelse och kompetens hos de anställda. Exempel på mått kan vara kvalité och
kunskap hos anställda.

PQIS har genom sin kompetensutvecklingsmodell (Competence management T/TM) utvecklat
möjligheter att få en kännedom om individernas kompetens inom avdelningen för att kunna
möta framtida krav. Detta kan i en förlängning öka den inre effektiviteten inom företaget och
dess processer. Därav drar vi slutsatsen att teori och empiri stämmer bra överens.

5.4 Förnyelseperspektiv

Ett av företagets viktigaste framgångsfaktorer är enligt avdelningschefen medarbetarnas
kompetens (kompetent och engagerad personal). Många företag som verkar inom
tjänstesektorn och där medarbetarna ofta har en direktkontakt med kunden krävs att
medarbetarna har behövlig kompetens och motivation att tillgodose företagets önskemål.

Skellefteå

PQIS har som mål att kunna garantera kompetent och motiverad personal. För att kunna
uppnå detta har företaget utvecklat en så kallad prestationsmodell (se bilaga 1) för att kunna
mäta detta. Med hjälp av prestationsmodellen kan arbetsgivaren tillsammans med den
anställde utröna ifall den anställdes prestation varit i linje med de förväntningar som företaget
har på individen. Resultatet av modellen blir det mått vilken anger vilken kompetens den
anställde har inom områden såsom kompetens, prestation, ansvar, potential och marknad. Ett
problem enligt sektionschefen är att avdelningen tappar kompetens. En inarbetad och erfaren
person är svår att ersätta. De personer som skall ersätta dessa är visserligen väldigt kompetent
vad bekommer utbildning men saknar den erfarenhet om hur saker och ting fungerar inom
företaget.

Enligt Kaplan och Norton är målet inom detta perspektiv att skapa förutsättningar för en
självständig och lärande organisation genom en öppen kommunikation med stöd av IT eller
uppgradering av medarbetarnas kompetens. Kaplan och Norton anser att det är viktigt för ett
företag att behålla de medarbetare som de har ett långsiktigt intresse av att behålla. Ett företag
som får behålla sina anställda behåller samtidigt deras kompetens såsom kännedom om
företaget, dess processer samt kundernas önskemål. En framgångsfaktor inom
förnyelseperspektivet och kategorin medarbetarnas kompetens är kompetent och engagerad
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personal. Relevanta mått skulle kunna vara exempelvis nöjd personalindex och
personalomsättning.

Enligt oss verkar det som PQIS lägger stor vikt vid medarbetarens kompetens och
engagemang. Detta ligger i linje med vad Kaplan och Norton (1999) anser om medarbetarnas
kompetens. Företagets förmåga att behålla de anställda (personallojalitet) som de önskar
behålla är otillfredsställande. Vi tror att efterfrågan på utbildad och arbetslivserfaren personal
är mycket stor medan utbudet av dessa är begränsad. Därmed är det arbetarens marknad och
då blir till exempel lönen en avgörande faktor. En annan faktor kan vara att placeringen i
Skellefteå och de anställdas möjligheter att ta sig ut till arbetsplatsen. Det faktum att PQIS är
en ny organisation kan vara orsak till att det inte hunnit skapas någon lojalitet till företaget än.

Umeå

Enligt sektionschefen är den så kallade prestationsmodellen bra då målet med modellen,
enligt honom, är att ge feedback till personalen. De anställda bedöms efter samma kriterier
som i Skellefteå. Medarbetaren anser att uppföljningen av prestationsmodellen borde vara
bättre eftersom det idag inte sker någon sådan. Hon anser dock att den delvis fyller sin
funktion eftersom eventuella problem kommer upp i dagen och diskuteras. En målsättning
som avdelningen i Umeå har är att skapa sig ett ordentligt kontaktnät inom PQIS organisation.
Därigenom skapas kompetens och kännedom om det egna företaget, företagets produkter och
dess kunder. Detta stöds av Kaplan och Norton (1999) som anser att målet med en kompetent
och engagerad personal är att skapa förutsättningar för en självständig och lärande
organisation genom en öppen kommunikation eller en uppgradering av medarbetarnas
kompetens.

Slutsatsen blir att det brister i kommunikationen och detta leder till att det inom avdelningen
inte finns en enhetlig bild om vad prestationsmodellen har för syfte. Detta kan medföra att de
förväntningar som företagsledningen försöker förmedla till medarbetaren genom modellen
blir förvanskade. Prestationsmodellen tar endast hänsyn till vad företaget förväntar sig av
medarbetaren. Detta anser vi är en brist då målen är gemensamma och det inte tas någon
större hänsyn till medarbetarnas förväntningar. Genom att utveckla modellen till att även
innefatta medarbetarnas förväntningar så har företaget funnit ett mått som kontrollerar att
riktningen mot målen är korrekt samt samstämmig inom organisationen.

Detta resulterar slutligen i en modell för PQIS där en viktig framgångsfaktor är gemensamma
förväntningar.

Figur 8. Förslag på mål, mått och faktorer för PQIS i förnyelseperspektivet. Källa:Egen.

5.5 Förslag till fortsatt forskning

Mål Framgångsfaktor Mått
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personal
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Kompetensutveckling/anställd

Personalindex (ex. skala 1-5 )
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Vidare forskning kan vara hur företaget skall utveckla den kunskap som medarbetaren
behöver ha för att förstå och tillfredställa kundernas behov. Detta ur Kaplan och Nortons
lärandeperspektiv (förnyelse) som grund.
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