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Sammanfattning  
 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
ekonomistyrning, FED 332, VT 2007  
 
Författare: Joel Agnsfeldt, Johannes Lönqvist och Jens Magnusson 
Handledare: Torbjörn Bredenlöw 
 
Titel: Balanserad styrning i Posten – En utvärdering av Kompassen på brevterminalen i 
          Alvesta  
 
Bakgrund: Den traditionella ekonomistyrningen kritiserades för att vara kortsiktig och tog 
inte hänsyn till långsiktiga investeringar. Informationen från ekonomistyrsystemen var för 
sen, för aggregerad och snedvriden för att vara relevant för ledningen när de skulle ta beslut 
gällande planering och styrning. Från denna bakgrund skapades Balanced Scorecard (BSc) 
som kompletterar de historiska finansiella styrtalen med styrtal på de faktorer som påverkar 
det framtida resultatet. Posten införde 1998 en variant av BSc som de kallar Kompassen i 
brevnätet där Alvesta brevterminal var ett pilotprojekt. Brevterminalen har nu haft 
Kompassen i snart tio år och hade olika målsättningar vid införandet av styrkortet vilka också 
låg till grund för utformningen. Verksamhetsstyrningen har sedan implementeringen 
förändrats och de arbetar inte längre med styrkortet på samma sätt och ledningen på 
brevterminalen i Alvesta är idag intresserade av en utvärdering av Kompassen. 
 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genomföra en utvärdering av Kompassen för 
brevterminalen i Alvesta genom att jämföra de målsättningar som fanns vid implementeringen 
med en kartläggning idag. Resultatet av utvärderingen är tänkt som ett beslutsunderlag för 
ledningsgruppen på brevterminalen i deras fortsatta arbete med Kompassen.  
 
 
Metod: Vi har använt en utvärderingsmetod som har sin utgångspunkt i PDCA-cykeln. Det 
empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och internt material 
från brevterminalen. Utvärderingen har genomförts genom att målsättningar, utfall och teori 
jämförts med varandra för att skapa ett beslutsunderlag för ledningsgruppen på 
brevterminalen. 
  
 
Resultat, slutsatser: Vårt utvärderingsinstrument visar att stora delar av målsättningarna vid 
implementeringen infriats. Då brevterminalen inte längre arbetar med visionsnedbrytning 
anser vi att dagens Kompass används mer som ett mätsystem och är idag det huvudsakliga 
kommunikationsmedlet både till personal och överordnad nivå. Utifrån vår utvärdering har vi 
arbetat fram ett antal förslag på åtgärder som vi anser skulle kunna utveckla 
verksamhetsstyrningen på brevterminalen.    
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1. Inledning 
 detta inledande kapitel presenterar vi bakgrund och problemdiskussion för uppsatsen 
vilket kommer att ligga till grund för vårt syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens relevans 

och en presentation av uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Traditionell ekonomistyrning kan definieras som att med hjälp av ekonomisk information 

försöka uppnå ett önskat beteende bland organisationens medlemmar och därmed lyckas med 

strategiimplementeringen (Lindvall 2001). Johnson och Kaplan (1991) riktade kritik mot den 

traditionella ekonomistyrningen i sin bok ”Relevance Lost - The Rise and Fall of Management 

Accounting”. De framförde att informationen från ekonomistyrsystemen var för sen, för 

aggregerad och snedvriden för att vara relevant för ledningen när de skall ta beslut gällande 

planering och styrning då den främst var av finansiell och kortsiktig karaktär. Därmed får inte 

ledningen den tidsenliga och detaljerade information om processerna som behövs och fokus 

tas då bort från de faktorer som är kritiska för företagens framgång.  

 

Johnson och Kaplan (1991) framförde vidare att när fokus är på kortsiktigt finansiellt resultat 

kan långsiktiga investeringar såsom utbildning av personal och satsningar inom forskning och 

utveckling åsidosättas vilket leder till suboptimering. Det som har förknippats med 

produktkalkylering och ekonomistyrning har inte förändrats i samma takt som företagens 

miljö och har därför förlorat sin relevans. De krav som ställts på externredovisningen har haft 

en bromsande effekt på utvecklingen och medfört att företag har system som är uppbyggda på 

externredovisningens krav och denna information ansågs inte tillräcklig. 

 

Från denna bakgrund med ekonomistyrning som fokuserar på faktiska utfall och med 

målsättningen att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga för företag skapades The 

Balanced Scorecard (BSc). Det är en modell som avser att hantera både företagets slutmål och 

vägen dit genom att beskriva de samband som gäller för företagets väg till ekonomisk 

framgång (Lindvall 2001). I denna modell finns de finansiella styrtalen kvar men har utökats 

med styrtal som krävs för att skapa ett framtida mervärde via investeringar i bland annat 

kunder, medarbetare, processer och innovationer. BSc kompletterar på detta sätt de historiska 

finansiella styrtalen med styrtal på de faktorer som påverkar det framtida resultatet. 

Målsättningar och de olika styrtalen härleds ifrån företagens vision och strategier och samlas i 

fyra perspektiv (Kaplan & Norton 1999).  

 

I 
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År 1993 upphörde Postens brevmonopol och 1994 ombildades Posten till ett aktiebolag 

(www.posten.se, Vår historia). Därmed blev Posten konkurrensutsatt och fick ett vinstkrav 

vilket ställde nya krav på ekonomistyrningen. Posten införde 1998 en variant av BSc som de 

kallar Kompassen i brevnätet där brevterminalen i Alvesta var ett pilotprojekt. I Kompassen 

har affärsidé och övergripande mål brutits ner i strategier och styrtal (Presentation Kompassen 

1999).  

1.2 Problemdiskussion  
Ett effektivt BSc är inte endast en samling av generiska mått grupperade i fyra olika 

perspektiv utan är anpassat till verksamheten och ska beskriva strategin i operationella termer. 

Huruvida styrkortet verkligen kommunicerar mått som speglar företagets strategi eller ej visar 

sig ifall en konkurrent kan se på styrkortet och förstå det bra nog för att kunna blockera 

företagets strategi, ett BSc kan då ses som välkonstruerat (Voelker et al 2001). Radnoll och 

Lovell (2003) framför även att ett stort antal styrkort misslyckats med implementeringen på 

grund av en bristfällig implementeringsprocess och att eventuella implementeringsrisker 

förbisetts.  

 

Även fast BSc har blivit ett populärt ledningsverktyg så har mindre vikt lagts vid att utvärdera 

hur styrkort implementerats i förhållande till hur det borde ha implementerats. Det har heller 

inte lagts någon större vikt vid utvärdering av den effektivitet ett BSc kan medföra. 

Utvärderingen av BSc som process är viktig då måtten i styrkortet endast är lika bra som 

processen som skapat dessa (Bilkhu-Thompson 2003). En utvärdering kan ses som ett 

instrument för att åstadkomma effektivare styrning av en viss verksamhet. Vidare kan en 

utvärdering identifiera ifall uppsatta mål för en viss verksamhet har uppnåtts samt se vilka 

effekter ett projekt har fått (Stevrin 1991). För att kunna mäta framgången av ett program 

såsom BSc krävs en jämförelse mellan den aktuella prestationen med de förväntade 

målsättningarna över prestationerna (Albright et al 2007).  

 

Brevterminalen i Alvesta har idag haft Kompassen i snart tio år sedan implementeringen. De 

hade olika målsättningar vid införandet av styrkortet och dessa målsättningar låg även till 

grund för utformningen. Enligt ekonomicontrollern har den centrala styrningen ökat sedan 

implementeringen av Kompassen vilket medfört att verksamhetsstyrningen förändrats och de 

arbetar inte längre med styrkortet på samma sätt. Vidare framför kvalitets/miljöcontrollern att 

ett väl fungerande verksamhetssystem är av vikt för brevterminalen i deras arbete med att 
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ständigt förbättra verksamheten. Ledningen på brevterminalen i Alvesta är därför intresserade 

av en utvärdering av sitt BSc, Kompassen.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en utvärdering av Kompassen för brevterminalen i 

Alvesta genom att jämföra de målsättningar som fanns vid implementeringen med en 

kartläggning idag. Resultatet av utvärderingen är tänkt som ett beslutsunderlag för 

ledningsgruppen på brevterminalen i deras fortsatta arbete med Kompassen.  

1.4 Relevans 
Då vi erhållit ett uppdrag ifrån brevterminalen i Alvesta i form av att utvärdera deras 

Kompass anser vi att uppsatsens syfte har en praktisk relevans för brevterminalen. 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
I figur 1.1 nedan illustreras uppsatsens fortsatta disposition. Uppsatsens andra kapitel ger en 

introduktion till den för uppsatsen valda metoden. Vidare kommer även datainsamlingsmetod 

samt uppsatsens kvalitetskriterier presenteras här. I det tredje kapitlet behandlas relevant teori 

för problemområdet som kommer att ligga till grund för operationaliseringen och 

genomförandet av utvärderingen. I det fjärde kapitlet presenteras teori om utvärdering och 

vårt val av utvärderingsmetod vilket kommer att mynna ut i vår utvärderingsmodell. 

Uppsatsens femte kapitel inleds med en företagspresentation och därefter presenteras den 

insamlade empiriska datan. I kapitel sex genomförs en utvärdering av brevterminalens 

Kompass samt reflektioner över utfall. I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras 

utvärderingens slutsats och förslag på åtgärder. Kapitlet avslutas med egna reflektioner över 

den genomförda studien.  

 

 

 

 

Figur 1.1 – Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Metod 
 detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och diskuterar vilka datainsamlingsmetoder 
som använts och hur datainsamlingen har skett. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

uppsatsens kvalitetskriterier och hur dessa säkerställs.  

2.1 Val av metod 
Uppsatsen har genomförts på vårt fallföretag Postens brevterminal i Alvesta. Bakgrunden till 

studien är att vi erhöll en förfrågan från dem att genomföra en utvärdering av deras BSc som 

de kallar Kompassen. Kompassen implementerades i brevterminalen för snart 10 år sedan och 

ledningen är därför intresserade av en utvärdering av styrkortet och sättet att arbeta med det i 

syfte att se om det behövs genomföras några förbättringar. För att kunna genomföra studien 

på brevterminalen och erhålla ett adekvat resultat valde vi att använda utvärdering som metod 

(teori om utvärdering och vårt val av utvärderingsmetod behandlas under kapitel 4). Detta gav 

oss en möjlighet att på ett strukturerat och systematiskt sätt arbeta med problemet, där vi 

genom den teoretiska referensramen arbetat fram en utvärderingsmodell som har sin 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Utvärderingsmodellen har sedan operationaliserats genom de 

identifierade nyckelbegreppen i den teoretiska referensramen i syfte att kunna samla in det 

empiriska materialet.  

2.2 Insamling av data  
Då målet med uppsatsen har varit att genomföra en utvärdering av brevterminalens Kompass 

har vi haft vår utgångspunkt i den aktuella forskningen inom Balanced Scorecard samt teorier 

om utvärderingsmetoder. Den teoretiska referensramen har primärt baserats på grundkällor till 

BSc i form av litteratur och vetenskapliga artiklar skrivna av Kaplan och Norton. Vidare har 

även andra författare tagits i beaktning och använts för att stärka den teoretiska 

referensramen. Den kritik som framförs mot Kaplan och Nortons modell har primärt hämtats 

från Nørreklit. De aktuella källorna till den teoretiska referensramen har samlats in genom 

litteratur samt olika vetenskapliga databaser, exempelvis EBSCO, ELIN och Science Direct.  

 

Andersen (1998) skriver att empirisk data som samlas in kan vara av primär eller sekundär 

karaktär. Om empirisk data samlas in av forskaren själv är datan av primär karaktär och om 

empirisk data erhålls från exempelvis dokument och anteckningar är datan av sekundär 

karaktär. Yin (2003) framför att insamlandet av empirisk data till en studie inte endast bör 

baseras på en typ av insamlingsmetod utan att det är en fördel att använda sig av olika former 

av datainsamlingsmetoder vilket kallas triangulering. Fördelen med att använda ett flertal 

I 
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källor i studien är att resultaten som erhålls kan ses som mer tillförlitliga. Yin (2003) framför 

vidare att en studies datainsamling kan ske genom så kallad ”six sources of evidence” som är 

en metod för att triangulera. De olika datainsamlingsmetoderna är: dokumentation, 

arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska 

artefakter.  

 

Yin (2003) skriver att de olika datainsamlingsmetoderna har sina för- och nackdelar. Fördelar 

med att studera dokument är att de kan granskas flera gånger, de är inte resultat av tidigare 

studier, de innehåller exakt information samt att innehållet i dokumenten kan vara 

beskrivningar som spänner över en lång period. Nackdelar med att studera dokumentation är 

att tillförlitligheten kan vara låg, informationen kan vara bristfällig och spegla författarens 

åsikt samt att tillgängligheten kan vara begränsad. Fördelar med att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod är att datasamlingen kan koncentreras till det som önskas studeras vilket 

ger en möjlighet till ökad insikt samt till att skapa sig en uppfattning om olika former av 

slutledningar. Nackdelar med att genomföra intervjuer är att om frågorna är bristfälliga kan 

viktig information förbigås, respondenten kan vara partisk, intervjun kan vara inadekvat på 

grund av respondentens svar och respondenten kan ge de svar denne tror att forskaren önskar. 

Andersen (1998) framför att intervjuer kan vara semistrukturerade och ha öppna 

svarsalternativ men med en standardiserad frågemall. Yin (2003) skriver vidare att intervjuer 

bör vara guidade och en möjlighet att fritt ställa kompletterande frågor bör finnas.  

 

Data som samlats in till vår studie är av både primär- och sekundär karaktär. Primärdata har 

samlats in genom intervjuer med olika nyckelpersoner på brevterminalen. Sekundärdata har 

kompletterat primärdatan och erhållits genom granskning av dokument skapade av 

fallföretaget. Dessa dokument är: Brevterminalens verksamhetsplan 2007-2009, Presentation 

av Kompassen 1999, Kompassen, Postens årsredovisning 2006 och Postens hemsida.  Vi har 

tagit i beaktning de nackdelar som framförts om dokumentation vilket medfört att denna källa 

använts som ett komplement. De olika intervjuerna som genomförts var semistrukturerade 

med öppna svarsalternativ och vid intervjutillfällena har möjligheter funnits att kunna ställa 

kompletterande frågor utanför den givna mallen för att skapa en större förståelse. Vid 

operationaliseringen av den teoretiska referensramen har hänsyn tagits till vad Yin framför 

om att en intervju bör vara guidad. Vidare har hänsyn tagits till de nackdelar som föreligger 

vid genomförandet av datainsamlingsmetoden intervjuer. De respondenter som valts vid de 

olika intervjuerna är personer med nyckelpositioner som haft den nödvändiga kunskap som 
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efterfrågats. Personerna som intervjuats är Ingvar Palm (Terminalchef), Sten-Ove Lundberg 

(Ekonomicontroller), Tommy Fri (Kvalitets/miljöcontroller) och Elisabeth Gustavsson 

(Personalchef).  

2.3 Kvalitetskriterier 
Yin (2003) nämner fyra olika kriterier för att säkerställa kvaliteten vid en empirisk studie. 

Dessa kriterier är: konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Konstruktionsvaliditet innebär att skapa operationella mått för det som studeras. Detta är 

viktigt eftersom författare kritiserats för att operationaliseringen har varit bristfällig och detta 

har inneburit att datainsamlingen blivit subjektiv. Vi anser oss uppfyllt detta kriterium då 

operationalisering skett av utvärderingsmodellen som byggts kring de nyckelbegrepp som 

identifierats i den teoretiska referensramen. Vår insamlade data kommer både från flera 

nyckelpersoner, som har goda insikter om verksamheten och dess balanserade styrkort, samt 

från dokument. Då vi använt flera källor innebär det att datainsamlingen triangulerats i syfte 

att erhålla ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Yin (2003) anser att intern validitet är att skapa kausala samband som visar förhållandet 

mellan olika delar i det som studeras och hur dessa påverkar varandra. Då målet med vår 

studie inte är att skapa orsak-verkan samband gäller således inte denna validitet. Extern 

validitet är enligt Yin (2003) möjligheten att generalisera studiens resultat till teorin. Då det vi 

studerat varit specifikt för brevterminalen och problemet erhölls från dem anser vi inte 

resultatet generaliserbart vilket inte var målet med studien.  

 

Reliabilitet innebär enligt Yin (2003) förmågan att samma datainsamlingsmetoder skall ge 

samma resultat vid återupprepade studier.  Vi anser att vår reliabilitet är hög då intervjuerna 

varit väl dokumenterade. Då intervjuerna har varit semistrukturerade har vi haft möjlighet att 

kunna ställa kompletterande frågor utanför den satta intervjuguiden. Under varje 

intervjutillfälle har allt dokumenterats, även de kompletterande frågorna. Efter 

intervjutillfällena sammanställdes materialet och när empirikapitlet var färdigskrivet gavs 

respondenterna möjlighet att ta del av materialet för att säkerställa att allt uppfattats korrekt. 

Detta i syfte att stärka studiens reliabilitet vilket gör att en återupprepning av studien med 

samma resultat är möjlig.  
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3. Teori 
 följande kapitel redogör vi för uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis 
presenteras bakgrunden till konceptet Balanced Scorecard (BSc) och i kapitel 3.1.1-3.1.4 

behandlas teorier kring hur ett BSc utformas. I kapitel 3.1.5-3.1.6 behandlas teorier om BSc 
som ett verksamhetsstyrningssystem och slutligen redogör vi för kritik som framförts mot BSc.  

3.1 The Balanced Scorecard 
Utvecklingen av Balanced Scorecard inleddes 1990 genom en studie mellan företag och 

forskare. Bakgrunden till studien var misstanken om att de befintliga metoderna med 

resultatmätning inte längre var tillräckliga då de huvudsakligen baserades på 

redovisningsmått. I studien ansågs att de summariska måtten på ekonomiskt resultat hämmade 

organisationernas möjlighet att skapa framtida ekonomiskt mervärde (Kaplan & Norton 

1999). När Balanced Scorecard (BSc) för första gången presenterades av Kaplan och Norton i 

artikeln ”Measures that drive performance” var många företags styrsystem byggda kring 

finansiella mål och mått och var svagt relaterade till företagets förmåga att nå långsiktiga 

strategiska mål (Kaplan & Norton 1992).  

 

Genom att se företaget ur fyra viktiga perspektiv försöker BSc koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Detta möjliggör för 

företaget att fokusera på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. Därmed 

uppstår en verksamhetssyn som bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon och på 

detta sätt breddas företagets fokus och uppföljning av icke-finansiella nyckeltal blir mer 

relevant (Olve et al 1999). 

3.1.1 Visionsnedbrytning 
En vision är en drömbild av företaget och står för en önskad framtidsbild av organisationen 

(Roos et al 2002). Enligt Collis och Montgomery (2005) ger visionen de anställda en mening 

och betydelse vilket medför att visionen är central vid formulering och implementering av 

strategier. Simons (2000) framför att en strategi är ett tillvägagångssätt för hur värde skall 

skapas utifrån den formulerade visionen och beskriver hur företaget ska skapa värde för sina 

kunder och differentierar sig från konkurrenterna. Kaplan och Norton (2000) sammanfattar 

relationen som att visionen skall ge en klar bild av organisationens övergripande mål och 

strategin skall på ett logiskt sätt förklara hur visionen skall nås.  

 

I 
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Varje organisation bör eftersträva sin egna unika strategi baserad på tolkningen av dess 

externa och interna situation (Olve et al 2003). Ett BSc gör företagets strategi enklare att 

implementera i verksamheten till skillnad från den traditionella ekonomistyrningen som haft 

problem att understödja strategiimplementeringen (Lindvall 2001). BSc ger ledningen ett 

övergripande verktyg som omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi till en 

sammanhängande uppsättning utfallsmått (Kaplan & Norton 1999). För att ett företag skall 

vara framgångsrikt i sitt strategiarbete måste det identifiera sina kritiska framgångsfaktorer 

(Anthony & Govindarajan 2003).  Dessa framgångsfaktorer visar vad som är avgörande för 

att företaget skall kunna förverkliga den övergripande visionen. Med hjälp av styrtal bevakar 

och följer företaget upp de framgångsfaktorer som de bedömt som mest kritiska för att kunna 

förverkliga målen (Olve et al 1999).  

 

Genom att ledningen får information från fyra olika perspektiv i styrkortet minimeras 

informationsöverskottet genom att antalet mått som används begränsas till att fokusera på de 

mest kritiska styrtalen (Kaplan & Norton 1992). För varje styrtal måste mål formuleras som 

ligger i linje med den övergripande visionen och strategin, det är också viktigt att skapa en 

ansvarsprocess kring att sätta mål och mäta utfall (Olve et al 1999). Styrkortet kan ses som en 

pyramid som bryter ned visionen i allt mindre delar vilket illustreras i figur 3.1 (Hallgårde & 

Johansson 1999).  

 
Figur 3.1 - Visionsnedbrytning. (Källa: Hallgårde & Johansson 1999, s.9) 

3.1.2 Perspektiv 
I Kaplan och Nortons (1992) grundmodell av BSc finns fyra olika perspektiv: det finansiella, 

kund, process samt lärande (se figur 3.2). Kaplan och Norton (1999) framför att de fyra 

perspektiven ska ses som en mall och det finns inget matematiskt antagande för att de fyra 

perspektiven både är nödvändiga och tillräckliga. En del företag har valt att lägga till 
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ytterligare perspektiv och valet av perspektiv ska framförallt baseras på verksamhetens 

förutsättningar och strategi. Modellen bör innehålla både orsak-verkan samband och en 

blandning av utfallsmått och drivande mått. Utfallsmått är resultatet av nedlagda insatser och 

drivande mått är de som har betydelse för den framtida prestationen. Ett korrekt konstruerat 

BSc bör bestå av mål och mått som är sammanlänkade, konsekventa och ömsesidigt 

förstärkande och varje styrtal bör ingå i en orsakskedja som förklarar vad affärsenheten 

strategi innebär. 

 
Figur 3.2 - De fyra  perspektiven. (Källa: Kaplan & Norton 1999, s.18)  

3.1.2.1 Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet ska visa resultatet av de övriga perspektivens strategiska val 

samtidigt som det här också fastställs flera av de långsiktiga målen och därmed 

förutsättningarna för de övriga perspektiven (Olve et al 1999). De styrtal som väljs skall ingå i 

en orsakskedja som syftar till att förbättra det ekonomiska resultatet och de finansiella 

målsättningarna och styrtalen måste uppfylla två syften. De skall för det första definiera det 

ekonomiska resultatet som strategin väntas leda till och för det andra är de den högsta 

referensen för målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven. Finansiella styrtal är viktiga 

när det gäller att sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som redan utförts och 

visar om företagets strategi och dess implementering bidrar till att förbättra vinsten. Styrtalen 

uttrycker en organisations långsiktiga målsättning i att ge hög avkastning på det kapital som 

finns i företaget (Kaplan & Norton 1999). Vanligt förekommande mått i det finansiella 

perspektivet kan ofta relateras till tillväxt, lönsamhet och värde åt aktieägarna (Kaplan & 

Norton 1992), exempelvis rörelseresultat, avkastning på arbetande kapital, omsättningsökning 

och genererat kassaflöde (Kaplan & Norton 1999). 
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3.1.2.2 Kundperspektivet 
Kaplan och Norton (1996a) framför att i kundperspektivet identifierar företagsledningen de 

kunder och marknadssegment som affärsenheten skall rikta sig till och konkurrera i samt de 

styrtal som skall mäta affärsenhetens resultat inom de valda segmenten. Företagsledningen 

måste omvandla sina visioner, affärsidéer och strategier till konkreta marknads- och 

kundbaserade mål och detta perspektiv brukar inkludera flera utfallsmått på framgång för en 

väl formulerad och implementerad strategi. Vanliga utfallsmått är kundtillfredställelse, 

återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandelar inom de valda 

segmenten. Vidare framför Kaplan och Norton (1999) att kundperspektivet även bör innehålla 

konkreta styrtal för de produkter och tjänster som företaget erbjuder kunderna i de valda 

segmenten. 

 

För att få förståelse för de faktorer i kundperspektivet som påverkar kundtillfredsställelsen, 

kundvärvningen, återköpsbenägenheten och marknadsandelen mäts företagets 

värdeerbjudande. Värdeerbjudandet är de egenskaper företaget tillhandahåller genom sina 

produkter och tjänster för att skapa lojalitet och tillfredställelse hos kunderna. Tre kategorier 

av värdeerbjudande som förekommer i de flesta branscher är varan/tjänstens egenskaper, 

kundrelationen samt image och rykte. Om ett företag skall nå ett långsiktigt bra resultat måste 

de skapa och tillhandahålla produkter och tjänster kunderna sätter värde på och att följa upp 

kunderna med hjälp av styrtal ger ledningen viktig feedback om hur effektiva dess 

segmenteringsstrategier är (Kaplan & Norton 1999). 

3.1.2.3 Processperspektivet 
I processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som är av störst betydelse 

för att företaget skall nå de uppsatta målen för kunder och aktieägare. I traditionella system 

har fokus varit att kontrollera och förbättra existerande processer men genom att arbeta med 

ett BSc kan också nya processer identifieras som är viktiga för att nå företagets finansiella 

målsättningar och målsättningar för de valda kundsegmenten. Varje företag har en unik 

sammansättning av processer som skapar värde för kunder och genererar ekonomisk vinst för 

företaget (Kaplan & Norton 1996a). Kaplan och Norton (1999) delar in sin generella 

värdekedja i tre viktiga processer: innovations-, supply- och eftermarknadsprocessen (se figur 

3.3). I innovationsprocessen analyseras kundernas behov och varor/tjänster utvecklas för att 

tillgodose dessa. I det andra steget, supplyprocessen, genereras och levereras företagets varor 

och tjänster. Det avslutande steget i värdekedjan, eftermarknaden, är service till kunden efter 
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det att köpet har genomförts. Det är viktigt för företag att arbeta med att förbättra kvaliteten, 

förkorta cykeltiderna, öka avkastningen, maximera flödet och sänka kostnaderna för sina 

processer för att skapa konkurrensfördelar.    

 
Figur 3.3 – Den generella värdekedjan.(Källa: Kaplan & Norton 1999, s.94) 

I BSc härleds målen och styrtalen för processperspektivet ur konkreta strategier för att 

uppfylla aktieägarnas och kundernas förväntningar. Vanligtvis utvecklas målsättningar och 

styrtal för detta perspektiv efter det att målsättningar och styrtal för det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet har formulerats. Mått som används i processperspektivet 

brukar baseras på variablerna kostnad, kvalitet, flöde och tid (Kaplan & Norton 1999). 

Anthony och Govindarajan (2003) framför att kapacitetsutnyttjande, leveranssäkerhet och 

cykeltider är exempel på mått som kan användas i detta perspektiv.  

3.1.2.4 Lärandeperspektivet  
Lärandeperspektivet innehåller målsättningar och styrtal som främjar organisationens lärande 

och tillväxt. Som tidigare nämnts identifieras de faktorer som är viktigast för att nå framgång 

på marknaden i kund- och processperspektivet (Kaplan & Norton 1996a). Dock ändras 

förutsättningarna för att lyckas på marknaden över tiden vilket kräver att företag kontinuerligt 

förbättrar sina produkter och processer (Kaplan & Norton 1992). I lärandeperspektivet 

identifieras den infrastruktur som organisationen måste bygga för att förbättras och skapa 

långsiktig tillväxt och för att nå målsättningarna i de övriga perspektiven (Kaplan & Norton 

1999). 

 

 Det finns tre huvudkategorier i lärandeperspektivet där det första är medarbetarnas 

kompetens som blivit allt viktigare då de anställdas roll skiftat från att utföra standardiserade 

uppgifter till mer avancerade. Den andra delen behandlar informationssystemets kapacitet och 

poängterar att om medarbetare ska kunna arbeta effektivt i dagens konkurrensmiljö behöver 

de god information vad det gäller kunder, processer och de finansiella följderna av olika 

beslut. Den tredje och avslutande delen behandlar motivation, empowerment och den 

gemensamma inriktningen (Kaplan & Norton 1999). Empowerment är att ge de anställda 

möjlighet att fatta beslut baserade på vad de tycker är rätt, ha möjlighet att själva styra sitt 
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arbete, att ta risker samt att lära av misstag och förespråka förändring (Evans & Lindsay 

2002). Genom empowerment betonas styrningens motivationsmoment genom att säkerställa 

medarbetarnas tillgång till information (Lindvall 2001). Styrtal inom lärandeperspektivet kan 

bland annat innefatta mått på personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens 

produktivitet (Kaplan & Norton 1999). 

3.1.3 Balans 
Många organisationer utvecklar strategier för sina kundrelationer, kärnkompetenser och 

färdigheter men resultatet mäts endast med finansiella styrtal. I ett BSc finns de finansiella 

styrtalen kvar som en viktig sammanfattning av affärsenhetens resultat men det innehåller 

framför allt en integrerad uppsättning styrtal som kopplar kunder, interna processer, 

medarbetare och system till företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Begreppet balans i 

BSc står för fyra olika typer av balanser. Den första står för en balans mellan externa styrtal 

riktade mot aktieägare och kunder samt interna styrtal för de viktigaste processerna, 

innovationsförmågan, lärande och tillväxt (Kaplan & Norton 1999). Den andra står för en 

balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål vilket motverkar suboptimering genom att 

förhindra kortsiktigt handlande. Ett BSc sammanfattar de viktigaste styrtalen för framgång 

och ger ledningen en helhetsbild som gör det lättare att urskilja om en förbättring inom ett 

perspektiv är på bekostnad av en försämring i ett annat (Kaplan & Norton 1992, 1996a). 

Styrtalen står även för en tredje balans mellan utfallsmått, resultatet av nedlagda insatser, och 

mått som har betydelse för den framtida prestationen, de drivande måtten. Den fjärde och sista 

balansen är mellan hårda, objektiva mått, och mjuka, mer subjektiva mått, det vill säga mellan 

finansiella och icke-finansiella mått (Kaplan & Norton 1999).       

3.1.4 Orsak-verkan samband 
Den stora utmaningen vid utformandet av ett BSc är att finna tydliga orsak-verkan samband 

och att skapa en balans bland olika styrtal i de valda perspektiven (Olve et al 1999). En 

strategi är en uppsättning av hypoteser om orsak-verkan samband och ett korrekt konstruerat 

styrkort skall spegla affärsenhetens strategi. Mätsystemet skall göra sambanden (hypoteserna) 

mellan målen (och styrtalen) i de olika perspektiven konkreta så att de kan styras och 

bekräftas och orsakskedjan ska framgå i styrkortets alla fyra perspektiv (Kaplan & Norton 

1999). Detta samband exemplifieras i figur 3.4. Genom att konkret presentera orsak-verkan 

sambanden kommer en organisation att förstå hur icke-finansiella mått driver finansiella mått 

(Anthony & Govindarajan 2003).   
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Figur 3.4 – Orsak-verkan sambandet (Källa: Kaplan & Norton 1999, s.37) 

Avkastning på arbetande kapital kan vara ett utfallsmått i det finansiella perspektivet och det 

som driver detta mått kan vara en ökad försäljning till existerande kunder vilket kan vara 

resultatet av en ökad kundlojalitet. Då kundlojalitet förväntas ha en stark påverkan på 

avkastning på arbetande kapital tas det med i styrkortet under kundperspektivet. Men hur 

skapar företag kundlojalitet? En analys av kundernas preferenser visar kanske att punktliga 

leveranser är högt värderade av kunderna och således ger mer punktliga leveranser en högre 

kundlojalitet vilket i sin tur förväntas leda till en högre finansiell prestation. Därför inkluderas 

både kundlojalitet och punktliga leveranser i kundperspektivet. Processen fortsätter med att 

företaget måste fråga sig vilka interna processer de måste vara duktiga på för att skapa 

punktliga leveranser. För att uppnå bra och punktliga leveranser så måste kanske företaget ha 

korta cykeltider och hög kvalitet på sina interna processer vilka båda kan vara mått i 

processperspektivet. Hur kan då företaget förbättra kvalitet och cykeltider i sina processer? 

Detta kan ske genom att träna och utbilda de anställda vilket passar in i lärandeperspektivet. 

Med detta exempel har en hel orsak-verkan kedja mellan de olika perspektiven i det 

balanserade styrkortet illustrerats (Kaplan & Norton 1996a). Ju tydligare orsak-verkan 

sambanden är desto lättare har varje individ i organisationen att direkt bidra till att 

organisationens strategier blir framgångsrika (Anthony & Govindarajan 2003).  

3.1.5 Balanced Scorecard som verksamhetsstyrning 
BSc är ett ledningssystem och skall inte enbart ses som ett mätsystem, men för att BSc skall 

räknas som ett ledningssystem måste företaget verkligen använda styrkortet för att styra, 

planera och följa upp verksamheten. I ett ledningssystem sammanställs inte bara data utan det 

är en kombination av människor och informationssystem som resulterar i insamling, lagring, 

bearbetning och tolkning samt spridning och användning av data för effektiv ledning av 

verksamheter och affärsplanering (Hallgårde & Johansson 1999). Många företags 
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ekonomistyrsystem fokuserar på finansiella mått och lägger liten vikt vid företagets prestation 

i att nå långsiktiga strategiska mål. Ett BSc ger ledningen fyra processer som enskilt och i 

kombination medverkar till att länka samman långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga 

handlingar (se figur 3.5). Den första processen, översätta visionen, hjälper ledningen att 

översätta visionen i operationella termer som ger vägledning till handlingar på lägre nivåer. 

Nästa process, kommunikation och länkande, låter ledningen kommunicera sin strategi i 

organisationen och länka den till mål för avdelningar och individer (Kaplan & Norton 1996b). 

Detta kan göras genom att sätta upp mål för en period och vilka åtgärder som skall fokuseras 

på för att nå målen (Hallgårde & Johansson 1999). Informationen i BSc talar om för samtliga 

medarbetare vilka viktiga mål som måste uppnås för att organisationens strategi skall lyckas i 

syfte att skapa engagemang hos medarbetarna. Den tredje processen, affärsplanering, 

möjliggör för företaget att integrera dess affärs- och finansiella planer för att nå sina mål. För 

att företaget skall uppnå sina finansiella målsättningar måste ledningen sätta upp utmanande 

mål för kundkretsen, de interna processerna och kompetenstillväxten. Det fjärde steget, 

feedback och lärande, ger företaget möjlighet till strategiskt lärande genom att utvärdera och 

modifiera strategin genom att studera sin prestation (Kaplan & Norton 1996b). 

  
Figur 3.5 – Balanced Scorecard som strategisk handlingsmodell. (Källa: Kaplan & Norton 1999, s.20) 

En viktig del av verksamhetsstyrningen är planerings- och uppföljningsarbete som kan göras 

med hjälp av budget. Styrkortet skall inte endast ses som en beskrivning av uppnådda resultat 

utan minst lika viktig är användningen för att ange förväntat resultat. Det medför att vissa ser 

BSc som en ersättning till den traditionella budgeten där modellen tydliggör de olika 

enheternas uppdrag och vad verksamheten bör fokusera på. Ett budgetarbete med BSc skiljer 

sig från det traditionella budgetarbetet genom att det har inslag av investeringsgranskning där 

mjuka investeringar i företaget som processförbättringar, kundvård och kompetensutveckling 
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föreslås och diskuteras i budgetarbetet (Olve et al 1999). Traditionellt budgetarbete innehåller 

kortsiktiga finansiella styrtal men i ett BSc inkluderas också förväntade kortsiktiga resultat för 

de strategiska målen och styrtalen från de tre övriga perspektiven. Det är viktigt att följa upp 

både budget och strategier vilket traditionellt varit åtskilt men i ett BSc ses det som en förenad 

process (Kaplan & Norton 1999). 

 

Vid traditionell prestationsmätning bestäms ett visst önskat beteende hos den anställde och 

fokus ligger vid att styra och kontrollera den anställdes beteende. I ett BSc sätts visionen och 

strategin i centrum istället för att kontrollera de anställda. Det fastställs mål och antas att de 

anställda kommer att agera för att uppnå målen och styrtalen är ett sätt att leda de anställda 

mot att försöka uppnå visionen (Kaplan & Norton 1992). 

3.1.6 Kommunikation, feedback och lärande 
Som tidigare nämnts kan BSc ses som ett kommunikationsverktyg för att förmedla visionen, 

affärsidén och strategin. Genom att använda sig av ett antal styrtal talar det om för 

medarbetarna vilka faktorer som påverkar resultatet idag och i framtiden. Kommunikationen 

av BSc bör öka varje medarbetares förståelse för organisationens strategi och öka 

motivationen för att nå de strategiska målen. BSc skall användas som ett system för 

kommunikation, information och lärande (Kaplan & Norton 1999). Arbetet med att länka 

samman de anställdas handlingar med företagets övergripande strategi kan delas in i tre 

aktiviteter: kommunikation och utbildning, fastställa mål och knyta belöningar till 

prestationsmått (Kaplan & Norton 1996b).  

 

Företagen kan på ett flertal sätt kommunicera ut strategin och målen till de anställda, 

exempelvis genom nyhetsbrev och resultattavlor. Det räcker dock inte att skapa en 

medvetenhet hos de anställda om företagets strategi och övergripande mål utan de måste 

också brytas ned till mål på enhets- och individnivå (Kaplan & Norton 1996b). Det är också 

viktigt att alla medarbetare i organisationen får tillgång till utfallet så att det kan diskuteras 

vad som gjorts bra och vad som kunde ha gjorts bättre (Hallgårde & Johansson 1999).  En del 

företag har ett incitamentsystem knutet till styrtalen i BSc men även om en del företag ser 

detta som ett effektivt sätt att styra verksamheten finns det också risker med detta sätt att 

knyta incitamentsystemet. Det är viktigt att säkerställa att det är korrekta styrtal som används 

i styrkortet och att data för de valda styrtalen är pålitliga (Kaplan & Norton 1996b).  
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BSc innehåller, till skillnad från många andra managementsystem, en process för att skaffa 

feedback om strategin. Det räcker inte med att översätta och kommunicera ut visionen i 

företaget (single-loop learning) utan ledningen måste kontinuerligt utvärdera och modifiera 

sin strategi och måtten kopplade till denna (double-loop learning). Vid ”single-loop learning” 

är målet givet och avvikelser från målet medför inte att ledningen ifrågasätter målet i sig eller 

om de metoder som använts för att nå målet fortfarande är lämpliga. ”Double-loop learning” 

uppstår när ledningen ifrågasätter sina bakomliggande antaganden och om den rådande teorin 

fortfarande gäller i förhållande till aktuell fakta. Det är viktigt med feedback till ledningen om 

huruvida deras beslutade strategi genomförs enligt planen (single-loop) men ännu viktigare är 

feedback om huruvida den beslutade processen fortfarande är framgångsrik (double-loop) 

(Kaplan & Norton 1999). 

 

Ett viktigt syfte med BSc är att skapa en lärande organisation som hela tiden utvecklas och 

förändras på ett sätt som leder till att företaget förblir konkurrenskraftigt. Styrkortet ger 

organisationen ett språk för att beskriva förväntningar och prestationer vilket ligger till grund 

för diskussioner om hur var och en kan bidra till att förverkliga visionen. Exempelvis kan 

arbetet med kundvärvning inom nya marknadssegment, som inte är lönsamt på kort sikt, 

motiveras med de förväntade effekterna på längre sikt. När organisationen sedan kan se hur 

försäljningen utvecklas i de nya segmenten kommer dessa samband att bekräftas eller visa sig 

felaktiga. Ett BSc kan på detta sätt ligga till grund för lärande genom att det såväl på 

individnivå som på företagsnivå utvecklar en bättre förståelse mellan vad som görs i 

organisationen och organisationens framgång (Olve et al 1999). 

 

För att uppnå en lärande organisation och säkerställa att organisationens olika delar och 

individer agerar på ett sätt som ligger i linje med den övergripande inriktningen är det viktigt 

med kontinuerlig feedback om prestationer och utveckling (Olve et al 1999). Detta kan 

organisationen uppnå genom att arbeta med aktivitetsuppföljning där organisationen först 

identifierar de strategiska initiativ som behövs för att uppnå de uppsatta målen och sedan 

följer upp dessa aktiviteter under den strategiska inlärningsprocessen. Detta gör det lättare för 

organisationen att koncentrera sig på att implementera nya initiativ och bedöma deras 

möjligheter att bidra till måluppfyllelsen. Genom att sedan utvärdera aktiviteternas påverkan 

på styrtalen kan företagsledningen öka sin förståelse för strategins orsak-verkan samband 

(Kaplan & Norton 1999). 
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3.2 Kritik mot Balanced Scorecard 

3.2.1 Existerar ett orsak-verkan samband?   
Kaplan och Nortons modell bygger på antagandet att ett orsak-verkan samband existerar 

mellan de olika perspektiven och styrtalen. Detta resonemang kritiseras av Nørreklit (2000) på 

ett antal punkter då författaren menar att det inte är ett kausalt utan snarare ett logiskt 

samband mellan perspektiven och styrtalen. Ett orsak-verkan samband kan bevisas empiriskt 

till skillnad från logiska samband. Redovisningsmodeller är logiska modeller byggda på 

logiska argument och inte från empiriska observationer av företagens struktur och relationer. 

 

I Kaplan och Nortons orsak-verkan kedja finns både utfalls och drivande mått men orsak och 

verkan mäts samtidigt utan att det tas hänsyn till tidsskillnaden (Nørreklitt 2000). Det finns en 

risk att intresset koncentreras på värdet för de olika nyckeltalen (långsiktiga och kortsiktiga) 

under den aktuella perioden. Det ingår således inte explicit något långsiktigt perspektiv i 

modellen. (Ewing & Samuelsson 2002) De olika perspektiven i ett BSc har olika 

tidsdimensioner. Exempelvis kan förbättrade processer leda till högre kundtillfredställelse 

inom några månader medan innovationer kanske inte påverkar det finansiella resultatet förrän 

efter ett par år (Nørreklitt 2000). Nørreklitt (2003) framför vidare att sambandet mellan 

lärandeperspektivet och det finansiella perspektivet, som beskrivits ovan i kapitel 3.1.4, är ett 

logiskt samband och inte som Kaplan och Norton framför ett orsak-verkan samband. Kaplan 

och Norton (1996a) framför att ett kausalt samband finns mellan kundvärde, lojala kunder och 

finansiell prestation. Nørreklitt (2000) menar dock att det visserligen finns ett logiskt samband 

mellan kundvärde och lojala kunder men att det inte innebär att det finns ett kausalt samband 

mellan lojala kunder och finansiell prestation. Kaplan och Nortons resonemang inkluderar 

inte kunder som är lojala men som köper små kvantiteter av kundanpassade produkter till låga 

priser och som därför inte är lönsamma.  

 

Nørreklitt (2000) anser vidare att det existerar ett cirkulärt samband mellan styrkortets 

perspektiv istället för ett orsak-verkan samband och att perspektiven istället är ömsesidigt 

beroende av varandra. Finansiella resultat är beroende av innovationer men för att kunna satsa 

på forskning och utveckling krävs finansiella resurser. Samma förhållanden gäller mellan 

kundtillfredställelse och företagets image. Kaplan och Norton (1999) framställer företags 

image som en del av värdeerbjudandet vilket skapar kundtillfredställelse och lojalitet, medan 

Nørreklitt (2000) menar att ett huvudelement i att skapa image är just kundtillfredställelse och 
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lojalitet. Även detta resonemang visar alltså på att förhållandet mellan perspektiven är 

cirkulärt.  

3.2.2 Är BSc ett giltigt strategiskt ledningsverktyg? 
Nørreklitt (2000) anser att ett BSc inte är ett giltigt strategiskt ledningsverktyg. Detta eftersom 

det inte tar någon hänsyn till någon strategisk osäkerhet som kan hota den nuvarande strategin 

och riskerar att bli för stelt då det endast mäter vad som krävs för att nå nuvarande strategi 

och inte ställer frågan vad som kan göra att strategin ändras. Anthony och Govindarajan 

(2003) framför att många företag inte har någon rutin för att uppdatera måtten vid 

förändringar i strategin och resultatet av detta blir att de använder mått baserade på gårdagens 

strategier.  Trots att styrkortet ska beakta att strategier ändras genom bland annat ”double-

loop learning” så anser Nørreklitt (2000) att risken finns att BSc blir alltför hierarkiskt och 

mekaniskt. Basen i modellen är att strategin har blivit korrekt formulerad av ledningen vilka 

antagit att den är den rätta.  

 

Ett ytterligare område som Nørreklitt (2000) kritiserar är relationen mellan ledningen och de 

anställda. Modellen ska vara väl förankrad i organisationen för att vara effektiv men den tar 

inte hänsyn till några implementeringssvårigheter eller problem i att vinna acceptans hos 

medarbetarna. För att arbetet med BSc skall vara framgångsrikt måste måtten vara väl 

förankrade bland medarbetarna i organisationen. Olve et al (2003) framför att om styrkortet 

inte är förankrat hos personalen kommer det inte att användas i det dagliga arbetet som det var 

tänkt vid implementeringen utan att ses som ytterligare ett kontrollverktyg från ledningen. 

Ewing och Samuelsson (2002) framför att BSc har en snäv syn på styrning då det enbart 

fastställs ett antal måltal som sedan fokuseras på att uppnå. Det diskuteras inte i styrkortet hur 

de anställda i organisationen skall motiveras för att sköta sina arbetsuppgifter i linje med 

företagets långsiktiga mål. Roos et al (2004) anser att de anställda får för liten plats i 

styrkortet då personalen grupperas tillsammans med immateriella resurser in i 

lärandeperspektivet vilket kan leda till att de anställdas kunskap inte tas till vara på ett bra 

sätt. En ytterligare risk med BSc som Anthony och Govindarajan (2003) framför är att företag 

fortsätter prioritera finansiella mått även efter att ett BSc implementerats. De finansiella 

måtten är mer institutionaliserade och många utvärderings- och belöningssystem är knutna till 

dessa vilket gör att fokus flyttas från de icke-finansiella måtten. 
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4. Utvärderingsmetod 
 detta kapitel presenterar vi teorier om utvärdering och vårt val av utvärderingsmetod. 
Kapitlet avslutas med vår utvärderingsmodell och operationalisering av de identifierade 

variablerna. 

4.1 Vad är utvärdering? 
Vi ska på uppdrag av Postens Brevterminal i Alvesta genomföra en utvärdering av deras BSc 

vilket också är uppsatsens syfte. Utvärdering är en efterhandsvärdering vilken blickar tillbaka 

och betygsätter det som är eller varit för att ge vägledning framåt (Vedung 1994). En 

utvärdering kan generellt ses som ett möte mellan mål och verklighet, det vill säga mellan ett 

önskat och ett verkligt tillstånd. Resultatet av detta möte kan ge ett underlag till utvecklings- 

och förbättringsarbete. Alla utvärderingar sker i ett sammanhang, en kontext, bestående av 

omständigheter i tid och rum vilket i figur 4.1 illustreras av den omslutande cirkeln 

(Carlström & Hagman 2006).  

 
Figur 4.1 En schematisk bild av utvärderingens grundidé (Källa: Carlström & Hagman 2006 s.51) 

I vår utvärdering representeras ”mål” i figur 4.1 av de målsättningar brevterminalen hade med 

Kompassen avseende de faktorer, rörande styrkortets utformning och användning, som 

identifierats i den teoretiska referensramen. ”Bild av verkligheten via insamlad information” 

representeras av kartläggningen av Kompassens utformning och användning idag. Enligt 

Karlsson (1999) är målet med en utvärdering att producera en bedömning som fastställer 

värdet med det som utvärderas. Genom att tolka, beskriva och värdera så bedöms 

utvärderingsobjektet på ett systematiskt sätt. Målet med vår utvärdering är att genomföra en 

jämförelse mellan målsättningarna med Kompassen och hur den är utformad och används 

idag. Syftet med en utvärdering däremot är den avsedda användningen inom systemet som 

avses vilket kan vara att kontrollera, främja/förbättra och utveckla verksamheten. Syftet för 

utvärderingen påverkas av vilken nivå i en organisation som ämnas utvärderas (Karlsson 

I 
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1999). De olika syftena samt frågan om på vilken nivå syftena formuleras sammanfattas i 

tabell 4.1.  

Vad är syftet? Vilka är huvudfrågorna? Vem formulerade syftet? 

Kontrollera och ge 
beslutsunderlag 

Har man gjort det man ska enligt mål, 
beslut, lagar, riktlinjer etc ? 

Den överordnade nivån 

Främja och förbättra Fungerar insatserna som det är tänkt? 
Kan arbetet förbättras? 

Professionella och brukare 
i verksamheten 

Kunskapsutveckla och 
kritiskt granska 

Vad kan man lära? Vems intressen 
tillgodoses? Vem 

gynnas/missgynnas? 

Forskarsamhället och en 
bredare extern publik 

Tabell 4.1 – Syftet med utvärdering på olika nivåer i organisationen. (Källa: Karlsson 1999, s.33) 
 

Syftet i en utvärdering behöver inte vara låst vid en viss beslutsnivå utan de olika nivåerna 

kan överlappa varandra då en utvärdering kan vara av ett summativt eller ett formativt slag. 

De två begreppen summativt och formativt har betydelse när det skall tas beslut om vilken 

inriktning en utvärdering skall ha. Är syftet med en utvärdering att förbättra en verksamhet är 

den formativ. Har utvärderingen som syfte att se om en förändring uppnått önskat resultat är 

utvärderingen summativ (Karlsson 1999). Syftet med vår utvärdering är att skapa ett 

beslutsunderlag för ledningsgruppen i brevterminalen som kan ligga till grund för deras 

utvecklingsarbete av Kompassen. Utvecklingsarbetet representeras i figur 4.1 ovan av 

”utveckling”. Utvärderingens syfte har formulerats av ledningsgruppen på brevterminalen 

vilken kan hänföras professionella och brukare i verksamheten i tabell 4.1. Inriktningen på vår 

utvärdering är formativ då den syftar till att förbättra verksamheten genom att skapa ett 

beslutsunderlag för brevterminalens ledningsgrupp. Vilken funktion som utvärderingen får 

behöver inte vara detsamma som syftet vilket varierar mellan olika sammanhang och för vilka 

intressenter som utvärderingen görs (Karlsson 1999). Vilken funktion vår utvärdering 

kommer att få kan vi inte uttala oss om men målsättningen är att den kommer att fungera som 

ett beslutsunderlag för ledningsgruppen vilket i så fall skulle sammanfalla med utvärderingens 

syfte. 

 

Det grundläggande i alla utvärderingar är att tillämpa tillvägagångssätt och metoder som är 

konstruerade för och är anpassade till det specifika utvärderingsobjektet och den specifika 

utvärderingssituationen (Stevrin 1991). Det finns olika metoder för att utvärdera ett program 

(Kompassen i vår utvärdering). Dessa går under namnet programutvärdering vilken i 

huvudsak går ut på att samla in och tolka svar på frågor om ett programs prestation och 

effektivitet. Viktigt i en sådan utvärdering är att bestämma vilka frågor som utvärderingen 

måste besvara och en tydlig struktur och noggrant utvecklade frågor som är operationaliserade 
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korrekt är avgörande för denna typ av utvärdering. En form av programutvärdering är 

processutvärdering som syftar till att utreda hur bra ett program fungerar och kan till exempel 

undersöka hur bra en verksamhet fungerar i förhållande till uppsatta mål. En 

processutvärdering bidrar med att ge feedback dels på hur utfallet ser ut samt genom en bild 

av hur utfallet skapats. Denna utvärderingsmetod kan användas fristående eller i kombination 

med nästa utvärderingsmetod som är utfallsutvärdering vilken syftar till att undersöka om 

programmet nått upp till de förväntade förbättringarna. Den innefattar även att uppskatta 

nettoeffekten av ett program eftersom det kan vara andra faktorer än de studerade som 

bidragit till förbättringen. Den sista grenen inom programutvärdering är 

effektivitetsutvärdering, vilken syftar till att studera relationen mellan ett programs kostnad 

och dess effektivitet och tar ofta form av en ”cost-benefit analys” (Rossi et al 2004). Vår 

utvärdering är en processutvärdering då den syftar till att undersöka hur Kompassen är 

utformad och används i förhållande till de uppsatta målen. Detta kommer att ske genom att 

jämföra de målsättningar brevterminalen hade rörande ett antal i teorin identifierade variabler 

med den kartläggning vi gjort av brevterminalens Kompass idag.  

4.2 Utvärderingsmodell 
Ett sätt att genomföra en utvärdering är att arbeta enligt ”The Demings cycle”. Detta är en 

metod för förbättringsarbete som består av fyra steg: Plan, Do, Check, Act (PDCA) och 

modellens fokus ligger vid implementering och lärande. I det inledande stadiet (Plan) studeras 

och beskrivs den nuvarande situationen för att identifiera problem och utveckla en 

handlingsplan som beskriver en lösning för de identifierade problemen. I nästa steg (Do) 

implementeras handlingsplanen på försöksbasis för att utvärdera om den är en bra lösning. I 

det tredje steget (Check) avgörs om handlingsplanen har fungerat genom att utvärdera 

resultaten och se om behov finns av att genomföra några förbättringar av den. Det sista steget 

(Act) består i att lösningen implementeras och kommuniceras ut i organisationen. Skulle 

lösningen inte implementeras går arbetet tillbaka till ”Plan” - stadiet (Evans & Lindsay 2002). 

Vi kommer att konstruera vår utvärderingsmodell efter ”The Demings cycle”. Vi tycker att 

detta är ett bra sätt att utföra vår utvärdering då det är ett strukturerat, enkelt och pedagogiskt 

verktyg som kan ligga till grund för ett beslutsunderlag till ledningsgruppen på 

brevterminalen i Alvesta.  

 

Vår utvärderingsmodell har sin utgångspunkt i uppsatsens syfte och sin grund i att 

originalkonceptet av Kaplan och Norton är gällande. I vår teoretiska referensram har vi 
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inledningsvis presenterat BSc då det ligger till grund för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

Kaplan och Norton (1999) framför dock att styrkortsarbetet måste anpassas till varje företags 

unika förutsättningar och inte ska ses som en universell modell för alla företag. Därför har vi 

valt att även belysa kritik som framförts mot BSc för att göra utvärderingen mer objektiv.   

 

Nedan kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna i vår utvärderingsmodell (se figur 4.2). 

Därefter kommer vi att visa hur de variabler vi valt att studera operationaliserats. Modellen 

bygger på Demings teori om förbättringsarbete (PDCA-cykeln) som vi har valt att tillämpa 

analogt i vår utvärdering. I centrum av cykeln står de nyckelbegrepp som identifierats i den 

teoretiska referensramen rörande styrkortets utformning och användning. I den första delen, 

Plan, beskrivs de målsättningar brevterminalen hade gällande styrkortets utformning och 

användning. I nästa steg i cykeln, Do, har vi genomfört en kartläggning av dagens utformning 

och användning av styrkortet vilket leder fram till det steg i cykeln där tyngdpunkten i vår 

uppsats ligger, Check. Här sker utvärderingen genom en jämförelse mellan målsättningarna 

(Plan) och den kartläggning vi gjort (Do) av styrkortets utformning och användning idag samt 

med den teoretiska referensramen. Utvärderingen avslutas med reflektioner över utfallet. 

Därefter avslutas vår uppsats i form av slutsatser och förslag på åtgärder som brevterminalen 

kan använda som ett beslutsunderlag i sitt fortsatta arbete med Kompassen vilket är det 

avslutande steget i cykeln, Act. Då det är ledningsgruppen som beslutar om eventuella 

åtgärder har denna del i cykeln markerats skuggad. 

 

I vår teoretiska referensram identifierades fyra olika variabler som ligger till grund för att 

kartlägga hur det balanserade styrkort är utformat. Dessa variabler är: visionsnedbrytning, 

perspektiven i styrkortet, balans och orsak-verkan samband. Vi har även identifierat fyra 

variabler för att kartlägga hur det balanserade styrkortet används vilka är: BSc som 

verksamhetsstyrning, kommunikation, feedback och lärande. Vi kommer att operationalisera 

de olika variablerna i utvärderingsmodellen genom de frågeställningar som kommer att 

behandlas under intervjuerna samt genom dokumentation. Se tabell nedan (tabell 4.2) och 

bilaga 1. Vi kommer även att förtydliga operationaliseringen genom att presentera de 

nyckelbegrepp som behandlats under studien (se tabell 4.3). 
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Figur 4.2 – Utvärderingsmodell  
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Operationaliseringsmodell för de olika variablerna 
 

Variabler Intervjufrågor Dokumentation 

Kompassens utformning   

Visionsnedbrytning 1-9, 12, 17, 29 Presentation av Kompassen 

Perspektiv 10, 21, 22 Verksamhetsplan, Kompassen 

Balans 11, 13-16  

Orsak-verkan 23-26 Presentation av Kompassen 

Kompassens användning   

Verksamhetsstyrning 1-2, 6, 18-20, 27-31, 35-37 Verksamhetsplan 

Kommunikation 31-34, 38, 39  

Feedback 32, 40  

Lärande 32, 41  

Tabell 4.2- Operationaliseringsmodell för de olika variablerna 

 

Kompassens utformning (målsättningar och utfall) 

Visionsnedbrytning: Vision, Strategi, Kritiska framgångsfaktorer, Mått 

Perspektiv: Finansiella, Kund, Process, Lärande, Styrtal, Mätning 

Balans: Externa och interna styrtal, Långsiktiga och kortsiktiga mål, Utfallsmått och 

drivande mått, Finansiella och icke finansiella styrtal 

Orsak-verkan: Samband, Perspektiv, Utfallsmått och drivande mått, Tydlighet               

  

Kompassens användning (målsättningar och utfall) 

Verksamhetsstyrning: Styrning, Planering, Uppföljning, Budget 

Kommunikation: Förmedla vision, affärsidé, strategi och mål 

Feedback: Förmedla utfall och resultat, Incitamentssystem 

Lärande: ”Single-loop learning”, ”Double-loop learning” 

Tabell 4.3- Nyckelbegrepp undersökta för varje variabel i utvärderingsmodellen  
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5. Empiri 
apitlet inleds med en presentation av Posten Sverige AB och av brevterminalen i Alvesta 
vilket skall ge läsaren en introduktion till vårt studieobjekt. Därefter redogör vi för det 

insamlade empiriska materialet vilket fokuserar på vilka målsättningar brevterminalen hade 
vid implementeringen (Plan) och hur brevterminalens Kompass är utformad och används i 
styrningen av verksamheten idag (Do). Detta representerar de två första delarna i vår 
utvärderingsmodell.  

5.1 Företagspresentation 
Posten Sverige AB är i dag störst i Norden på meddelanden och logistik. Under 2006 omsatte 

de totalt 27 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på cirka 1,4 miljarder kronor och har 

idag mer än 30 000 medarbetare (Postens årsredovisning 2006). Verksamheten har sedan 

1993 genomgått stora förändringar i form av avregleringen av monopolet och bolagisering 

(www.posten.se, Vår historia). Verksamheten sträcker sig över hela landet och med hjälp av 

olika samarbetspartners kan de även nå ut till övriga världen. Posten agerar huvudsakligen 

idag på två marknader; meddelande och logistik. Meddelandemarknaden består av 

administrativ kommunikation vilket innebär brev- och tidningsdistribution, postservice och 

konceptlösningar. De erbjuder också olika lösningar för direktreklam. Inom 

logistikverksamheten hanteras sändningar av paket, budsändningar, systemtransporter samt 

tredjepartslogistik. I Postkoncernen ingår även Strålfors och Svensk Kassaservice. Posten har 

sin huvudmarknad i Sverige och driver cirka 4 000 serviceställen, dels i egen regi, dels via 

ombud och frimärkesombud. Dagligen tillhandahåller Posten sina tjänster till cirka 4,5 

miljoner hushåll och 900 000 företag. Totalt töms 30 000 brevlådor och det distribueras över 

20 miljoner försändelser och 200 000 paket varje dag (Postens årsredovisning 2006). 

 

Posten har ett samhällsuppdrag då det enligt Postlagen skall finnas en posttjänst i hela landet 

som möjliggör att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser. Posttjänsten skall 

vara av god kvalitet, den skall gälla alla och den skall erbjudas till rimliga priser. Posten kan 

dock inte påverka priset på portot då det regleras av Post- och telestyrelsen. Postens vision är: 

  

”leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder”.  

(www.posten.se, Om Posten) 

 

Alvesta brevterminal är en av tolv terminaler inom enheten Terminal brev som tillhör 

meddelandemarknaden och har tillsammans med enheten Leverans ansvaret för utförande och 

K 
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förbättringar av produktionsprocessen för det adresserade flödet. Terminalens huvudsakliga 

uppdrag kan förenklat uttryckas i två punkter: 

� Sortera brev 

� Ständigt bli bättre på punkt 1 med avseende på kostnader, produktivitet, kvalitet, miljö 

och medarbetare.  

Brevterminalen i Alvesta har idag cirka 360 anställda fördelade på 40% män och 60% kvinnor 

och hälften av personalen arbetar heltid. Upptagningsområdet för brevterminalen är stora 

delar av Småland, Halland, Öland och Blekinge. Inom upptagningsområdet finns cirka 

308 000 hushåll och 20 000 företag och varje dygn hanteras runt 1,4 miljoner försändelser. 

Sorteringsverksamheten är idag till stor del automatiserad och verksamheten rationaliseras 

ständigt. Alvesta brevterminal är uppdelade på tre produktionsenheter (arbetslag). Varje 

produktionsenhet har en produktionschef och fyra lagledare (LL). Verksamheten är igång i tre 

skift, sex dagar i veckan, 52 veckor om året (Brevterminalens verksamhetsplan). Terminalens 

organisationsschema visas i figur 5.1. 

 
Figur 5.1 – Organisationsstruktur brevterminalen i Alvesta (Källa: Brevterminalens verksamhetsplan) 

 
 
 
 

Terminalchef 

Enhet 1 
-Chef 
-LL 
-LL 
-LL 
-LL 
 

Enhet 2 
-Chef 
-LL 
-LL 
-LL 
-LL 
 

Enhet 3 
-Chef 
-LL 
-LL 
-LL 
-LL 
 

Stöd 
-Ekonomicontroller  
-Kvalitets/Miljöcontroller 
-Personalchef 
-TPU/Transportcontroller 
-Säkerhetsansvarig 
-IT ansvarig 
-Statistikansvarig 
-Produktionsstöd 

Teknik/Underhåll 
-Underhållschef 



Balanserad styrning i Posten  Agnsfeldt, Lönqvist & Magnusson 
- en utvärdering av Kompassen på brevterminalen i Alvesta 

 27 

5.2 Styrkortets utformning 

5.2.1 Visionsnedbrytning 
En målsättning med införandet av Kompassen var enligt kvalitets/miljöcontrollern att kunna 

bryta ner visionen och målen så nära medarbetarna som möjligt och att öka deras delaktighet i 

det strategiska arbetet vilket skulle öka deras engagemang och motivation. Enligt 

terminalchefen var en annan målsättning med denna process att från visionen härleda styrtal i 

de viktigaste fokusområdena som stöttade de övergripande målen och begränsa antalet styrtal 

till de mest centrala.  

 

Vid framtagningen av Kompassen togs en visionsbild för brevterminalen fram som var 

utgångspunkten vid utformningen och implementeringen av styrkortet. Arbetet involverade 

externa konsulter och representanter från terminalens samtliga delar vilket enligt 

personalchefen säkerställde förankring bland medarbetarna. I samband med detta arbete 

formulerades en ny affärsidé för brevterminalen:  

 

”Alvesta postterminal ska vara en stark länk i riksnätet genom att förädla och förmedla 

meddelanden och lättare varor inom riksnätet och vårt geografiska ansvarsområde. Genom hög 

kompetens och kvalitet är vi det bästa alternativet för våra kunder, externa och interna.” 

(Presentation Kompassen 1999)  

 

Från denna affärsidé härledde brevterminalen sina mål, strategier, styrtal och aktiviteter. 

Arbetet utgick från fyra givna fokusområden med tillhörande frågor: 

� Ägarfokus – Hur skall vi möta ägarens krav så att vi kan realisera vision, affärsidé och 

mål? 

� Kundfokus – Hur skall vi upplevas av våra kunder så att vi kan uppfylla ägarens krav? 

� Processfokus – Hur skall vi utveckla våra processer så att vi kan tillfredställa våra 

kunder? 

� Kompetensfokus – Hur skall vi höja vår kompetens så att vi kan klara våra processer? 

Med dessa fyra fokus som grund ritades sedan en strategikarta med de olika strategierna där 

orsak-verkan samband inom och mellan de olika fokusområdena illustrerades (se figur 5.2). 
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Figur 5.2 – Strategikarta (Källa: Presentation Kompassen 1999)  

De identifierade strategierna fick därefter en beskrivning och olika framgångsfaktorer togs 

fram för respektive strategi. Dessa framgångsfaktorer låg sedan till grund för utformningen av 

styrtal och aktiviteter (se bilaga 2). För varje styrtal utformades en mall där bland annat 

formel för styrtalet, uppföljningsfrekvensen och ansvarig specificerades (se bilaga 3). Genom 

detta arbetssätt begränsade brevterminalen styrtalen till de mest kritiska. När den 

övergripande Kompassen för brevterminalen färdigställts bröts den ned på de olika 

produktionsenheterna.  

 

Sedan införandet av Kompassen har enligt ekonomicontrollern den centrala styrningen ökat 

och brevterminalen har idag ingen egen uttalad strategi och arbetar inte längre efter den ovan 

beskrivna strategiprocessen utan mot Postens övergripande vision genom att ständigt förbättra 

och utföra sin del av processen med hög kvalitet. Brevterminalen arbetar fortfarande med att 

identifiera kritiska framgångsfaktorer för verksamheten men de ligger inte längre till grund 

för utformningen av styrtal. Framgångsfaktorerna används i dagsläget enbart för att arbeta 

fram olika aktiviteter för att klara målsättningarna för de olika styrtalen. Medarbetarna är idag 

inte delaktiga i det strategiska arbetet som vid implementeringen utan detta arbete sköts idag 

av den strategiska ledningsgruppen (TLG) på brevterminalen.  

5.2.2 Perspektiv 
Utifrån de fyra fokusområdena ägarfokus, kundfokus, processfokus och kompetensfokus 

härleddes de fyra olika perspektiven i Kompassen: lönsamhets-, kund-, process- och 

medarbetarperspektivet (se figur 5.3). Enligt ekonomicontrollern sågs dessa perspektiv som 

de viktigaste målområdena för brevterminalen och en målsättning med implementeringen av 



Balanserad styrning i Posten  Agnsfeldt, Lönqvist & Magnusson 
- en utvärdering av Kompassen på brevterminalen i Alvesta 

 29 

styrkortet var att det skulle möjliggöra en fokusering på de viktigaste delarna i verksamheten 

och skapa en helhetsbild. En ytterligare målsättning med Kompassen var enligt 

ekonomicontrollern att perspektiven skulle möjliggöra att arbeta med styrtalen på ett mer 

strukturerat sätt.  

 

Sedan implementeringen har ett antal styrtal lagts till och tagits bort men de fyra perspektiven 

ses fortfarande som de viktigaste och ledningsgruppen tycker att perspektiven ger en god 

översikt av verksamheten. Varje styrtal inom respektive perspektiv har en ansvarig för 

rapporteringen och de ansvariga ingår alla i den strategiska ledningsgruppen. Brevterminalen 

har ett antal tvingade styrtal som bestäms centralt samt unika för verksamheten i Alvesta. 

Styrtalen i de olika perspektiven följs upp periodvis, ackumulerat och/eller rullande. Fördelen 

med att ha uppföljning periodvis är enligt ekonomicontrollern att om det hänt någonting 

exceptionellt en månad så kan detta hjälpa till att förklara en avvikelse i det ackumulerade 

eller rullande värdet som följer med resten av perioden. En fördel med att använda sig av 

ackumulerat värde är enligt ekonomicontrollern att trender kan urskiljas vilket underlättar att 

styra mot årsmålen. Ett styrtal som följs upp rullande visar ett genomsnittsvärde för de tolv 

senaste månaderna vilket också underlättar att se trender och uppföljningen blir inte 

årsbunden. Det sätts en årlig målsättning för varje styrtal som sedan bryts ned periodvis, 

antingen månads- eller kvartalsvis.  

 
Figur 5.3 – Balanserad målbild (Källa: Brevterminalens verksamhetsplan)  
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5.2.2.1 Lönsamhetsperspektivet 
Styrtal Jan Styrtal Jan

Totala kostnader, Tkr Utfall, period Närvarotid,  ma Utfall, period

Plan, period Plan, period

Utfall, ack Utfall, ack

Plan, ack Plan, ack

Rapportering : Indikator Rapportering : Indikator  
Figur 5.4 – Styrtal i lönsamhetsperspektivet (Källa: Kompassen) 

I det finansiella perspektivet har brevterminalen två olika styrtal. Det första styrtalet är totala 

kostnader som är centralt tvingande. Styrtalet mäts löpande och ackumulerat och varje månad 

ställs utfall mot plan. Nästa styrtal i detta perspektiv är närvarotid, MA. Detta tal visar hur 

mycket kontrakterad arbetstid de använt för mycket i förhållande till volymen och detta styrtal 

mäts månadsvis och ackumulerat. Detta styrtal är lokalt för Alvesta och har tagits med för att 

personalkostnaderna är en stor del av de totala kostnaderna på terminalen (75-80 %). 

Ekonomicontrollern och personalchefen framförde att talet kan vara missvisande då det endast 

tar hänsyn till antalet timmar men inte till kostnaden per timme, exempelvis är en 

övertidstimme dyrare än en vanlig timme.   

5.2.2.2 Kundperspektivet 
Styrtal Kv 1

TSI Företag brev Utfall

Mål

Rapportering: Indikator  
Figur 5.5 – Styrtal i kundperspektivet (Källa: Kompassen) 

I kundperspektivet finns ett styrtal, TSI (terminalserviceindex), som rör den av kund upplevda 

kvaliteten. Styrtalet baseras på delar av Postens enkät för nöjd kundindex (NKI) som riktas 

mot företag och de delar av NKI som kan härledas till terminalens prestation används för att 

bestämma TSI. Variabler som används är till exempel att breven levereras i rätt tid, i rätt skick 

och rätt plats. Detta styrtal mäts kvartalsvis och är ett tvingade styrtal. Ekonomicontrollern 

och kvalitets/miljöcontrollern anser att det kanske inte är tillräckligt med ett styrtal i detta 

perspektiv men att brevterminalen samtidigt inte har någon direkt kontakt med slutkunden. 

Brevterminalen kan endast bidra med kvalitet i sina processer för att skapa värde åt 

slutkunden.  
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5.2.2.3 Processperspektivet 
Styrtal Jan Styrtal Jan

SWEX avg, rullande Utfall , period Kostnad/sorterad brev, ack , öre/st Utfall, period

Plan, period Plan, period

Utfall, rullande Utfall, ack

Plan, rullande Plan, ack

Rapportering : Indikator Rapportering : Indikator

Måluppfyllese, ack %. Utfall period Inköp e-handla, rullande Utfall, rullande

Plan, period Plan, rullande

Utfall, ack Rapportering : Indikator

(enligt Grunddata) Plan, ack

Rapportering : Indikator

Energiförbrukning el MWH, rullande Utfall, rullande

Plan, rullande

Rapportering : Indikator  
Figur 5.6 – Tvingande styrtal i processperspektivet (Källa: Kompassen) 

Processerna i brevterminalen styrs av olika stopptider och tidsramar de måste hålla. De 

använder sig av 10 styrtal i processperspektivet. De tvingande styrtalen är SWEX, 

kostnad/sorterad brev, måluppfyllelse, inköp e-handel och energiförbrukning. SWEX mäter 

teknisk leveranskvalitet och mätningarnas utfall ger ett statistiskt mått på servicekvaliteten för 

hela brevverksamheten. Dessa mätningar sker bland annat genom testbrev med transpondrar 

som postas på olika ställen vilket ger möjligheten att följa brevet hela processen och 

identifiera eventuella problem. Dessa mätningar utförs av en extern och oberoende part, IBM 

Business Consulting Services. Styrtalet mäts löpande varje månad och ackumulerat. Då 

SWEX mäter leveranskvaliteten för hela brevverksamheten i Sverige är det enligt 

kvalitets/miljöcontrollern svårt att se Alvestas bidrag då flera faktorer påverkar 

leveranskvaliteten. Kostnad/sorterad brev mäter kostnaden per sorterat brev och styrtalet mäts 

löpande och ackumulerat. Ekonomicontrollern anser att en brist med styrtalet är att det ej tar 

hänsyn till vilken typ av brev det rör sig om eller om det är manuellt- eller maskinsorterat. 

Måluppfyllelse visar förhållandet mellan använda resurser (i timmar) i förhållande till ett 

”börvärde”. Exempelvis om Posten sorterar 700/timme och ”börvärdet” är beräknat till 

1000/timme är måluppfyllelsen 70%. Även detta styrtal mäts löpande och ackumulerat. 

Ekonomicontrollern anser att en nackdel med detta styrtal är att mätningen försvåras när 

anställda går mellan avdelningar och roterar mellan arbetsuppgifter. Inköp e-handel visar hur 

väl brevterminalen följer de avtal Posten ingått med olika leverantörer via e-handel, det vill 

säga avtalstrohet. Syftet med styrtalet är att Posten ska göra inköp med leverantörer de ingått 

avtal med för att uppnå stordriftsfördelar och därmed erhålla lägre inköpspriser. Styrtalet mäts 

rullande för en ettårsperiod och månadsvis ställs utfall mot plan. Energiförbrukningen mäter 

den totala energiförbrukningen för brevterminalen och även detta styral mäts rullande.  
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Styrtal Jan Styrtal Jan

TID In, rullande Utfall , period TID Ut, rullande Utfall , period

Plan, period Plan, period

Utfall, rullande Utfall, rullande

Plan, rullande Plan, rullande

Rapportering : Indikator Rapportering : Indikator

FFK, rullande Utfall , period FFK-Spridning, rullande Utfall , period

Plan, period Plan, period

Utfall, rullande Utfall, rullande

Plan, rullande Plan, rullande

Rapportering : Indikator Rapportering : Indikator

FVK, rullande Utfall , period

Plan, period

Utfall, rullande

Plan, rullande

Rapportering : Indikator  
Figur 5.7 – Icke tvingande styrtal i processperspektivet (Källa: Kompassen) 

Brevterminalen har även ett antal styrtal som inte är tvingande i processperspektivet vilka är 

TID in, TID ut, FFK, FFK-spridning och FVK. TID in mäter tidhållningen in i riksnätet (flyg, 

tåg och bilar). Posten mäter transporter som går i rätt tid i förhållande till det totala antalet 

transporter och max 4 minuters försening accepteras. Exempelvis 4 av 5 transporter i rätt tid = 

80%. TID ut mäter tidhållningen på transporter till utdelningskontoren det vill säga antalet 

transporter som går i rätt tid i förhållande till det totala antalet transporter. Även här 

accepteras max 4 minuters försening. Exempelvis 4 av 5 transporter i rätt tid = 80%. Posten 

mäter också FFK vilket står för försenade försändelser kund i uppsamlingen (av brev till 

terminal) vilket kan bero på felsortering eller kvarliggande post. FFK-spridning är 

motsvarande FFK men i spridning till utdelningskontoren i aktuellt spridningsområde 

(bestäms av postnummer). Detta är ett unikt styrtal för brevterminalen i Alvesta och har 

införts då det enligt kvalitets/miljöcontrollern är viktigt att mäta kvaliteten mot kunderna 

(utdelningskontoren) i sitt närområde. Ett ytterligare mått är FVK vilket står för försenade 

värde kund och gäller rekommenderade brev. FFK, FFK-spridning och FVK mäts i antal 

felsorterade brev per miljon och samtliga styrtal mäts löpande varje månad och rullande då 

utfall ställs mot plan. 
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5.2.2.4 Medarbetarperspektivet 
Styrtal Kv 1 Styrtal Jan

ViP Total Utfall Sjukfrånvaro (sjukdagar/anställd, Phenix) Utfall period

Plan Rullande 12-månaders Plan period

Rapportering : Indikator Dag 1-14 Utfall, rullande

Plan, rullande

Sjukfrånvaro i förhållande till Utfall Rapportering : Indikator

kontrakterad tid Plan

Rapportering : Indikator Sjukfrånvaro (sjukdagar/anställd, Phenix) Utfall period

Rullande 12-månaders Plan period

Antal certifierade arbetsplatser DGA i % Utfall Total Utfall, rullande

Plan Plan, rullande

Rapportering : Indikator Rapportering : Indikator  
Figur 5.8 – Styrtal i medarbetarperspektivet (Källa: Kompassen) 

I detta perspektiv finns fem olika styrtal varav tre är tvingande. De tvingande är ViP, 

sjukfrånvaro i förhållande till kontrakterad tid och antal certifierade arbetsplatser DGA i 

procent. ViP (Vi i Posten) är en attitydundersökning i form av en enkätundersökning som 

skickas ut fyra gånger om året till en fjärdedel av de anställda per gång. Den ger ett mått på 

personalens upplevelse av arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheter och arbetstrivsel. Detta följs 

upp genom att jämföra utfall mot plan. Brevterminalen har som målsättning att 

svarsfrekvensen för ViP-undersökningen bör vara minst 75 %.   

 

Sjukfrånvaro i förhållande till kontrakterad tid mäter i procent hur stor andel av personalen 

som är sjukskriven och detta är tvingande även enligt befintlig lagstiftning. Antal certifierade 

arbetsplatser DGA (den goda arbetsplatsen) mäter hur många av produktionsenheterna som är 

certifierade enligt DGA. Variabler som ligger till grund för certifieringen är bland annat hur 

de arbetar med utvecklingssamtal, aktivt hälsofrämjande för att förebygga och minska 

sjukfrånvaron, kompetensutveckling och hur aktivt personalen arbetar med ViP-mätningen. 

Samtliga tre produktionsenheter i Alvesta är idag certifierade enligt DGA.  

 

Det första av styrtalen som inte är tvingande är sjukfrånvaro (dagar per anställd, rullande 12 

månaders, dag 1-14). Detta styrtal används för att kunna skilja mellan långtidssjukskrivna och 

korttidssjukskrivna. Det andra av styrtalen som inte är tvingande är sjukfrånvaro (dagar per 

anställd, rullande 12 månaders, totalt) som rullande mäter utfall av antalet sjukdagar för alla 

anställda och sjukskrivningar mot plan. Styrtalen mäts månadsvis och har tagits med då 

personalchefen anser att de tvingande inte är tillräckliga och då de endast mäts kvartalsvis.  

5.2.3 Balans 
Enligt terminalchefen var en målsättning med Kompassen att uppnå en balans mellan de olika 

fokusområdena (perspektiven) med hänsyn till den speciella verksamheten som 
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brevterminalen bedriver. En målsättning var också att inkludera fler icke-finansiella mått i 

styrningen för att skapa en bättre helhetsbild av verksamheten och identifiera vad som är 

avgörande för att nå framgång. Detta är något som ledningen för brevterminalen fortfarande 

strävar efter men det är enligt terminalchefen oklart om det idag är balans i Kompassen. 

 

I dagens Kompass finns både externa och interna styrtal. De externa styrtalen är kostnad per 

sorterad brev, totala kostnader och TSI. Resterande mått i medarbetar-, process- och det 

finansiella perspektivet är interna mått för brevterminalen. De har både långsiktiga och 

kortsiktiga mål i verksamheten. Vid framtagningen av terminalens verksamhetsplan fastställs 

målsättningar för de olika styrtalen för de kommande tre åren och målsättningen för det 

kommande året bryts sedan ner på månadsbasis.  Kompassen består av både utfallsmått och 

drivande mått, dock har respondenterna olika uppfattning om vilka mått som är drivande och 

vilka som är utfallsmått. Styrtalen är både finansiella och icke-finansiella, kostnad per sorterat 

brev och totala kostnader är de finansiella styrtalen medan resterande styrtal är icke-

finansiella. En specifikation av styrtalen finns i bilaga 4. 

5.2.4 Orsak-verkan samband 
En målsättning vid implementeringen var att det skulle vara orsak-verkan samband mellan de 

olika perspektiven och vid framtagandet av Kompassen konstruerades strategikartor (se figur 

5.2) för att illustrera dessa samband mellan perspektiven.  

 

Även om detta tankesätt finns kvar idag så arbetar den strategiska ledningsgruppen inte längre 

aktivt efter denna modell utan fokuserar mer på de olika perspektiven var för sig. Samtliga 

respondenter anser dock att det idag existerar ett orsak-verkan samband mellan perspektiven. 

De exemplifierar detta samband genom att om personalen trivs ger detta bättre processer 

vilket ligger till grund för att kunderna blir nöjdare som i sin tur leder till bättre 

förutsättningar för ett bra finansiellt resultat för Posten som helhet. Terminalchefen menar att 

en låg personaltrivsel ger en lägre kvalitet i processen och att erfarenheter visar att om en 

brevterminal har ett lågt ViP-index så är också kvaliteten i processen lägre. I brevterminalen 

skulle detta exempelvis kunna medföra att de blir sämre med sin tidhållning till transporterna 

vilket skulle innebära ökade kostnader i form av extratransporter som i slutändan leder till en 

lägre lönsamhet för Posten som helhet. Terminalchefen framförde vidare att utan lönsamhet 

finns det inga resurser att satsa på personal men samtidigt kan man inte nå lönsamhet utan en 

motiverad personal. 
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Terminalchefen menar att alla styrtal är sammanlänkade och inget perspektiv eller styrtal är 

viktigare än något annat. Detta menar också kvalitets/miljöcontrollern som betonar 

sambanden mellan perspektiven. Ekonomicontrollern framför också att alla perspektiv och 

styrtal är viktiga men att det i slutändan är lönsamhetsperspektivet som är avgörande medan 

personalchefen framförde vikten av styrtalen i medarbetarperspektivet. Enligt terminalchefen 

kan dock fokus öka på ett styrtal eller ett perspektiv om en negativ trend identifieras. Han 

menar vidare att upplägget och fördelningen av styrtalen mellan perspektiven beror på den 

fokusering som valts med tanke på den speciella verksamheten som bedrivs i brevterminalen.  

5.3 Styrkortets användning 

5.3.1 Terminalens verksamhetsstyrning 
Brevterminalen hade som målsättning att Kompassen skulle ge en bättre helhetsbild och 

underlätta planering och uppföljning. Uppföljningen bestod i huvudsak tidigare av att jämföra 

olika poster i resultaträkningen. Genom att fokusera på de viktigaste områdena och engagera 

medarbetarna skulle Kompassen enligt kvalitets/miljöcontrollern göra arbetet med ständiga 

förbättringar till en del av det dagliga arbetet. Målsättningen var också att Kompassen skulle 

ge brevterminalen en möjlighet att nå långsiktiga målsättningar genom att bryta ner dessa till 

mål för avdelningar och medarbetare. Genom detta ville de öka medarbetarnas engagemang 

och motivation. Vid införandet av Kompassen användes en uppbyggande metod då varje 

produktionsenhet formulerade sina egna mål och aktiviteter för att säkerställa medarbetarnas 

delaktighet.  

 

Enligt kvalitets/miljöcontrollern har brevterminalen efter implementeringen förändrat sitt 

arbetssätt med Kompassen och behållit de delar av det ursprungliga arbetssättet de tycker är 

bra. Dagens verksamhetsstyrning är mer centraliserad och som tidigare nämnts arbetar de inte 

längre med visionsnedbrytning utan fokuserar mer på måtten. Trots att medarbetarna idag inte 

är delaktiga i det strategiska arbetet som vid implementeringen så anser personalchefen att 

engagemanget kring Kompassen har ökat bland medarbetarna och att de blivit mer 

resultatinriktade. Detta visar sig också i ViP-undersökningen som visar att 90 % av 

medarbetarna på brevterminalen anser att deras arbetsplats är starkt fokuserad på att nå de 

uppsatta målen. Syftet med styrkortet är fortfarande enligt samtliga respondenter att kunna 

fokusera på de viktigaste områdena (perspektiven) i verksamheten för att nå Postens 
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övergripande mål och skapa en delaktighet hos medarbetarna. Vidare är Kompassen enligt 

kvalitets/miljöcontrollern idag ett viktigt verktyg i brevterminalens förbättringsarbete.  

 

Brevterminalens strategiska ledningsgrupp (TLG) har till huvuduppgift att leda och utveckla 

verksamheten på lång sikt. I den ingår terminalchefen, produktionscheferna för respektive 

produktionsenhet, personalchefen, ekonomicontrollern, kvalitets/miljöcontrollern och 

produktionscontrollern. De som ingår i ledningsgruppen är också ansvariga för rapporteringen 

av styrtalen. Denna rapportering genomförs enligt de bestämda rapporteringsintervallen för 

styrtalen, generellt en gång i månaden. Vid denna rapportering ger den ansvarige även en 

kommentar till respektive styrtal som ligger till grund för eventuella aktiviteter. TLG 

sammanträder två gånger per månad då de går igenom de olika styrtalen i Kompassen och 

följer upp de aktiviteter som beslutats på tidigare möten.  

 

Brevterminalens ledningsgrupp fastställer förslag till mål för de tvingande styrtalen och dessa 

mål diskuteras sedan med överordnad nivå för att godkännas eller revideras. Målen för de 

unika styrtalen bestämmer terminalens ledningsgrupp själva och bryter sedan ner de olika 

målen på respektive produktionsenhet. De olika produktionsenheterna tilldelas olika mål 

baserade på deras förutsättningar och hur de ligger till idag men ur ett längre perspektiv är 

målsättningen enligt terminalchefen att de skall kunna tilldelas samma mål. Alla mål som 

sätts i verksamheten skall enligt kvalitets/miljöcontrollern vara möjliga att uppnå men det ska 

krävas en ansträngning för att nå dem. Som tidigare nämnts fastställs treårsplaner i 

verksamhetsplanen och årsmålen bryts sedan ned per månad för respektive produktionsenhet. 

Genom denna målnedbrytning menar terminalchefen att de har förbättrat sitt sätt att arbeta 

mot långsiktiga mål.  

 

Varje styrtal har en indikatorfärg som förmedlar hur det ligger till i förhållande till målet. 

Grön färg indikerar att de klarat målet, gul att styrtalet bör bevakas och röd betyder att en 

aktivitet måste sättas in. Indikatorfärgen för respektive styrtal beslutas på terminalens 

ledningsgruppsmöten. Hur arbetet ska utföras i brevprocessen är väl standardiserat och det 

finns tydliga arbetsbeskrivningar i Postens verksamhetssystem (PVS). Detta är viktigt för att 

processen ska fungera, exempelvis när det ena arbetslaget slutar måste det andra kunna 

fortsätta utan onödiga avbrott och omställningstider. Processerna måste ha samma utformning 

på de olika terminalerna då de är beroende av varandra genom att de ingår i ett tidsstyrt 

rikstäckande nät.  
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Brevterminalen i Alvesta genomför en gång varje år en SWOT-analys där interna styrkor och 

svagheter analyseras och möjligheter och hot i omgivningen identifieras. Denna strategiska 

analys ligger till grund för utvecklande av aktiviteter i de olika målområdena för att uppnå 

målen i Kompassen. Årligen genomför ledningsgruppen en självutvärdering av styrtalen i 

Kompassen och från denna utvärdering fastställs också olika aktiviteter för hur de uppsatta 

målen för styrtalen skall nås. I självutvärderingen görs även en utvärdering av de olika 

styrtalen för att exempelvis säkerställa att de mäter rätt. Resultaten från självutvärderingen 

ligger även till grund för måldiskussionen med överordnad enhet. De övergripande målen för 

brevterminalen i Alvesta är: säkerställa lägre eller oförändrad kostnad per producerad enhet, 

öka flexibiliteten i sin kostnadsstruktur, återta och befästa de höga kvalitetsnivåerna, utveckla 

god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka engagemanget. Dessa övergripande mål 

konkretiseras i de fyra olika målområden i verksamhetens balanserade målbild och fastställs i 

den årliga verksamhetsplanen. Brevterminalen har ett kostnadsansvar och blir varje år 

tilldelad en budget som de själva bryter ner på de tre produktionsenheterna och 

ekonomicontrollern framför att sedan införandet av BSc har budgetarbetet blivit mindre 

detaljerat och ses mer ur ett helhetsperspektiv. Ledningen utformar en kompetensmatris för 

respektive produktionsenhet i syfte att säkerställa att rätt kompetens finns eller om några 

kompetenshöjande åtgärder måste sättas in. Detta påverkar enligt terminalchefen 

budgetarbetet i form av att resurser måste avsättas för kompetensutveckling av personalen.    

 

5.3.2 Kommunikation, feedback och lärande  
Enligt personalchefen var en målsättning med Kompassen att förbättra kommunikationen och 

feedbacken till medarbetarna. Varje enhets prestation skulle kommuniceras ut och därmed 

synliggöras mer. Genom att enheterna sedan får feedback på sina prestationer var 

målsättningen att medarbetarna skulle få en bättre förståelse för vad de presterar och vad som 

leder till terminalens framgång vilket enligt personalchefen skapar ett lärande i 

organisationen. Målet var enligt kvalitets/miljöcontrollern att kunna se vilket resultat de olika 

aktiviteterna gav och att arbetsprocessen med Kompassen skulle ge feedback på att de 

arbetade på rätt sätt.  

 

Enligt terminalchefen arbetar den strategiska ledningsgruppen idag aktivt med Kompassen 

som ett kommunikationsmedel. Mot överordnad nivå används den för att diskutera mål och 

mått för de olika styrtalen och i Alvesta används Kompassen som huvudsakligt 
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kommunikationsmedel. Genom att mål bryts ned på enhetsnivå tydliggörs det för de anställda 

vad som ska fokuseras på och genom att förmedla utfallet så ser anställda effekterna och får 

feedback på sin arbetsinsats. Enkelheten med indikatorfärgerna för de olika styrtalen anser 

personalchefen är mycket bra eftersom alla kanske inte förstår de olika styrtalen men färgerna 

är lätta att ta till sig. Terminalchefen menar att ingen produktionsenhet vill ha röda färger på 

sina styrtal och att alla är tävlingsinriktade vilket motiverar de anställda till en bättre 

prestation. Kompassens innehåll kommuniceras till produktionsenheterna genom 

anslagstavlor, månadsbrev, monitorer och olika möten. Månadsbreven innehåller en 

jämförelse mellan olika terminaler och informationen på monitorerna ger dagsfärsk 

information om hur de olika produktionsenheterna har presterat. Postens intranät används 

också som ett kommunikationsmedel där medarbetarna kan hämta information och där varje 

process är väl beskriven. 

 

Styrtalen i Kompassen ger feedback till ledningen på hur de ligger till i förhållande till målen. 

Genom att de använt i stort sett samma styrtal under en längre tid är det enligt 

ekonomicontrollern och terminalchefen möjligt att se trender vilket underlättar styrningen mot 

de långsiktiga målsättningarna. Det ger också ledningen feedback på de olika aktiviteter som 

satts in för att påverka utfallen i styrtalen. Kompassen ger också feedback till medarbetarna 

om deras prestationer men det finns inget incitamentsystem kopplat till prestationen. Enligt 

personalchefen möjliggör Kompassen att effekter av handlingar lättare kan identifieras och 

analyseras vilket skapar ett lärande utifrån de uppnådda resultaten. 
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6. Utvärdering 
 detta kapitels första del gör vi en utvärdering (Check) av styrkortets utformning och 
användning genom att jämföra målsättningarna (Plan) med den kartläggning vi gjort (Do) 

och ställer det mot teorin. Den andra delen av kapitlet innehåller reflektioner över utfallet 
och förslag på åtgärder vilket kan ligga till grund som beslutsunderlag för ledningsgruppens 
fortsatta arbete med Kompassen (Act). 

6.1 Styrkortets utformning 

6.1.1 Visionsnedbrytning 
Kaplan och Norton framför att BSc ger ledningen ett övergripande verktyg som omvandlar 

företagets vision, affärsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning utfallsmått. Detta 

var en målsättning brevterminalen hade vid implementeringen av Kompassen och arbetet 

utgick från en visionsbild som bröts ner i strategier. Olika framgångsfaktorer togs sedan fram 

för respektive strategi och dessa låg till grund för utformningen av de mest kritiska styrtalen. 

Detta arbetssätt kan ses i enlighet med Anthony och Govindarajan som framför att ett företag 

måste identifiera sina kritiska framgångsfaktorer för att vara framgångsrika i sitt 

strategiarbete. Visionsnedbrytningen i brevterminalen kan vid implementeringen ses i enlighet 

med Hallgårde och Johanssons ”visionspyramid” i figur 3.1. Ledningen arbetar fortfarande 

med att identifiera kritiska framgångsfaktorer för verksamheten men de ligger inte längre till 

grund för utformningen av nya styrtal. Framgångsfaktorerna används idag enbart för att arbeta 

fram olika aktiviteter för att klara målsättningarna för de befintliga styrtalen som utvärderas i 

självutvärderingen.  

 

Enligt Lindvall underlättar ett BSc att implementera ett företags strategi i verksamheten till 

skillnad från den traditionella ekonomistyrningen som haft problem med att understödja 

denna implementering. Olve et al framför vidare att varje organisation bör eftersträva sin egna 

unika strategi baserad på tolkningen av dess externa och interna situation. Vid 

implementeringen hade brevterminalen ett strategiarbete som går i enlighet med detta 

resonemang men idag har den centrala styrningen ökat och de har inte längre någon egen 

uttalad strategi utan arbetar istället mot Postens övergripande vision.  

 

En målsättning med visionsnedbrytningen var också att öka medarbetarnas delaktighet i det 

strategiska arbetet vilket brevterminalen säkerställde genom att involvera representanter från 

terminalens samtliga delar i styrkortsarbetet. Detta kan ses i enlighet med Olve et al som 

I 
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framför vikten av att förankra styrkortet bland medarbetarna. Personalen är idag inte delaktiga 

i det strategiska arbetet utan det bedrivs av den strategiska ledningsgruppen. 

Visionsnedbrytning 
Mål Utfall Kommentar 

Bryta ner visionen och 
målen närmare 
medarbetarna. 

Genomfördes vid implementeringen 
men ej idag. 

Brevterminalen arbetar ej 
med visionsnedbrytning 

idag. 
Öka delaktigheten bland 

medarbetarna i det 
strategiska arbetet. 

Medarbetarna var delaktiga vid 
implementeringen men ej idag. 

Det strategiska arbetet 
bedrivs av TLG. 

Begränsa antalet styrtal 
till de mest kritiska. 

Styrtalen utformades från 
framgångsfaktorerna och utvärderas 

idag i självutvärderingen. 

De flesta styrtalen i 
Kompassen är tvingande. 

Tabell 6.1 - Visionsnedbrytning 

6.1.2 Perspektiv   
En målsättning med Kompassen var att möjliggöra en fokusering på de viktigaste delarna i 

verksamheten. Utifrån de olika fokusområdena som bedömts som de viktigaste målområdena 

för verksamheten härleddes de fyra perspektiven i Kompassen: lönsamhets-, kund-, process- 

och medarbetarperspektivet. Dessa perspektiv har stor likhet med de fyra perspektiven i 

Kaplan och Nortons grundmodell (finansiella-, kund-, process- och lärandeperspektivet). 

Kaplan och Norton framför också att deras fyra perspektiv inte skall ses som någon mall för 

alla företag utan måste anpassas till verksamheten. Sedan införandet av Kompassen har ett 

antal styrtal i perspektiven lagts till och tagits bort men ledningsgruppen ser fortfarande de 

fyra perspektiven som de viktigaste för brevterminalen och tycker att de ger en bra översikt av 

verksamheten.  

 

Kaplan och Norton framför att det finansiella perspektivet skall visa resultatet av de övriga 

perspektivens strategiska val och att det fastställer förutsättningarna för de övriga 

perspektiven. Styrtalen i detta perspektiv är viktiga när det gäller att sammanfatta de 

finansiella följderna av handlingar som redan utförts och kan ofta relateras till tillväxt, 

lönsamhet och värde åt aktieägarna. Då brevterminalen har ett kostnadsansvar har de valt 

totala kostnader som ett styrtal i lönsamhetsperspektivet. De har även valt att inkludera 

styrtalet närvarotid, MA då personalkostnaden är en stor del av de totala kostnaderna på 

terminalen.  

 

I kundperspektivet skall företagsledningen enligt Kaplan och Norton identifiera de kunder och 

marknadssegment som affärsenheten skall rikta sig till och de styrtal som skall mäta 
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affärsenhetens resultat inom de valda segmenten. Författarna skriver vidare att 

kundperspektivet även bör innehålla konkreta styrtal för de produkter och tjänster företaget 

erbjuder kunderna. Brevterminalen har endast ett styrtal i detta perspektiv, TSI, för att mäta 

sin prestation vilket motiveras med att de inte har någon direkt kontakt med slutkunden. 

 

Kaplan och Norton framför att i processperspektivet bör ett företag identifiera processerna de 

måste behärska för att uppnå sina finansiella mål och målsättningen för de valda 

kundsegmenten. Centrala mått i processperspektivet är cykeltid, kvalitet och kostnad. 

Brevterminalens processer styrs av stopptider och tidsramar de olika delarna i processen 

måste hålla och de har tio styrtal i processperspektivet i Kompassen. Styrtalen SWEX, FFK, 

FFK-spridning, FVK, TID in och TID ut kan hänföras till vad Kaplan och Norton behandlar 

om kvalitetsmått då de är olika mått på processkvaliteten. Kostnad/sorterat brev är ett viktigt 

mått för brevterminalen och kan ses i enlighet med Kaplan och Norton som skriver att 

kostnad är ett centralt mått i processperspektivet. Posten använder sig också av 

energiförbrukning, måluppfyllelse och inköp e-handel som styrtal i processperspektivet men 

dessa tal går dock inte att direkt hänföra till vad Kaplan och Norton framför. Författarna 

menar vidare att ledtid är ett centralt mått i processperspektivet och Posten arbetar med 

ledtider i form av de uppsatta stopptiderna. 

 

Lärandeperspektivet skall enligt Kaplan och Norton innehålla målsättningar och styrtal som 

främjar organisationens lärande och tillväxt. Företag måste kontinuerligt förbättra sina 

produkter och tjänster för att lyckas på marknaden och i lärandeperspektivet skall företaget 

bygga upp den infraktstruktur som krävs för att nå målsättningarna i de övriga perspektiven. 

Brevterminalen har valt att kalla detta perspektiv medarbetarperspektivet och det innehåller 

fem styrtal. Personaltrivseln mäts genom ViP-talet som baseras på en attitydundersökning 

bland de anställda. De arbetar även med ett styrtal som heter DGA (den goda arbetsplatsen) 

som baseras på hur många av produktionsenheterna som är certifierade enligt DGA. Detta 

styrtal visar bland annat hur bra enheterna är på hälsofrämjande åtgärder och 

kompetensutveckling. De övriga tre styrtalen är sjukfrånvaro i förhållande till kontrakterad 

tid, sjukfrånvaro (dagar per anställd, rullande 12 månaders, dag 1-14) och sjukfrånvaro 

(dagar per anställd, rullande 12 månaders, totalt) som alla är olika mått på sjukfrånvaron i 

brevterminalen. 
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Perspektiv 
Mål Utfall Kommentar 

Fokusering på 
verksamhetens 
viktigaste delar. 

Fyra perspektiv som bedömts 
som de viktigaste 
målområderna. 

De fyra perspektiven som valts är 
hänförbara till Kaplan och Nortons 

grundmodell. 
Tabell 6.2 - Perspektiv 

6.1.3 Balans 
Målet vid införandet av Kompassen var att skapa en balans mellan de olika perspektiven med 

hänsyn till den speciella verksamheten brevterminalen bedriver. De hade också som 

målsättning att inkludera fler icke-finansiella mått i styrningen för att skapa en helhetsbild av 

verksamheten i syfte att kunna identifiera faktorer som är avgörande för dess framgång. 

Brevterminalen har med Kompassen infört ett flertal icke-finansiella styrtal och strävar även 

idag efter att uppnå balans i Kompassen men ledningsgruppen anser att det är oklart om det är 

balans i Kompassen idag. Kaplan och Norton framför att begreppet balans står för fyra olika 

sorters balans; mellan externa och interna styrtal, långsiktiga och kortsiktiga mål, drivande 

och utfallsmått samt mellan finansiella och icke-finansiella styrtal. I enlighet med vad Kaplan 

och Norton framför har brevterminalen finansiella och icke-finansiella styrtal, drivande och 

utfallsmått, externa och interna styrtal (se bilaga 4) samt långsiktiga och kortsiktiga mål som 

fastställs i verksamhetsplanen. 

 

Balans 
Mål Utfall Kommentar 

Balans mellan de olika 
fokusområdena 
(perspektiven). 

Det är i dagsläget oklart om det 
är balans i Kompassen. 

Hänsyn måste tas till den 
speciella verksamheten. 

Inkludera fler icke-finansiella 
mått 

Styrkortet innehåller idag en 
majoritet av icke-finansiella 

mått. 

Detta kan också förklaras av 
verksamhetens natur. 

Tabell 6.3 - Balans 

6.1.4 Orsak-verkan samband  
Målet vid införandet av Kompassen var att uppnå ett orsak-verkan samband mellan de olika 

perspektiven. Detta försökte brevterminalen uppnå med hjälp av strategikartor där sambanden 

mellan perspektiven illustrerades. Idag arbetar inte den strategiska ledningsgruppen med 

strategikartor utan de fokuserar mer på de olika perspektiven var för sig men anser att det 

fortfarande existerar ett orsak-verkan samband mellan perspektiven. Olve et al framför att det 

är av vikt att fastställa ett tydligt orsak-verkan samband mellan perspektiven i ett BSc vilket 

brevterminalen gjorde genom sitt arbete med strategikartor. Även Kaplan och Norton framför 

att det är av vikt med tydliga orsak-verkan samband mellan perspektiven. Anthony och 
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Govindarajan framför vidare att konkret presenterade orsak-verkan samband ger 

organisationen en möjlighet att skapa sig en förståelse för hur de icke-finansiella måtten 

påverkar och driver de finansiella måtten. Detta kan ses i enlighet med brevterminalen där 

ledningsgruppen har uppfattningen att nöjda medarbetare leder till god kvalitet i processen 

som i sin tur ger nöjda kunder vilket skapar ett bättre finansiellt resultat för Posten som 

helhet. Förklaring till att det är för Posten som helhet är att brevterminalen idag har ett 

kostnadsansvar och inte tillgodoräknas några intäkter vilket medför att sambandet mellan 

kundperspektivet och lönsamhetsperspektivet framträder först om Posten som helhet studeras.  

 

Det råder olika uppfattningar om vilket perspektiv som är av störst vikt i Kompassen. 

Terminalchefen och kvalitets/miljöcontrollern anser att inget av de olika perspektiven är 

viktigare än något annat medan ekonomicontrollern anser att det finansiella perspektivet i 

slutändan är det viktigaste och personalchefen att medarbetarperspektivet är av störst vikt. Det 

framfördes också att fokus på de olika perspektiven kan skifta om en negativ trend identifieras 

i ett perspektiv eller styrtal. Nørreklitt framför att det inte existerar något orsak-verkan 

samband mellan de olika perspektiven i ett BSc utan att det istället är ett cirkulärt samband 

genom att perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra. Detta kan jämföras med 

terminalchefens resonemang om att utan finansiella medel går det ej att genomföra satsningar 

på medarbetarna men utan motiverade medarbetarna är det svårt att uppnå lönsamhet.  

 

Orsak-verkan 
Mål Utfall Kommentar 

Orsak-verkan samband 
mellan de olika 
perspektiven. 

Sambanden är något otydliga 
när brevterminalen studeras. 

Sambanden blir tydligare om 
Posten som helhet studeras. 

Tabell 6.4 – Orsak-verkan 

6.2 Styrkortets användning 

6.2.1 Verksamhetsstyrning  
Målet vid införandet av Kompassen var att brevterminalen skulle få en bättre helhetsbild och 

att den skulle underlätta planering och uppföljning. Genom att fokusera på de viktigaste 

områdena och engagera medarbetare skulle arbetet med Kompassen göra ständiga 

förbättringar till en del av det dagliga arbetet. De hade även målsättningen att Kompassen 

skulle ge dem en möjlighet att nå långsiktiga målsättningar genom att bryta ner dessa till mål 

för avdelningar och medarbetare. Detta i enlighet med vad Olve et al skriver om att BSc 

möjliggör för företag att fokusera på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. 
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Kaplan och Norton menar också att ett BSc ger vägledning till handlingar på lägre nivåer 

genom att kommunicera strategin och länka den till mål för avdelningar och individer. Detta 

kan ses i enlighet med brevterminalens målnedbrytning som enligt terminalchefen förbättrat 

terminalens arbete mot långsiktiga mål. Idag har arbetssättet med Kompassen förändrats och 

verksamhetsstyrningen är mer centraliserad och visionsnedbrytning är inte något som 

brevterminalen arbetar med idag utan fokuserar istället på måtten i styrkortet. Personalen är 

således inte delaktig i strategiarbetet längre men de anses ha blivit mer engagerade och 

resultatinriktade vad gäller Kompassen än vad de varit tidigare. Kaplan och Norton menar att 

ett BSc skall ge medarbetarna information om företagets mål för att öka engagemanget och 

detta har brevterminalen gjort genom att ständigt informera personalen om de uppsatta målen. 

Syftet är fortfarande att fokusera på de viktigaste områdena i verksamheten och Kompassen 

ses som ett viktigt verktyg i brevterminalens förbättringsarbete. 

 

Det finns en ansvarig för varje styrtal i Kompassen och rapportering sker kontinuerligt efter 

bestämda rapporteringsintervall. Brevterminalen arbetar med mål för de styrtal de har och tar 

fram framgångsfaktorer för dem till skillnad från vid införandet då de härledde styrtalen från 

framgångsfaktorerna. Risken med dagens arbetssätt kan som Nørreklit framför vara att 

styrkortet kan bli för stelt då det endast mäter det som krävs och inte ställer frågan vad som 

kan göra att strategin ändras. Anthony och Govindarajan framför att en del företag brister i 

rutinen att uppdatera måtten vid förändringar i strategin och resultatet blir att de använder 

mått baserade på gårdagens strategier. Då strategiarbete inte sker på brevterminalen som vid 

implementeringen och då de flesta styrtalen i Kompassen är givna föreligger denna risken. 

Kaplan och Norton menar att ett företags prestation måste studeras för att den ska kunna 

utvärderas och leda till strategiskt lärande. Detta gör brevterminalen bland annat genom sin 

SWOT - analys och självutvärdering som ligger till grund för aktiviteter i de olika 

målområdena för att nå målen i Kompassen.  

 

Olve et al menar att en viktig del i verksamhetsstyrningen är planerings- och 

uppföljningsarbete vilket kan göras med budget. Brevterminalen tilldelas varje år en budget 

som de själva bryter ner på de olika produktionsenheterna. Budgetarbetet har gått från att vara 

detaljerat till mindre detaljerat och ses mer ur ett helhetsperspektiv efter Kompassens 

införande. Idag tas det hänsyn till investeringar exempelvis i form av kompetensutveckling i 

budgetarbetet. Brevterminalens budgetarbete kan ses i enlighet med vad Olve et al framför om 

att budgetarbetet med ett BSc har inslag av investeringsgranskning där mjuka investeringar i 
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företaget som kompetensutveckling föreslås och diskuteras.  Kaplan och Norton skriver att 

budget och strategiarbete skall ses som en förenad process vilket överrensstämmer med 

brevterminalens arbetssätt. 

 

Verksamhetsstyrning 
Mål Utfall Kommentar 

Förbättra planering 
och uppföljning. 

Utvecklat budgetarbete och 
målnedbrytning där strategi och 

budget ses som en process. 

Vid implementeringen användes för 
målen en uppbyggande metod och 

idag en nedbrytande. 
Underlätta arbetet 

med ständiga 
förbättringar. 

Är idag ett viktigt verktyg i 
brevterminalens 

förbättringsarbete. 

Fokuseringen på de viktigaste 
målområdena har underlättat arbetet 
med att identifiera förbättringsbehov. 

Förbättra arbetet 
mot långsiktiga 
målsättningar. 

Treårsplaner fastställs i 
verksamhetsplanen. Årsmålen 

bryts ner månadsvis. 

TLG bryter ner de olika målen på de 
olika produktionsenheterna. 

Tabell 6.5 - Verksamhetsstyrning 

6.2.2 Kommunikation, feedback och lärande 
En målsättning vid införandet av Kompassen var att stärka kommunikationen till 

medarbetarna och varje produktionsenhets prestation skulle kommuniceras ut och synliggöras 

mer. Kompassen används idag som ett aktivt kommunikationsmedel och fungerar bra för att 

tydliggöra för de anställda vad de ska fokusera på. Indikatorfärgerna ses som ett bra sätt att 

kommunicera styrtalens resultat och de vanligaste sätten att kommunicera ut Kompassen är 

genom nyhetsbrev, anslagstavlor och monitorer. Detta stämmer överens med vad Kaplan och 

Norton framför om att BSc är ett bra kommunikationsmedel som talar om för medarbetarna 

vilka faktorer som påverkar resultatet idag och i framtiden och nyhetsbrev och resultattavlor 

är enligt författarna bra kommunikationssätt att nå ut till de anställda. Att alla medarbetare får 

tillgång till utfallet är enligt Hallgårde och Johansson viktigt för att kunna diskutera resultatet 

och detta resonemang kan ses i enlighet med brevterminalen då denna kommunikation 

upplevs vara god. Genom att öka kommunikationen var målsättningen att detta skulle ge 

bättre feedback på prestationerna till de anställda och att de även skulle få en bättre förståelse 

för vad de själva har presterat och vad som leder till brevterminalens framgång. Ytterligare ett 

mål med feedback för ledningen på brevterminalen var att kunna se vilket resultat de olika 

aktiviteterna gav. Genom denna arbetsgång var målsättningen att de skulle kunna avgöra om 

de arbetat på rätt sätt vilket skulle leda till ett lärande i organisationen. Idag ger styrtalen 

ledningen feedback på hur de ligger till i förhållande till målen och då samma styrtal har 

använts under en längre tid går det även att urskilja trender. Genom att kommunicera ut 

resultatet av styrtalen till de anställda erhåller de en feedback på sina prestationer och 
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Kompassen har gjort det lättare att identifiera effekter av handlingar och skapat ett lärande i 

organisationen. Det är enligt Olve et al viktigt med kontinuerlig feedback om prestationer och 

utveckling till de anställda för att uppnå ett lärande i organisationen. Kaplan och Norton 

menar vidare att ett BSc skall ge feedback om företagets strategi vilket brevterminalens 

ledning fick vid implementeringen då de arbetade med att formulera strategier vilket 

författarna benämner ”single-loop learning”. Författarna skriver vidare att företag ska 

utvärdera sin strategi och måtten kopplade till den vilket brevterminalen arbetade med i 

början och kan ses som ”double-loop learning”. Detta resonemang är svårt att koppla till 

brevterminalens arbetssätt idag då de inte längre arbetar med strategier i den ursprungliga 

bemärkelsen. I dagsläget är den feedback som ledningen erhåller endast kopplad till styrtalen 

som utvärderas i självutvärderingen. Detta kan ses som en form av ”double-loop learning” 

men längre ner i visionspyramiden (se figur 3.1). 

 

Kaplan och Norton menar att en organisation kan arbeta med aktivitetsuppföljning genom att 

identifiera strategiska initiativ som behövs för att nå de uppsatta målen och sedan följa upp 

dessa. Författarna menar vidare att det är viktigt att utvärdera aktiviteterna för att bidra till 

måluppfyllelsen och genom att arbeta med ett BSc kan detta ligga till grund för lärande både 

på individ- och företagsnivå. En förståelse utvecklas mellan vad som görs och företagets 

framgång. Genom att brevterminalen arbetar med självutvärdering av verksamheten kan detta 

ses i enlighet med vad Kaplan och Norton framför då de arbetar med att utvärdera 

förbättringsaktiviteter och styrtalen samt ständigt försöker förbättra verksamheten. 

 

Kommunikation, feedback och lärande 
Mål Utfall Kommentar 

Förbättra 
kommunikationen. 

Kompassen är idag det 
huvudsakliga 

kommunikationsmedlet. 

Används som 
kommunikationsmedel både 

internt och mot överordnad nivå. 

Förbättra feedback. 
Kompassen ger feedback till både 

medarbetare och till ledningen. 
Kommunikation ger feedback 

som ligger till grund för lärande. 

Skapa en lärande 
organisation. 

Kompassen möjliggör att effekter av 
handlingar lättare kan identifieras 

och analyseras. 

Detta skapar ett lärande utifrån 
de uppnådda resultaten. 

Tabell 6.6 – Kommunikation, feedback och lärande 
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6.3 Reflektioner över utfall 

6.3.1 Visionsnedbrytning 
Visionsnedbrytning 

Mål Utfall Kommentar 
Bryta ner visionen och 

målen närmare 
medarbetarna. 

Genomfördes vid implementeringen 
men ej idag. 

Brevterminalen arbetar ej 
med visionsnedbrytning 

idag. 
Öka delaktigheten bland 

medarbetarna i det 
strategiska arbetet. 

Medarbetarna var delaktiga vid 
implementeringen men ej idag. 

Det strategiska arbetet 
bedrivs av TLG. 

Begränsa antalet styrtal 
till de mest kritiska. 

Styrtalen utformades från 
framgångsfaktorerna och utvärderas 

idag i självutvärderingen. 

De flesta styrtalen i 
Kompassen är tvingande. 

Tabell 6.7 – Reflektioner visionsnedbrytning 

Vid implementeringen arbetade brevterminalen mot samtliga dessa tre målsättningar. Den 

framtagna visionsbilden bröts ner i strategier ur vilka de identifierade kritiska 

framgångsfaktorer som låg till grund för utformningen av styrtal. I detta arbete involverades 

representanter från samtliga arbetsgrupper. 

 

Idag har detta arbetssätt försvunnit i takt med att den centrala styrningen har ökat. 

Brevterminalen arbetar inte längre med visionsnedbrytning och det strategiska arbetet bedrivs 

av den strategiska ledningsgruppen. Kritiska framgångsfaktorer används inte längre för att 

utforma styrtal utan istället för att arbeta fram aktiviteter för att klara de uppsatta målen för 

styrtalen. De flesta styrtal är dessutom tvingande från överordnad nivå. 

 

Om vi återknyter till visionspyramiden i figur 3.1 så kan vi konstatera att relationen mellan de 

olika delarna inte är lika klar idag och att de arbetar lite åt motsatt håll. Idag utgår de från de 

befintliga måtten och arbetar fram kritiska framgångsfaktorer för att klara målen i dessa. Då 

brevterminalen inte har någon egen uttalad strategi saknas någon naturlig koppling hit och 

längst upp i pyramiden är idag Postens övergripande vision som vi anser är allmänt 

formulerad då den innefattar en rad olika verksamheter. Sammantaget medför detta att vi 

anser att Kompassen idag används mer som ett mätsystem. Detta kan till viss del förklaras av 

verksamhetens natur som måste betraktas som stabil men det går inte att helt bortse från 

riskerna med detta arbetssätt. Både Anthony och Govindarajan samt Nørreklitt framför risken 

med att inte ha någon rutin för att uppdatera måtten vid förändringar i strategin vilket kan 

medföra ett styrkort som använder mått baserade på gårdagens strategier och som blir alltför 

hierarkiskt. Nørreklitt och Olve framför också svårigheter som kan uppstå med att förankra 
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styrkortet bland medarbetarna men trots att brevterminalen idag inte arbetar med 

visionsnedbrytning eller involverar personalen i det strategiska arbetet så tror vi att 

Kompassen är väl förankrad bland medarbetarna. Detta då den dagligen används i 

verksamhetsstyrningen och som huvudsakligt kommunikationsmedel i verksamheten. 

6.3.2 Perspektiv 
Perspektiv 

Mål Utfall Kommentar 
Fokusering på 
verksamhetens 
viktigaste delar. 

Fyra perspektiv som bedömts 
som de viktigaste 

målområdena. 

De fyra perspektiven som valts är 
hänförbara till Kaplan och Nortons 

grundmodell. 
Tabell 6.8 – Reflektioner Perspektiv 

Perspektiven i Kompassen härleddes från de fokusområden som bedömts som terminalens 

viktigaste målområden. Vid en studie av de olika frågorna för fokusområdena nedan kan vi 

även se exempel på orsak-verkan samband som kan ses i enlighet med det som Kaplan och 

Norton exemplifierar. 

 

Ägarfokus – Hur skall vi möta ägarens krav så att vi kan realisera vision, affärsidé och mål? 

Detta fokusområde härleddes till lönsamhetsperspektivet som innehåller två styrtal. Totala 

kostnader är ett naturligt styrtal då brevterminalen har ett kostnadsansvar. Det andra styrtalet, 

närvarotid MA, är ett lokalt för Alvesta och har tagits med då personalkostnaden är en stor del 

av de totala kostnaderna. Som ekonomicontrollern framförde finns det vissa brister med detta 

styrtal då det exempelvis inte tar hänsyn till kostnaden per timme vilket gör att vi ställer oss 

tveksamma till detta styrtalets validitet. 

 

Kundfokus – Hur skall vi upplevas av våra kunder så att vi kan uppfylla ägarens krav? 

Detta fokusområde härleddes till kundperspektivet och innehåller endast ett styrtal, TSI, vilket 

kan förklaras av verksamhetens speciella natur utan någon direkt kontakt med slutkund. Flera 

av styrtalen i processperspektivet är dock olika kvalitetsmått som vi anser skulle kunna vara 

hänförbara till kundperspektivet om brevterminalen ser nästa del i brevprocessen, exempelvis 

utdelningskontoren, som internkunder. 

 

Processfokus – Hur skall vi utveckla våra processer så att vi kan tillfredställa våra kunder? 

Detta fokusområde härleddes till processperspektivet. Även om processperspektivet idag inte 

fokuserar direkt på att tillfredställa kunder utan mer på att utveckla processer för att klara av 

och förbättra terminalens processer (vilket slutligen leder till kundtillfredställelse) och att 
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klara av terminalens målkostnad så är det ett väl utvecklat perspektiv med tio styrtal. Det är 

dessutom väl anpassat till brevterminalens speciella verksamhet. 

 

Kompetensfokus – Hur skall vi höja vår kompetens så att vi kan klara våra processer? 

Detta fokusområde härleddes till medarbetarperspektivet och innehåller fem styrtal varav tre 

mäter sjukfrånvaron och ett antalet certifierade arbetsplatser enligt DGA. På brevterminalen i 

Alvesta är samtliga tre produktionsenheter certifierade vilket visar att de arbetar aktivt med 

olika personalfrågor. Det femte styrtalet är ViP-talet där brevterminalen följer upp sitt 

personalmål i att ha engagerade medarbetare. Resultatet ger information om vad som är 

viktigt att arbeta med för att förbättra engagemanget. Brevterminalen har som målsättning att 

svarsfrekvensen för ViP-undersökningen bör vara minst 75 % men med tanke på hur centralt 

detta styrtal är i medarbetarperspektivet tycker vi att det ska vara obligatoriskt att delta i 

denna undersökning, givetvis även fortsättningsvis anonymt. Deltagandegraden i ViP-

undersökningen tycker vi är ett mått på personalens engagemang och vi misstänker att de 25 

% som inte deltar i undersökningen inte är lika engagerade och deras åsikter kommer inte 

med i undersökningens resultat. Även detta motiverar vår uppfattning om att undersökningen 

ska vara obligatorisk. Vi tycker också att det är för lite fokus på kompetensutvecklingen i 

perspektivet vilket borde synliggöras mer med ett konkret styrtal. Detta kan motiveras av att 

brevprocessen blivit mer automatiserad och tekniskt krävande vilket kommer att kräva en 

högre kompetens hos medarbetarna. Att personalen har rätt kompetens är avgörande för 

terminalens skall kunna utföra sina processer på bästa sätt. Genom att kartlägga vilken 

kompetens som krävs i de olika produktionsenheterna och ställa detta i relation till hur mycket 

av detta som uppnåtts under en viss period ger det ledningen underlag till den fortsatta 

utvecklingen av personalen.  

 

Varje styrtal har som tidigare nämnts en indikatorfärg som förmedlar hur det ligger till i 

förhållande till målet där grön färg indikerar att de klarat målet, gul att styrtalet bör bevakas 

och röd att en aktivitet måste sättas in. Vid ett ledningsgruppsmöte vi deltog i uppstod en 

diskussion om vilken färg som skulle sättas på ett av styrtalen. En i ledningsgruppen 

framförde att ett styrtal inte klarade målet för månaden och därför borde markeras rött medan 

en annan i ledningsgruppen menade att det räckte att markera den med gul färg då den än så 

länge klarade årsmålet. Vårt förslag på att lösa denna problematik är att införa dubbla rader 

under varje styrtal där den ena indikatorn visar hur de klarat målet för månaden och den andra 

hur det ligger till i förhållande till årsmålet. 
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6.3.3 Balans 
Balans 

Mål Utfall Kommentar 
Balans mellan de olika 

fokusområdena 
(perspektiven). 

Det är i dagsläget oklart om det 
är balans i Kompassen. 

Hänsyn måste tas till den 
speciella verksamheten. 

Inkludera fler icke-finansiella 
mått. 

Styrkortet innehåller idag en 
majoritet av icke-finansiella 

mått. 

Detta kan också förklaras av 
verksamhetens natur. 

Tabell 6.9 – Reflektioner Balans 

Brevterminalen hade som målsättning att skapa en balans mellan de olika fokusområdena 

(perspektiven) och att inkludera fler icke-finansiella mått. Kompassen innehåller idag ett 

flertal icke-finansiella mått men det är svårare att uttala sig om de har lyckats att skapa en 

balans mellan perspektiven då balans är ett svårt begrepp att operationalisera. Om vi studerar 

antalet styrtal i respektive perspektiv märker vi att det inte är någon balans i antalet styrtal. 

Men Kaplan och Norton behandlar inte antalet styrtal i de olika perspektiven som en balans 

och hänsyn måste tas till den speciella verksamhet som brevterminalen bedriver samt att de 

har ett kostnadsansvar. Brevterminalen har idag finansiella och icke-finansiella mått, drivande 

och utfallsmått, långsiktiga och kortsiktiga mål samt externa och interna styrtal. Med hänsyn 

till den verksamhet som brevterminalen bedriver kan det vara motiverat att fokus ligger på 

processerna. Formen av ekonomiskt ansvar, kostnadsansvar, och då de inte har någon direkt 

kontakt med slutkund kan motivera att lönsamhetsperspektivet och kundperspektivet 

innehåller mindre styrtal de två övriga perspektiven.   

6.3.4 Orsak-verkan 
Orsak-verkan 

Mål Utfall Kommentar 
Orsak-verkan samband 

mellan de olika 
perspektiven. 

Sambanden är något otydliga 
när brevterminalen studeras. 

Sambanden blir tydligare om 
Posten som helhet studeras. 

Tabell 6.10 – Reflektioner Orsak-verkan 

Brevterminalen hade som målsättning att uppnå orsak-verkan samband mellan de olika 

perspektiven vilket de illustrerade genom strategikartor vid implementeringen. Dessa 

samband är idag lite otydliga om endast brevterminalen studeras. Vi menar att 

medarbetarperspektivet påverkar processperspektivet i form av att nöjda och engagerade 

medarbetare leder till effektiva processer. Processperspektivet påverkar i sin tur 

kundperspektivet och lönsamhetsperspektivet men vi ser ingen klar koppling mellan de två 

sistnämnda perspektiven vilket kan förklaras av att brevterminalen har ett kostnadsansvar och 

inte tillgodoräknas några intäkter (se figur 6.1). Studerar vi Posten som helhet blir sambanden 
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mellan perspektiven tydligare då nöjda och lojala kunder kan förväntas ha en stark påverkan 

på lönsamheten. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur. 6.1 – Orsak-verkan samband Alvesta  

6.3.5 Verksamhetsstyrning 
Verksamhetsstyrning 

Mål Utfall Kommentar 

Förbättra planering 
och uppföljning. 

Utvecklat budgetarbete och 
målnedbrytning där strategi och 

budget ses som en process. 

Vid implementeringen användes en 
uppbyggande metod och idag en 

nedbrytande. 
Underlätta arbetet 

med ständiga 
förbättringar. 

Är idag ett viktigt verktyg i 
brevterminalens 

förbättringsarbete. 

Fokuseringen på de viktigaste 
målområdena har underlättat arbetet 
med att identifiera förbättringsbehov. 

Förbättra arbetet 
mot långsiktiga 
målsättningar. 

Treårsplaner fastställs i 
verksamhetsplanen. Årsmålen 

bryts ner månadsvis. 

TLG bryter ner de olika målen på de 
olika produktionsenheterna. 

Tabell 6.11 – Reflektioner Verksamhetsstyrning 

Vi anser att samtliga dessa tre målsättningar har infriats. Planering och uppföljning har 

förbättrats då budgetarbetet idag är mer utvecklat och även innehåller mjuka investeringar. 

Uppföljningen har förbättrats med Kompassen och koncentrerats på de styrtal som anses som 

mest kritiska för verksamheten. Kompassen är idag ett viktigt verktyg i terminalens 

förbättringsarbete mycket beroende på att fokuseringen på de viktigaste målområdena 

underlättat arbetet med att identifiera förbättringsbehov. Brevterminalen har idag ett klimat 

där förbättringsarbetet är en del av vardagen och Kompassen används för att följa upp och 

utvärderar olika aktiviteter som satts in. Även om brevterminalen idag inte arbetar med 

visionsnedbrytning så har ändå Kompassen förbättrat arbetet mot de långsiktiga 

målsättningarna. De fastställer idag treårsplaner där årsplanerna bryts ned månadsvis för 

respektive produktionsenhet. ViP-undersökningen visar dessutom att 90 % av medarbetarna 

på brevterminalen anser att deras arbetsplats är starkt fokuserad på att nå de uppsatta målen.  

Medarbetar-
perspektivet 

Kund- 
perspektivet 

Lönsamhets- 
perspektivet 

Process- 
perspektivet 
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Då Kompassen är en stor del av verksamhetsstyrningen och ett viktigt sätt att kommunicera 

med medarbetarna anser vi att det är viktigt för brevterminalen att kartlägga medarbetarnas 

uppfattning av Kompassen vilket förslagsvis skulle kunna genomföras genom en fråga i ViP-

undersökningen. 

6.3.6 Kommunikation, feedback och lärande 
Kommunikation, feedback och lärande 

Mål Utfall Kommentar 

Förbättra 
kommunikationen. 

Kompassen är idag det 
huvudsakliga 

kommunikationsmedlet. 

Används som 
kommunikationsmedel både 

internt och mot överordnad nivå. 

Förbättra feedback. 
Kompassen ger feedback till både 

medarbetare och till ledningen. 
Kommunikation ger feedback 

som ligger till grund för lärande. 

Skapa en lärande 
organisation. 

Kompassen möjliggör att effekter av 
handlingar lättare kan identifieras 

och analyseras. 

Detta skapar ett lärande utifrån 
de uppnådda resultaten. 

Tabell 6.12 – Reflektioner Kommunikation, feedback och lärande 

Brevterminalen hade som målsättning att förbättra kommunikationen och feedback samt att 

skapa en lärande organisation. Kompassen används idag som huvudsakligt 

kommunikationsmedel och ger feedback till både medarbetarna om deras prestation och till 

ledningen. Denna feedback skapar ett lärande utifrån de uppnådda resultaten. Det finns en risk 

med att enbart fokusera på att förbättra utfallet i de befintliga styrtalen utan att fokusera på de 

bakomliggande faktorerna då styrkortet måste anpassas till förutsättningarna för 

verksamheten. Vid implementeringen utvärderade ledningen strategin och måtten kopplade 

till dessa (”double-loop learning”) men i dagsläget är arbetet koncentrerat till att följa upp de 

befintliga styrtalen. Vid självutvärderingen genomförs en utvärdering av styrtalen för att 

säkerställa att de mäter rätt saker vilket kan ses som en form av ”double-loop learning” fast på 

en lägre nivå. Detta resonemang stämmer dock inte helt överens med Kaplan och Nortons 

grundmodell då ett BSc bland annat är en process för att skaffa feedback om strategin.  
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7. Avslutning 
 detta kapitels första del presenteras studiens slutsatser och i den andra delen förslag till 
åtgärder vilket kan ligga till grund som beslutsunderlag för ledningsgruppens fortsatta 

arbete med Kompassen. Kapitlet avslutas med egna reflektioner över den genomförda 
studien. 
 
Syftet med denna uppsats var att genomföra en utvärdering av Kompassen för brevterminalen 

i Alvesta genom att jämföra de målsättningar som fanns vid implementeringen med en 

kartläggning idag. Resultatet av utvärderingen är tänkt som ett beslutsunderlag för 

ledningsgruppen på brevterminalen i deras fortsatta arbete med Kompassen. Genom följande 

slutsatser och förslag på åtgärder anser vi oss uppfylla uppsatsens syfte. 

7.1 Slutsatser 
Brevterminalen arbetar inte längre med visionsnedbrytning utan istället mot Postens 

övergripande vision. Det strategiska arbetet idag fokuserar på de befintliga styrtalen varav de 

flesta är tvingande från central nivå. Detta medför att vi anser att Kompassen idag används 

mer som ett mätsystem. Kompassen har dock underlättat arbetet med att bryta ner mål 

närmare medarbetarna. 

 
Kompassens fyra perspektiv härleddes från de fokusområden som bedömts som terminalens 

viktigaste målområden. Perspektiven är hänförbara till Kaplan och Nortons grundmodell och 

har möjliggjort för brevterminalen att fokusera på verksamhetens viktigaste delar. 

 
De fyra ursprungliga balanserna har i brevterminalen kompletterats med en femte balans; 

balansen mellan fokusområdena (perspektiven). Brevterminalen har med Kompassen infört ett 

flertal icke-finansiella styrtal. 

 
Orsak-verkan sambanden på brevterminalen är något otydliga, särskilt mellan 

kundperspektivet och lönsamhetsperspektivet, men blir tydligare om Posten som helhet 

studeras. 

 
Kompassen har förbättrat planering och uppföljning genom ett utvecklat budgetarbete och 

målnedbrytning. Fokuseringen på de viktigaste målområdena har underlättat arbetet med att 

identifiera förbättringsbehov och Kompassen är en viktig del av brevterminalens 

förbättringsarbete. Målnedbrytningen i Kompassen har förbättrat terminalens arbete mot 

långsiktiga målsättningar. 

I 
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Kompassen används som ett huvudsakligt kommunikationsmedel både internt och mot 

överordnad nivå. Denna kommunikation ger feedback vilket möjliggör att effekter av 

handlingar lättare kan identifieras och analyseras vilket skapar ett lärande utifrån de uppnådda 

resultaten. 

7.2 Förslag på åtgärder 
� Utveckla styrtalet närvarotid, MA till att ta hänsyn till kostnaden per timme för att 

stärka styrtalets validitet. 

� Stärka fokus på kundperspektivet genom att flytta hit något av styrtalen från 

processperspektivet som belyser kvalitetsaspekter för brevterminalen och vidga 

synsättet till att se nästa steg i brevprocessen som internkunder. 

� Stärka fokus på kompetensutveckling i medarbetarperspektivet genom att synliggöra 

det med ett konkret styrtal. Detta styrtal skulle kunna utformas genom att kartlägga 

vilken kompetens som krävs i de olika produktionsenheterna och ställa detta i relation 

till hur mycket av detta som uppnåtts under en viss period. 

� Med tanke på hur centralt styrtalet ViP är i medarbetarperspektivet anser vi att denna 

undersökning skall vara obligatorisk, givetvis även i fortsättningen anonymt. 

� Arbetssättet med indikatorfärgerna på styrtalen kan utvecklas genom att komplettera 

indikatorfärgen för månadsutfallet med en indikatorfärg för hur styrtalet ligger i 

förhållande till årsmålet. 

� Då Kompassen är en stor del av verksamhetsstyrningen och ett viktigt sätt att 

kommunicera med medarbetarna är det viktigt att ta del av deras åsikter om 

Kompassen. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras genom en fråga i ViP-

undersökningen. 

7.3 Egna reflektioner 
Vi har på ett flertal ställen i uppsatsen behandlat BSc som kommunikationsverktyg. Vår 

empiriska undersökning har av tidsskäl begränsats till ledningsgruppen på brevterminalen i 

Alvesta. I slutändan är det framför allt medarbetarna som kan svara på om kommunikationen 

eller feedback blivit bättre. Det hade även varit intressant att kartlägga medarbetarnas övriga 

åsikter om Kompassen men tyvärr har inte tiden räckt till för att genomföra intervjuer med 

dem. Vår studie inkluderar inte heller hur rapporteringen fungerar och har förändrats mot 

överordnad nivå vilket hade satt in brevterminalens Kompass i ett större perspektiv och givit 

en bättre helhetsbild. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Varför infördes Balanced Scorecard i Brevterminalen (syfte)? 

2.  Vad är syftet med användandet av Balanced Scorecard idag? 

3.  Var personalen delaktig vid utformningen av styrkortet? 

4.  Anser ni att Postens vision och strategi är tydliga? Varför/varför inte? 

5.  Vad har brevterminalen i Alvesta för strategi? 

6.  Hur påverkar Postens vision och strategi det dagliga arbetet? 

7.  Anser ni att Kompassen bidragit till en ökad förståelse av Postens vision och strategi? 

8.  Vad har ni identifierat för kritiska framgångsfaktorer och hur ser arbetet med dessa ut? 

9.  Hur är styrtalen kopplade till framgångsfaktorerna? 

10.  Hur mäts de olika styrtalen? 

11.  Vad hade ni för målsättning rörande balansen i styrkortet? Vad anser ni om balansen 

idag? 

12. Hur bestäms de olika styrtalen och varför används de styrtalen som valts? 

13. Innehåller styrkortet både externa och interna styrtal? 

14. Har ni målsättningar av både långsiktig karaktär och kortsiktig karaktär? 

15. Finns det styrtal i Kompassen som är så kallade drivande mått och utfallsmått? 

16. Finns det både finansiella och icke-finansiella mått? 

17. Anser ni att styrtalen speglar Postens vision/strategi? 

18. Hur och av vem formuleras målen för styrtalen? 

19. Hur ser ansvaret för målen (att de mäts, följs upp osv.) ut på de olika nivåerna? 

20. Hur anser ni att målen för styrtalen är satta? (För högt, lagom, för lågt) 

21. Varför har ni de perspektiven ni har och hur har de bestämts? 

22. Behövs alla perspektiven eller skall det läggas till eller tas bort något? 

23. Hur ser kopplingen mellan perspektiven ut? 

24. Finns det någon hierarki och orsak-verkan mellan perspektiven? 

25. Finns det orsak-verkan samband mellan styrtalen i de olika perspektiven? 

26. Vilket perspektiv och styrtal anser ni är viktigast? 

27. Hur skulle BSc förändra verksamhetsstyrningen? 

28. Hur används Kompassen för att styra, planera och följa upp verksamheten? 

29. Hur bryts visionen ner i strategier och styrtal? 

30. Hur sker rapportering av de olika styrtalen? 

31. Hur kommuniceras strategin i organisationen och hur länkas mål till avdelningar och 

individer? 



 

 

32. Hur skulle BSc förändra kommunikationen, feedback och lärande? 

33. Hur används Kompassen som kommunikationsmedel? 

34. Hur har Kompassen förändrat kommunikationsarbetet? 

35. Hur är Kompassen kopplat till budgetarbetet? 

36. Hur har Kompassen förändrat budgetarbetet? 

37. Sker styrningen av personalen genom kontrollstyrning eller målstyrning? 

38. Hur förmedlas vision, affärsidé och strategi genom Kompassen till medarbetarna? 

39. Förmedlas Kompassens innehåll till samtliga nivåer i organisationen? 

40. Finns något incitamentsystem knutet till måluppfyllelse eller till styrtalen i Kompassen? 

41. Utvärderas och modifieras strategin och styrtalen löpande för att identifiera eventuella 

förbättringsområden? 



 

 

 

Bilaga 2 – Exempel på strategiarbete (Källa: Postens intranät, 2007-04-26) 



 

 

 

Bilaga 3 – Exempel på mall för styrtal (Källa: Postens intranät, 2007-04-26) 



 

 

Bilaga 4 – Stryrtalsmatris 

Styrtal Finansiellt Icke-
finansiellt 

Drivande Utfall Externt Internt 

       
Lönsamhetsperspentivet       
Totala kostnader X   X X  
Närvarotid, ma  X  X  X 

       
Kundperspektivet       
TSI  X  X X  
       
Processperspektivet       
SWEX  X X   X 
Kostnad/Sorterad brev X   X X  
Måluppfyllelse  X  X  X 
Inköp e-handel  X  X  X 
Energiförbrukning el MWH  X  X  X 
TID In  X X   X 

TID ut  X X   X 

FFK  X X   X 

FFK-Spridning  X X   X 

FVK  X X   X 

       

Medarbetarperspektivet       
ViP Total  X X   X 

Sjukfrånvaro i förhållande till 
kontrakterad tid 

 X  X  X 

Antal certifierade arbetsplatser 
DGA i % 

 X X   X 

Sjukfrånvaro 
(sjukdagar/anställd, Phenix) 
Rullande 12-månaders  
Dag 1-12 

 X  X  X 

Sjukfrånvaro 
(sjukdagar/anställd, Phenix) 
Rullande 12-månaders Total 

 X  X  X 

 


