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 Indledning 

 

I det følgende vil vi sætte fokus på ledelsesværktøjet Balanced Scorecard (BSC) i 

COWI. COWI er en stor, international, rådgivende ingeniørvirksomhed. Den meget 

omtalte finanskrise har tilsyneladende ikke sat sine spor i virksomhedens regnskab for 

2009; men markedet vurderer, at krisen endnu ikke er overstået.  

 

Det er derfor vigtigt, at COWI fokuserer på sin fremtidige succes for at bibeholde sin 

stærke markedsposition. Kaplan og Nortons BSC beviser, at de virksomheder som har 

implementeret ledelsesværktøjet kan udvikle og eksekvere deres strategi væsentlig 

bedre end dem uden og opnå mere succes
1
.  

 

Foruden en introduktion til ledelsesværktøjet behandler vi, hvorledes COWI koncernen 

kunne tænkes at bruge BSC i praksis og hvordan strategien kan eksekveres med succes, 

hvis ledelsen i COWI finder værktøjet interessant
2
.  

 

På baggrund af dette udvikles et eksempel på BSC i støttefunktionen Financial Business 

Support (FBS). Det vises hvordan BSC kan udrulles i funktionen og støtte op om COWI 

koncernens overordnede strategi
3
. 

 

FBS ønsker at være en af drivkræfterne bag værdiskabelse i virksomheden og ikke kun 

fungere som en snæver fokuseret intern støttefunktion, derfor viser vi hvordan BSC 

virkeliggøres i praksis, og hvilken betydning dette kan have for den enkelte 

medarbejder. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Citat fra bogen ”Eksekverings gevinsten” af Robert S. Kaplan & David P. Norton,  

2
 Afsnit 5,6,7,8 og 9 omhandler dette og er skrevet af Lotte Jensen Pilegaard 

3
 Afsnit 10,11,12 og 13 omhandler dette og er skrevet af Rikke Østergaard Jensen 
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1 Problemformulering 

Vores overordnede fokus er, hvorvidt BSC kan anvendes i praksis som værktøj til at 

eksekvere COWIs strategi og tilføre koncernen merværdi. I den forbindelse lægges der 

vægt på planlægning af, hvorledes den overordnede strategi udbredes i virksomheden. 

 

Vores hypotese er, at BSC er med til at give virksomheden et værktøj at styre efter, 

hvorved der opnås større synergi ved at få medarbejderne til at arbejde i samme og 

derved opnå større succes. Denne hypotese undersøges nærmere gennem en udvikling 

af COWI koncernens strategikort og scorecard i forhold til COWI’s overordnede vision, 

mission og strategi. Hvorefter der gives et bud på hvordan strategien hypotetisk kan 

eksekveres i COWI ved at give et eksempel på hvordan. 

 

BSC gøres operationel i afdelingen (FBS). Der konstrueres et strategikort og scorecard, 

som er linket til koncerns, for at se nærmere på hvordan COWIs strategier har 

indflydelse på afdelingen og hvorledes (FBS) kan understøtte COWIs nuværende 

succes.  

Dette leder os til følgende hovedspørgsmål: 

 

Er BSC et godt ledelsesværktøj for COWI til at understøtte den stærke 

markedsposition? 

Hvorledes konstrueres og implementeres BSC i afdelingen (FBS)? 

 

 Hvorfor er BSC relevant for COWI som koncern? 

 Hvordan vil et BSC se ud for COWI koncernen? 

 Hvilke styringsopgaver kan BSC være med til at løse i COWI koncernen?  

 Hvorledes kan strategien eksekveres med succes i COWI?  

 

Vi ved hvor vigtigt det er at fokusere på det egentlige mål for succes, derfor vil vi med 

BSC synliggøre strategien i bestræbelserne på at opnå bedre performance af 

medarbejderne i FBS.  Opgaven vil være et pilotprojekt for en praktisk implementering 

af BSC i hele COWI koncernen. 

 

 Hvordan får vi alignet COWIs strategi med BSC i (FBS)? 
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 Hvilke KPI’er er relevante målepunkter for (FBS)?  

 Hvordan sikres den bedst mulige performance i (FBS)? 

 Hvordan kan BSC forankres i afdelingen således, at strategien bliver en del af 

medarbejdernes hverdag? 

 

Endvidere vil vi foretage et sammendrag og perspektivering med udgangspunkt i 

følgende: 

 

 Vil det give COWI fordele at implementere BSC i resten af koncernen set ud fra 

nytteværdibetragtningen? 

 

2 Afgrænsning 

Vi vil i denne opgave rette fokus på et teoretisk BSC for COWI koncernen med viden 

fra COWI koncernens årsrapporter og interviews og testes ikke i praksis og derved 

kendes ikke den reelle effekt af en forbedret medarbejder performance. Opgaven lægger 

op til et implementeringsforslag af BSC som ledelsesværktøjet, samt hvilke effekter 

dette hypotetisk kan have på medarbejdernes performance.  

Valget af BSC i støttefunktionen (FBS) er sket på baggrund af, at COWI har udtrykt 

interesse for BSC og en lille enhed i koncernen vil gøre pilotprojektet FBS overskuelig 

for ledelsen.  

Der er ikke stillet spørgsmålstegn med selve COWIs strategi overhovedet. Derimod har 

vi har taget udgangspunkt den eksisterende strategi og koncentreret os om ”planlægning 

af strategien”, der er hjørnestenen i BSC teorien og som er startskuddet til en mulig 

implementering. De strategiske initiativer COWI kan foretage efter fastlæggelsen af 

målepunkter og mål, er kun omtalt teoretisk, for fastlæggelsen heraf forudsætter 

intensiv viden om virksomheden.   

Der gives et bud på hvorledes strategien kan samordnes og eksekveres i COWI 

koncernen. De øvrige elementer i BSC teorien omtales ikke i opgaven, idet 

hovedformålet med opgaven går på, at overbevise COWI’s ledelse om at skabe forøget 

succes med BSC teorien.   

Vi har valgt at holde den IT- orienterede indgangsvinkel ude af opgaven og vil ikke 

foretage en gennemgang af de forskellige systemmuligheder, der findes for BSC. 
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3 Metodevalg  

I vores projekt har vi arbejdet med en deduktiv tilgang dvs. at vi ud fra en teori har lavet 

en undersøgelse for at efterprøve hvorvidt den er gyldig.  

Teorien omkring BSC er primært være baseret på bøger skrevet af Robert S. Kaplan og 

David P. Norton. For at inddrage flere synsvinkler til emnet har vi inddraget relevante 

artikler og relevante websider på internettet, der omhandler BSC og strategi.   

Vores besvarelse bygger således på disse kilder for udarbejdelse af den teoretiske del, 

hvor vi forholder os kritisk til det tilgængelige litteratur om emnerne ved at beskrive 

forskellene på ledelsesværktøjerne Business Intelligence og Tableau de Bord.  

Vi efterprøver teorien ved at udvikle et praktisk BSC for COWI koncernen baseret på 

sekundære registerdata i form af årsrapporten der indeholder både kvantitative og 

kvalitative data som danner grundlag for udarbejdelsen af BSC på koncernbasis. 

Dette er kombineret med primærdata fra delvist struktureret kvalitative interviews for at 

give en større dybde i vores besvarelse.   

Udviklingen af det praktiske BSC i FBS har vi udarbejdet et spørgeskema med en 

lukket svarskala med 5 svarmuligheder der giver os kvantitative data der underbygger 

vores besvarelse af den organisatoriske parathed i afdelingen FBS.  

Derudover baserer vi opgaven på tilgængelige data som Rikke Østergaard har fra den 

virksomhed hun er ansat, hvorfor vi forudsætter at disse er valide og repræsentative for 

besvarelsen af FBS.  

 

4 Præsentation af COWI A/S 

COWI blev grundlagt i 1930 af 29-årige Christen Ostenfeldt, der vendte hjem efter 6 år 

som ingeniør i udlandet. I løbet af kort tid får han skabt en virksomhed med 

international vingefang og vinder hurtigt en renoveringsopgave af det berømte byggeri 

National-Scala i København.   

I 1933 er de blevet 10 mand på kontoret og de løser teoretiske og praktiske opgaver af 

komplicerede tekniske problemer. I perioden 1933-1939 projekterer virksomheden også 

sine første broopgaver.  

Under 2. verdenskrig er Danmark lammet, og det er kun de vigtigste opgaver der bliver 

holdt i gang. Under krigen opfinder Ostenfeldt sammen med sin personlige rådgiver 

Laurits Bjerrum et kikkertbor, der kan undersøge bæreevnen i de dybere lag ved at måle 

trykket nede i jorden. Med geoteknikken kan man se sammenhængen mellem jord og 
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konstruktioner. COWI grundlægger et fagligt miljø, der 60 år er blevet til et center for 

geoteknik, og som bliver uundværligt, da COWI står i spidsen for projektering af 

Københavns Metro i perioden 1994-2002. 

Efter krigen henter Ostenfeldt ny viden til Skandinavien om konstruktionsprincipper 

for, hvor stort et spænd der kan bygges med jernbeton. Samtidig navn til COWI. I 1953 

projekteres verdens første storrumssilo med glideform og forspændt beton til 17.000 ton 

hvidt sukker i Odense. Det bliver begyndelsen til 20 år med projektering af de særlige 

Ostenfeld-siloer. 

COWI vokser og vokser og i 1970’erne stiger antallet af opgaver voldsomt – lige fra 

sukkersiloer til infrastruktur, rensningsanlæg – og et kamelslagteri. Der hentes en række 

fra udlandet bl.a. bomuldsspinderier, broer og otte oliebeholdere i Cairo. Fra Libanon 

og Irak hentes broprojekter og fra Syrien en jernbanebro over Eufrat og 

dæmningsopgaver ved Litani-floden. 

Igennem 1980 kommer forurening på dagsordnen, og i dag er miljøet et af COWIs 

fokusområder med særlig vægt klima og bæredygtighed med ”grønne” løsninger. 

I årene 2000-2005 foretager COWI sine første opkøb. Flere virksomheder bliver en del 

af koncernen, der nu også bevæger sig ind på sundhedsområdet. I 2009 foretog COWI 

sit hidtil største opkøb ved at overtage den førende svenske rådgivningsvirksomhed 

Flygfältsbyrån (FB). Virksomheden beskæftiger 750 medarbejdere og har hovedkontor. 

Gøteborg med, otte kontorer i det sydlige Sverige og et i Fredrikstad i det sydlige 

Norge
4
.  

 

4.1 Organisationen 

I dag er COWI koncernen et unorteret dansk aktieselskab, hvor aktiemajoriteten ejes af 

COWI fonden som er en erhvervsdrivende og selvejende fond  

COWI har ca. 6000 ansatte og hovedkontoret i Lyngby beskæftiger alene omkring 

2.000 ansatte.  

I bilag 1 ses organsationsdiagrammet for COWI hvor bestyrelsen er på 8 medlemmer og 

en direktionen med 5 koncerndirektører. COWIs matrixorganisation er organiseret i 6 

store regioner, Danmark, Norge, Sverige, Golfen, Central- og Østeuropa og Afrika, 

hvor Danmark tilbyder alle rådgivningsydelser som divisionerne arbejder med og hvor 

alle de udenlandske regioner kun tilbyder specialiserede rådgivningsydelser. 

                                                 
4
 www.COWI.dk  

http://www.cowi.dk/
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COWI har 7 divisioner som hører ind under region COWI Danmark. Derudover består 

COWI af en række datterselskaber rundt om i verden, som er knyttet op på en af de 

specialiserede divisioner. 

Derudover har COWI alle støttefunktionerne som indbefatter, R&D, Marketing, IT, HR 

og Finance hvor FBS hører ind under, som vi vil komme nærmere ind på i afsnit 10.  

 

4.2 Vision 

COWI skal være den førende rådgiver der arbejder på verdensplan. Dette udvikles 

gennem professionelle stærke og værdiskabende relationer med både kunder, 

samarbejdspartnere og medarbejdere, der samarbejder i et tæt netværk
5
.   

 

4.3 Mission 

 ”COWIs driver rådgivende ingeniørvirksomhed af højeste kvalitet, indenfor 

ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi under de aktiviteter, der knytter sig 

naturligt hertil”.  

 ”COWIs kunderelationer gør det muligt for COWI at levere de ydelser, der 

bedst passer til vores kunders behov”. 

 ”COWI tilbyder deres medarbejdere faglige og personlige udviklingsmuligheder 

gennem udfordrende arbejdsopgaver i et godt arbejdsmiljø”.  

 ”COWI vil opnå gode resultater og vækst til virksomheden og aktionærerne – 

under hensyn til miljøet”
 6

. 

 

4.4 Strategi 

COWI koncernens strategier består af overordnet set af en forretningsmodel som der 

skal udvikles ved at øge sammenspillet mellem de lokale tværfaglige forretninger og de 

specialiserede internationale specialistydelser, som vil udgøre en særlig 

konkurrencefordel for COWI. Derudover er et væsentlig element i strategien at 

koncentrere sig om vækst på tværs af koncernen indenfor fire udvalgte sektorer: 

transport, vand, energi og sundhed, hvor samfundet står overfor betydelige udfordringer 

af disse sektorer. Det bliver nødvendigt at kombinere viden fra ingeniørfagene, 

                                                 
5
 Årsrapport COWI 2009 s. 78 

6
 Årsrapport COWI 2009 s. 78 
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samfundsøkonomien og miljøområdet for at kunne udvikle bæredygtige løsninger som 

svar på disse udfordringer
7
. 

Som et led i strategien har COWI regionaliseret sin organisation og målet er at blive et 

tæt forpligtende netværk af ligestillede rådgivningsetableringer. Regionerne skal bygges 

op gennem organisk udvikling og opkøb. De regionale enheder og specialistenhederne 

skal samles i et netværk ”One Company Network”. Strategien vil gerne have at 

regionerne og specialistenhederne bliver tæt bundet sammen af fælles mål, værdier, 

processer, samt forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere for at 

styrke konkurrenceevnen. Det betyder at international tankegang skal være en af 

grundstenene i virksomhedskulturen
8
.  

Herudover består COWIs strategi af, at der skal udvikles kunderelationer hvor indsigten 

i kundens interne værdiskabelsesproces er en central kilde i den strategiske udvikling.  

Der skal udtænkes projektforløb som skal skabe den optimale match mellem opgavens 

krav, kundens krav og COWIs kompetencer. Derudover vil COWI underbygge kundens 

forståelse og forventninger gennem en tæt kommunikation. Herunder ligger 

”Kommunikationsstrategien” som er en fælles kommunikationsplatform der giver 

medarbejdere frit lejde til at kommunikere med offentligheden. Det giver dem samtidig 

medansvar for virksomhedens faglige, kommercielle, kulturelle og sociale udvikling. 

Derudover giver platformen samarbejdspartnere og kunder adgang til at følge med i 

deres projekter og tale frit med COWI’s specialister. Flere forretningsprojekter skal 

oprettes og videndeling gennem flere nyheder på portalen skal knytte kunderne tættere 

til COWI.   

COWIs mål er at blive den mest attraktive arbejdsplads for professionelle, der ønsker at 

skabe en faglig, forretningsmæssig eller ledelsesmæssig karrierer indenfor rådgivning. 

Dette skal gøres igennem at udvikle tætte partnerskabslignende relationer mellem 

virksomhed og medarbejdere
9
. Samt matche koncernens overordnede 

forretningsmæssige behov med den enkelte medarbejders faglige og personlige mål.   

Understrategien her er “People-strategien” som er kendetegnet ved at medarbejderne, 

deres kompetencer, relationer og værdier skal anerkendes som den drivende kraft i 

COWI. Udviklingen af den enkelte medarbejders potentiale skal stemme overens med 

COWIs udvikling.  

                                                 
7
 www.COWI.dk 

8
 Videnregnskabet 2009 s. 4 

9
 www.COWI.dk  
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Professionalisme, initiativ og engagement skal belønnes, der tilsammen skal give 

økonomisk vækst. Gennem tilbagekøb af aktier skal der skabes grundlag for, at COWI 

kan etablere et nyt medarbejderaktieprogram for en stor del af koncernens 

medarbejdere. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for, at kunne realisere 

ønsket om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, således de kan få del 

i værditilvæksten, hvilket er med til at skabe motivation og medejerskab for COWI. 

Derudover satser COWI på menneskelige relationer og har et mål om at blive den mest 

attraktive arbejdsplads for professionelle der ønsker at skabe sig en faglig, 

forretningsmæssig eller ledelsesmæssig karriere inden for rådgivning. 

Med de formulerede strategier for COWI, vil vi se nærmere på hvilke ledelsesværktøjer 

som vil være relevante i bestræbelserne på, at nå hen til visionen på den mest 

hensigtsmæssige måde.  

5 Introduktion til ledelsesværktøjer  

 

Der findes forskellige ledelsesværktøjer som har til hensigt at fokusere på strategierne, 

om at samordne organisationen, således at ”alle medarbejdere arbejder i samme retning” 

og opnå større succes end hvis de ikke benyttede et strategifokuseret ledelsesværktøj. Vi 

ser nærmere på er BSC, i forhold til Tableau du Bord og Business Intelligence. Disse 

værktøjer kan være et alternativ til BSC og vi vil i det følgende diskutere forskelle og 

ligheder som kan være afgørende for valget af ledelsesværktøj for COWI.  

5.1 Balanced Scorecard versus Tableau de Bord 

Både Tableau du Bord (TdB) og BSC oversætter vision, mission og strategier til mål og 

målinger og bliver kategoriseret som et ledelsesværktøj. De har begge en forventning 

om at de finansielle målinger ikke skal stå alene, men må suppleres med ikke finansielle 

målinger. Som det ses på figur 1 arbejdes med fire perspektiver, det finansielle 

perspektiv, det interne proces perspektiv, kundeperspektivet samt læring og 

vækstperspektivet.    

Fremgangsmåden for begge modeller er at linke top management beslutninger til 

handling for medarbejderne. Begge modeller lægger op til at processen foregår 

hierarkisk som top-down. 
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Figur 1

Kilde: Robert S. Kaplan og David P. Norton, The Balanced Scorecard 1996 s. 21
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sig i det underlæggende 

strategiske koncept ved at 

BSC defineres på de fire 

perspektiver der lægger sig 

op af Michael Porters 

models (Porter 1980, 1985).  

Samtidig kan disse 

forudbestemte perspektiver 

også være en stopklods for 

udviklingen i markedet og implementeringen af BSC i de enkelte virksomheder.   

I TdBs udarbejdelse har omgivelserne stor indflydelse på designet af forskelligartede 

perspektiver som ikke i forvejen er klart defineret som i BSC
10

. Denne mangel på 

bestemmelse af perspektiver i TdB gør sandsynligvis ledelsesværktøjet mere defust at 

arbejde med, hvis det ses ud fra en praktisk betragtning.  

Selve opbygningen af BSC er forskellig fra TdB. BSC er bygget på en analytisk 

hierarkisk top-down process hvor top management’s mål og målinger bliver ført direkte 

ned til næste niveau i organisationen og der er derfor direkte sammenhæng i det 

balancerede scorecard.  I TdB lægger processen op til interaktion mellem topledelsen og 

de næste niveauer i organisationen, idet TdB generelt accepterer, at de lokale ledere 

kender deres eget marked bedst og skal bygge TdB op på baggrund af deres egen 

erfaring og kendskab. Lederne på de forskellige niveauer ”ved altså bedst” og konflikt 

mellem de to niveauer kan sagtens forekomme. Dette er med til at TdB i større 

udstrækning er forskellig i opbygning og udformning indenfor samme virksomhed. 

Derudover lægger TdB ikke op til individuelle målinger, men derimod til at der flere 

personer som har ansvaret for samme målinger
11

.   

Den vigtige forskel mellem de to ledelsesværktøjer er måden hvorpå belønning ses. 

BSC metoden opfordrer kraftigt til at linke belønning til performance målingerne for at 

motivere medarbejderne til at yde deres maksimale. Kvalitative mål gøres kvantitative 

gennem performance målingssystemet, så f.eks. kvalitet, kundeservice, personlig 

engagement kan måles
12

. Dette hjælper til at differentiere belønninger, som tidligere var 

                                                 
10

 A. Bourguignon,V. Malleret, H. Nørreklit, The american balanced scorecard/ the French tableau de bord   
11

 Ibid   
12

 Robert S. Kaplan & David P. Norton, Strategy Maps Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes 
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forbeholdt de finansielle resultater. TdB har ikke samme tilgang til belønning. Derimod 

opfordres der i TdB til læring og hver performance måling er angivet med en reference 

standard, af hensyn til at lære fra referencen i stedet for at kontrollere og belønne på 

målingen.  

BSC er et relativt nyt og moderne ledelsesværktøj, set i forhold til TdB, uden tradition, 

der muliggør udbredelsen af strategien i virksomheden på en let og forståelig måde, idet 

BSC er enkel og overskuelig at arbejde med. Dette til forskel fra TdB som franske 

virksomheder har en tradition for at benytte og udvikle. Således har de fortsat 

udviklingen af konceptet i de sidste 50 år
13

.  

De største ligheder mellem BSC og TdB er, de ”ikke finansielle målinger” for 

forventning og kontrol og at de linker topledelsens strategiske beslutninger til 

handlinger for medarbejderne. De største forskelle på ledelsesværktøjet handler i bund 

og grund om ideologier som er tro, viden og idéer der opretholder den sociale arv, dvs. 

den måde som mennesker motivers på
14

. Derfor må beslutningen om, hvilke af de to 

ledelsesværktøjer der skal benyttes være et spørgsmål om, hvor virksomhedens ideologi 

passer bedst ind. Dertil skal siges, at TdB kun findes på fransk, hvorimod BSC er 

oversat til mange europæiske sprog også dansk.  

 

5.2 Balanced Scorecard versus Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) er et nyere begreb der har gennemgået en rivende udvikling 

de seneste år, hvilket har skabt en del forvirring om hvorledes begrebet bør defineres. 

BI drejer sig kort sagt om at levere den rigtige information i den rigtige form til den 

rette bruger på det rette tidspunkt. BI er et sæt af koncepter, metoder og processer hvis 

mål ikke kun er at forbedre forretnings beslutninger, men også at supportere 

realiseringen af virksomhedens strategi.  

BI systemets rækkevidde og opgaver kræver en passende fremgangsmåde i dets design, 

implementering og brug. Det synes nødvendigt at realisere disse processer der tager 4 

dimensioner ind i overvejelserne som er business der relatere sig til management 

metoder og teknikker. Funktionalitet af BI systemet og teknologien som der det værktøj 

og den metode der er brugt. Til sidst er det organisationen som hvilken 

                                                 
13

 A. Bourguignon,V. Malleret, H. Nørreklit, The american balanced scorecard/ the French tableau de bord   
14

 A.Bhimini, C. T. Horngren, S. M.Datar og G.Foster Management and cost accounting, Prentice Hall fourth 

Edition s. 785 
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Implementeringsmetode og hvorledes BI udnyttes. Det helt centrale er 

datawarehousesystemet
15

.  

En af BI´s vigtigste opgaver, er at kombinere virksomhedens interne 

informationssystem med data fra omverdenen, dvs. eksterne statistikker, finans og 

investeringsportaler og diverse databaser via et data warehouse. Datawarehouse er 

grundlaget for BI og skal sikre at data er konsistente, integrerede og valide på tværs af 

forretningsområder.
16

  

Denne kæmpe informations indsamling og behandling gør BI meget kompleks at 

arbejde med for virksomheden og kræver meget stor disciplin at opretholde. Foruden et 

kæmpe forudgående analysearbejde, som muligvis aldrig vil nå at indhente udviklingen 

i virksomheden, gør BI tungt at arbejde med.   

Begge ledelsesværktøjer styrer begge efter at nå visionen og forbedre resultatet, men 

fremgangsmåden er helt forskellig fra hinanden. Den mest markante forskel er at BSC 

fokuserer på strategien og styrer virksomheden gennem finansielle og ikke finansielle 

målinger. Samt at gennemfører strategien ved at motivere medarbejderne gennem 

kommunikation og incitamentsbelønninger for at opnå det ønskede resultat.   Hvor det 

centrale i BI er systemet der giver resultater som der styres efter i bestræbelserne på at 

opnå visionen.  

BSC og BI kan benyttes sideløbende, idet BSC lægger vægt på motivation gennem 

human kapital, hvorimod BI lægger op til den mere ”hard core” analysetankegang.  

 

5.3 Delkonklusion  

De tre beskrevne ledelsesværktøjer er forskellige fra hinanden, hvor BI er det 

ledelsesværktøj der viser den mest markante forskel ved at fokusere på selve 

datawarehousesystemet til at opnå visionen. Den tankegang der ligger bag strategien 

med tæt samarbejde på tværs af regioner og divisioner vil ikke kunne opnås gennem BI 

og derfor må det konkluderes at BI ikke lever op til de behov for styringsværktøj som 

COWI gerne vil opnå gennem sin strategi. Derimod konkluderes det at BSC som 

ledelsesværktøj minder meget om TdB, hvor forskellen er den måde hvorpå 

medarbejderne motiveres til at styre virksomheden i den ønskede retning. Gennem 

undersøgelsen af et lille udsnit af COWIs medarbejdere er det konkluderet, at de 

overvejende vil blive mere effektive af at have opsatte mål og hvor medarbejderne vil 

                                                 
15

  Cenlina M.Olszak and Ewa Ziemba, Business Intelligence as a Kay to Management of an Enterprice 2003  
16

 J. Thorlund, G.H.N. Laursen, Business Intelligence 2008 side 157 
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blive mere motiveret af at have koblet en bonus til deres personlige mål
17

, som taler for 

BSC frem for TdB. Samtidig er BSC mere lavpraktisk gennem opbygningen af de fire 

perspektiver
18

 og appellere til ensartethed, hvilket COWI gennem sin formulerede 

strategi implicit lægger op til. En anden indlysende barriere er, at TdB ikke er oversat til 

andet end fransk og derfor vil BSC være det bedste ledelsesværktøj at arbejde videre 

med.   

 

6 Introduktion til Balanced Scorecard 

 

Det næsten 20 år gamle ledelsesværkstøj BSC er ”opfundet” af Robert S. Kaplan og 

David P. Norton. Da de første grundsten til BSC metoden blev lagt i 1990’erne var det 

med henblik på at udvikle et præstationsmålingssystem til brug i virksomheder, der 

arbejdede procesorienteret og med fokus på kunderne. En af årsagerne var, at 

virksomhederne oplevede vanskeligheder med de traditionelle budgetlægningssystemer. 

Når budgetterne er forankret i afdelinger, der hver for sig styres på deres økonomiske 

resultater, er det vanskeligt samtidig at sætte tilstrækkelig fokus på tværgående 

aktiviteter, hvad enten det er samarbejde om at udvikle produkter og løsninger til 

kunderne, eller det er interne udviklingsprojekter.  

Mange års erfaring fra forskellige virksomheder som har taget BSC til sig, viser at 

metoden har udviklet sig til i at være en ledelsesfilosofi til strategiformulering og 

implementering for at skabe sammenhæng mellem strategi og de fire perspektiver og 

BSC anvender fem vigtige nøgleprincipper for at skabe fælles retning for 

virksomhedens ledelsesaktiviteter, nemlig: 

1. Gør strategien operationel 

2. Sørg for at ensrette organisationen med strategien  

3. Motiver alle til at tage medansvar for strategien 

4. Styr på en sådan måde at strategien bliver en løbende proces 

5. Mobilisér forandringer gennem executivt lederskab
19

 

Dette slås fast gennem resultatet af en undersøgelse foretaget af BSCol Online 

Community i 2006, hvor 73 % af virksomhederne svarede at deres strategipræstation 

var gennemsnitlig eller under gennemsnittet i forhold til sammenlignelige konkurrenter, 

                                                 
17

 COWI svar på spørgeskema se bilag 7 
18

 Interview med Per Nikolaj Bukh se bilag 9 
19

 Robert S. Kaplan og David P. Norton, Fokus på strategier s. 19 
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hvis de ikke havde en formel strategieksekveringsproces i deres virksomhed. Derimod 

var det kun 30 % af de adspurgte virksomheder med en formel 

strategieksekveringsproces, der gav samme svar
20

. Dette tyder i høj grad på, at hvis 

virksomhederne får formaliseret og systematiseret deres strategi, er den langt nemmere 

at eksekvere og derved opnå succes, end hvis den ikke er formaliseret.  

De nyeste erfaringer med BSC viser en form for ledelsesmetodik, hvor der anlægges en 

platform, som skal sikre et helhedsorienteret syn på virksomhedens processer, således at 

de kritiske succesfaktorer sættes i fokus, og hvor budget og planlægningsmetoder, 

incitamentsstrukturer, organisering, medarbejderudvikling og kompetencer integreres i 

konceptet. På den måde kan der skabes sammenhæng mellem organisatoriske enheder, 

ledelsesmetoder og kompetenceudvikling med strategien. På denne del kobles endnu et 

nøgleprincip ”test og lær”, hvor strategien bliver analyseret og taget op til evaluering. 

Hele denne platform bør i dag overvåges af et strategikontor, som skal styre hvorvidt 

den overordnede strategi indfrier de mål som virksomheden har sat sig. Den seneste 

undersøgelse fra Lawson Hatch, Desroches viser at 62 % af de adspurgte virksomheder, 

der bruger formelle strategimodeller til eksekvering af deres strategi bruger BSC 

rammen som model
21

. Med udgangspunkt i strategien gennemgås den teoretiske 

sammenhæng af BSC i det følgende.  

 

6.1 Teoretisk sammenhæng i Balanced Scorecard 

BSC fokuserer på eksekvering af strategien som opnåelse af succes. Strategi står ikke 

alene som styringsproces, men der eksisterer en sammenhængende struktur, som 

begynder i den bredeste betydning med koncernens mission. Missionen bør 

operationaliseres, således at de enkeltes handlinger bringes på linje og støtter visionen. 

Et styringssystem bør sikre, at denne operationalisering sker på en effektiv måde. 

Strategi er ét skridt i den sammenhængende struktur, der bevæger en koncern fra 

en overordnet missionserklæring til det konkrete arbejde, der udføres af frontlinje og 

støttefunktionernes medarbejdere.        

Udgangspunktet er missionen og en definition af hvorfor koncernen eksisterer, eller 

hvordan forretningsenhederne passer ind i en bredere koncernstruktur. Missionen og 

kerneværdierne, der ledsager den, er stabile over tid. Koncernens vision tegner et 

billede af fremtiden, der tydeliggør virksomhedens retning og hjælper de enkelte   

                                                 
20

 Robert S. Kaplan og David P. Norton, Eksekveringsgevinsten s. 18 
21

 David P. Norton konference d. 21. maj 2010  
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Figur 2

 

Kilde: Robert S.Kaplan & David P. Norton The strategy fokused organsation s. 73 

Strategiske resultater 

Mission
Hvorfor eksisterer vi ?

Kerneværdier
Hvad vi tror på 

Vision 
Hvor vil vi gerne hen?

Strategi 
Vores plan 

Balance Scorecard
Implementering og fokus 

Strategiske initiativer
Hvad vi er det vi skal gøre 

Personlige mål 
Hvad skal jeg gøre 

Tilfredse aktionærer  Glade kunder  Effektive processer
Motiverede og forberedte

medarbejdere

medarbejdere til at forstå, hvorfor og hvordan de som medarbejdere hjælper 

virksomheden i den retning.  

Derudover sætter den gang i bevægelsen fra missionens og kerneværdiernes stabilitet til 

strategiens dynamik, det næste skridt i den sammenhængende struktur. Efter strategiens 

udvikling opsættes strategikortet og scorecard for at operationalisere strategien ved at 

opsætte konkrete målsætninger og måltal og initiativer for de fire perspektiver. Herefter 

opsættes personlige mål for den enkelte medarbejder, så de ved hvilken retning de skal 

arbejde hen mod. Resultaterne heraf er at alle arbejder i samme retning og 

virksomheden vil opnå tilfredse aktionærer, glade kunder, effektive processer, 

motiverede og tilfredse medarbejdere. 

 

6.2 Balanced Scorecard på flere niveauer i koncernen   

BSC kan fokusere på strategi på flere forskellige niveauer i en organisation. Nogle 

virksomheder vælger BSC på forretningsniveau og andre bruger kun dele af det i 

bestemte afdelinger af virksomheden. Dette valg afhænger af den enkelte virksomhed 

og dens organisation, og derfor er der ikke noget entydigt svar på hvad der er mest 

rigtigt.  

Med udgangspunkt i COWI’s organisation der er opdelt i geografiske regioner. Opkøb 

af mange små og større selskaber rundt om i verden gør COWI mere international nu, 

hvilket betyder en mere intensiv konkurrence på det globale marked.  Denne 

organisation er nu en kompleks blanding af centraliserede funktionelle og 

decentraliserede regioner, hvor det vil være muligt at skabe synergi og samordning 

gennem en koncernstruktur i COWI.   
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En effektiv erhvervelse og integration af andre virksomheder og konsekvent levering af 

et fælles værditilbud på tværs af et geografisk netværk vil netop skabe denne 

synergieffekt som også COWI lægger op til i sin strategi. Det viser at  BSC vil være 

ideelle mekanismer til at beskrive denne type værditilbud og efterfølgende samordne 

virksomhedens ressourcer med henblik på at præstere overlegen værdiskabelse. 

Koncernledelsen anvender strategikort og scorecard til at formulere virksomhedens 

teori om, hvordan der kan genereres merværdi for herefter at lade det sive ned i 

organisationen til regionerne og støttefunktionerne, der med dette udgangspunkt 

udvikler deres eget strategikort og scorecard som er samordnet med koncernens 

formulerede strategi.   

 

6.3 Hvorfor er BSC relevant for COWI koncernen? 

COWI er en koncern, hvor ledelse og kultur har stor betydning, og som har vokset sig 

større og international både organisk, men i høj grad også gennem opkøb. COWI har en 

velformuleret mission og strategi som skal føre hen til visionen, men hvordan og med 

hvilken hastighed har ingen rigtig overvejet i COWI
22

. De mange og store konkurser i 

kølvandet på finanskrisen har været medvirkende til at skabe en vis uro omkring 

fremtiden for COWI. Den succes som COWI gerne vil opnå kan i dag ikke udelukkende 

komme fra en god ledelse og kultur. Derfor overvejes nogle værktøjer til at styre 

virksomheden med. Igennem beskrivelsen af TdB og BI er der konkluderet, at BSC vil 

være den rigtige løsning at arbejde strategisk med for COWI.  

Den organisationsstruktur COWI’s har valgt, appellerer til at skabe merværdi gennem 

de værditilbud, som ligger i at have én koncernstrategi og så lade den sive ned gennem 

resten af organisationen for at skabe den ønskede synergi og samordning. BSC’s 

hjørnesten er at skabe denne helhedsfornemmelse ved at tage udgangspunkt i ét 

koncernstrategikort og scorecard og lade det være det ”øverste” billede, for derefter at 

lade de respektive regioner og støttefunktioner skabe deres eget strategikort og 

scorecard. Denne samordning og måde at arbejde struktureret med strategi på, kan være 

med til at give den ønskede synergieffekt og en hurtigere succes gennem værditilbud 

som er knyttet til strategien. En hurtigere effekt og større succes vil give øget 

markedsandele og distancere COWI fra konkurrenterne. På denne baggrund har vi valgt 

at BSC er et relevant værktøj for COWI til at opnå den ønskede effekt.   

                                                 
22

 Interview med Rasmus Møller, strategikonsulent COWI se bilag 8 
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Figur 3
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7 Udvikling af COWI koncernens strategikort  

 

Med udgangspunkt i COWI’s formulerede strategi er næste skridt konvertere 

strategikurserklæringerne til konkrete målsætninger, målepunkter, mål, initiativer og 

budgetter. Derfor starter vi med at designe strategikortet, der er bygget op omkring de 

strategiske temaer, hvorefter der arbejdes nedad i årsagsvirkningskæden, indtil de 

kritiske succesfaktorer
23

 i læring og vækstperspektivet er fastlagt. Strategikortet 

udvikles oppefra og ned, selvom årsags-virkningskæden læses nedefra op. Ideén med at 

optegne et strategikort er, at skabe sammenhæng i COWI koncernens strategi indenfor 

de fire perspektiver. Strategiske kort hjælper COWI med at se sine strategier på en 

sammenhængende, integreret og systematisk måde. Ledere beskriver ofte det at 

konstruere denne ramme som den ”bedste forståelse af strategien, vi nogensinde har 

haft”
24

.  Formålet med udviklingen af strategikortet er at konkretisere strategien for at 

skabe en fælles forståelse i ledergruppen, som kan kommunikeres på en let og forståelig 

måde til resten af organisationen. Vi vil i det følgende bruge strategikort modellen som 

skabelon til at udfylde og kortlægge COWI koncernens strategi. 

 

7.1 De strategiske temaer for COWI koncernen   

Med udgangspunkt i COWI koncernens definerede strategi der er beskrevet i afsnit 4.4 

har vi udviklet tre overordnede strategiske temaer der skal indgå i planen for hvordan 

COWI vil nå visionen om, at ”COWI skal være den førende rådgiver der arbejder på  

verdensplan udvikles gennem professionelle stærke og værdiskabende relationer med 

kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, i et tæt netværk”. 

 

På figur 3 ses de tre strategiske temaer der er fundamentet for COWI koncernens 

strategikort, som en vertikal kombination af en samling af relaterede strategiske 

målsætninger i kortet der har sin oprindelse i procesperspektivet. De værdiskabende 

processer er innovationsprocessen og temaet er at ”genere vækst gennem miljø og 

                                                 
23

 Begrebet dækker over præcis hvad en virksomhed skal være god til for at opnå vedvarende 

konkurrencefordele. Jørgen Lægaard og Mikael Vest ,Strategi i vindervirksomheder s. 29. Derudover bruges 

begrebet målsætninger og dækker det samme som kritiske succesfaktorer.  
24

Robert S.Kaplan & David P. Norton  Fokus på strategier s. 81 
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samfundsansvar”. Dette tema relaterer til den overordnede forretningsmodel strategi. 

Herefter er det kundestyringsprocessens ”skab bredere rådgivning gennem tætte 

kunderelationer” der relatere sig til at udvikle kunderelationer og den overordnede 

forretningsmodel samt ”One Company Network” strategien. Den operationelle proces 

tema ”Skab synergieffekt gennem et tæt netværk” relatere sig ligeledes til ”One 

Company Network” og ”kommunikationsstrategien”. Ligeledes lægger alle temaer op 

til ”peoplestrategien” idet de værdiskabende processer grundlæggende udspringer af 

medarbejdernes excellence. Det betyder at alle COWIs strategier indgår i større eller 

mindre grad i hvert af de strategiske temaer, som er starten til udviklingen af COWIs 

strategikort.  

 

7.2 COWI koncernens strategikort  

 På baggrund af de tre strategiske temaer har vi udarbejdet COWIs strategikort, der 

viser den overordnede arkitektur for de tre temaer med en visualisering af de kausale 

relationer mellem de kritiske succesfaktorer, der er udgangspunktet for ethvert 

balanceret Scorecard, og en forudsætning for at kunne eksekvere strategiens temaer. Se 

bilag 2 

En strategi er en række af hypoteser om årsag og virkning og kan udtrykkes ved hjælp 

af en række hvad-nu-hvis udsagn. Vi har fastlagt de kritiske succesfaktorer for hvert 

tema og vil nu forklare årsags- og virkningsrelationerne, som beskriver 

værdiskabelsesprocessen.    

 

Temaet ”generere vækst gennem miljø og samfundsansvar” – COWI fokuserer på at 

blive den førende rådgiver gennem at udvikle bæredygtige og miljørigtigeløsninger der 

tager hensyn til miljøet. Med afsæt i det interne procesperspektiv må det forventes at 

kunderne føler at de får en bedre rådgivningsydelse fordi der er lagt større vægt på 

bæredygtighed og derfor vælger løsningen. Dette betyder at kunden vil føle sig tættere 

knyttet til COWI og giver sig til udtryk gennem stærkere kunderelationer gennem 

bæredygtige løsninger. 

Virkningen af stærkere kunderelationer vil alt andet lige føre til omsætningsvækst på 

bæredygtige løsninger i det finansielle perspektiv.  

Hypotesen, som er forankret i det strategiske tema, er, at den kan skabe stærkere 

kunderelationer ved hele tiden at forbedre og tænke i nye og bedre løsninger for at øge 
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kundeværdien. Nøgleprocessen til at levere denne værdi til kunderne går ud på at være 

dygtig til at forbedre udviklingen af bæredygtighed så den kan komme først på 

markedet med rådgivningsydelserne, samt at rådgive kunderne om bæredygtighed. At 

sikre denne hurtigere udvikling afhænger af kvaliteten af COWI koncernens ingeniører 

og deres viden indenfor området. Dette sikres igennem medarbejderkompetencer, 

optimale systemer og medarbejdernes motivation og parathed i læring og vækst 

perspektivet, der skal sikre fuldførelsen af det strategiske tema.   

 

Temaet ”Skab bredere rådgivning gennem tætte kunderelationer” – Værditilbuddet 

ligger i at krydssælge rådgivningsydelserne ved at tilbyde komplekse og 

helhedsorienterede løsninger i alle COWIs regioner.  Ved at være bevidst og tilbyde 

helhedsorienterede løsninger forventes dette at øge kundernes tillid til bredden af 

rådgivningsydelser og derved forstærke kunderelationerne, fordi en bredere 

tilbudsgivning til kunderne giver muligheder for at knytte kunderne til COWI. En 

bredere tilbudsgivning til kunder forventes heraf et øget omsætningsmix samt en afledt 

effekt på et forbedret indtjeningsmix i det finansielle perspektiv.  

Nøgleprocessen er at krydssælge rådgivningsydelser og skabe værdi gennem at sælge 

helhedsløsninger betyder at medarbejderne skal have en evne til at opfange kundens 

ønsker og behov som kræver lang erfaring i COWI og kunderelaterede kompetencer og 

effektive kundestyringssystemer samt parathed og motivering af medarbejderne til at 

tænke mere kundeorienteret frem for teknikorienteret, som generelt er kulturen i 

COWI
25

. 

 

Temaet ”Skab synergi gennem et tæt netværk” COWI vil gerne opnå det udbytte af at 

have én koncern hvor alle arbejder sammen i et tæt netværk. Dette forventes at kunne 

skabe stordriftsfordele, med fokus på kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. På 

koncerneniveau skabes stordriftsfordelene i det interne perspektiv gennem ensretning 

og effektivisering af processer og kommunikation. Dette vil være med til at minimere 

gennemløbstiden på projekterne og kunderne vil derved øge sin tilfredshed for COWI. 

En øget tilfredshed har en kausal effekt i det finansielle perspektiv ved, at kunden 

betaler hurtigere og derved forbedres den økonomiske effektivitet
26

.  

                                                 
25

 Interview med Rasmus Møller Strategikonsulent COWI bilag 8 
26

 Undersøgelse af Nemours kunder udført af Palladium Group Inc.  
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Nøgleprocessen til at skabe stordriftsfordele gennem effektive processer og effektiv 

kommunikation er motiverede medarbejdere hvor der kræves omskoling og 

forandringsvillighed, samt effektive it systemer. 

 

Når strategiske temaer anvendes som grundlæggende fundamentsblokke, bliver det som 

de ses på strategikortet på bilag 2 lettere at kommunikere og forstå. Temaerne viser 

mere tydeligt de kausale hypoteser indenfor strategien og udgør samtidig en mere 

effektiv struktur i ressourceallokering, ansvarsplaceringen og samordningen, som vi 

kommer ind på i afsnit 8 og 9.  

 

7.3 Udvikling af COWI koncernens Balanced scorecard  

Strategikortet identificerer de aktiviteter, som beskriver drivkræfterne (lead-

indikatorer)
27

 for de ønskede resultater (lag-indikatorer)
 28

, gennem målepunkterne
29

 og 

målene
30

  på COWI koncernens scorecard.  

Det næste skridt i strategiplanlægningsprocessen består i at konvertere 

strategikurserklæringer og opstille målepunkter og mål for hver af målsætningerne, der 

kan kobles sammen med ledelsessystemet. Opstillingen af mål tager udgangspunkt i 

visionserklæringen, når der opstilles overordnede ambitiøse mål for COWI. 

Målepunkterne og de dertil knyttede mål udtrykker målsætningen i specifikke termer og 

gør det muligt at følge COWI koncernens fremskridt i retning af at opfylde den 

strategiske målsætning. Målet skaber en værdikløft mellem COWIs nuværende situation 

og den ønskede situation. De måltal der er opstillet i scorecardet for det enkelte tema 

skal være tilgængelige og realistiske tal til beskrivelse af værdikløften. Der vil derfor i 

scorecardet være mål som ikke er fastlagt og derfor ikke viser værdikløften, fordi det 

ikke har været muligt at beregne et realistisk måltal med de tilgængelige oplysninger. 

Fastlæggelsen skal helst ske både på kort og på lang sigt eller periodevis. Nogle måltal 

strækker sig over en periode på 2-5 år og nogle pr. måned eller kvartal. Idéen bag både 

kort og langsigtede milepæle er, at COWI løbende kan vurdere om virksomheden er på 

                                                 
27

 leadindikatorer er et præstationsmål der indikerer forventningerne til fremtiden. Complet kompendium s. 198, 

2008 
28

 lagindikatorer er de finansielle målepunkter og beskriver opnåede resultater der viser ”hvordan det 

gik”Complet kompendium s. 198, 2008 
29

 Målepunkter er også i fagsprog en Key Performance Indicator (KPI) som er kvantificerede målinger af 

præstationer, som hvis de når deres mål vil bidrage til opnåelsen af de strategiske målsætninger (KSF).   

Balanced scorecard og strategikortlægning Per Nikolaj Bukh 2004 
30

 Måltal dvs. en konkret og kvantificerbare værdi på målepunktet der angiver et præstationsniveau i forhold til 

kr. stk. index og konkurrenter mv. 
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Figur 4

Strategiske  

temaer  

Kilde : Robert S.Kaplan & David P. Norton Fokus på strategier 

Forbedre COWI fondens værdi 

ProduktivitetsstrategiIndtjeningsvæksstrategi

"Generere vækst gennem 
miljø og samfundsansvar"

"Skab bredere rådgivning 
gennem tætte kunderelationer"

"Skab synergieffekt gennem et 
tæt netværk"

Innovationsprocesser Kundestyringsprocesser Operationelle processer

rette vej og om hastigheden er rigtig. Såfremt dette ikke er tilfældet må afvigelserne 

analyseres og justeres ind, således at de igen passer til strategien. Det der gør BSC unik, 

er at det tvinger ledelsen til hele tiden at reflektere og diskutere strategien omkring, 

hvad der fungerer og ikke fungerer og hvorvidt de formodede årsags- og 

virkningssammenhængene er rigtige.  

Med udgangspunkt i teorien og de fire perspektiver har vi valgt at uddybe det 

eksisterende grundlag COWI bygger på, for derigennem at være i stand til at give et 

bedre bud på relevante målepunkter og mål. Derudover diskuteres de enkelte 

målepunkter og hvilke muligheder og faldgrupper disse kan have, set i lyset af, at 

mange ofte er meget generelle for virksomhederne.  

 

7.4 Det finansielle perspektiv  

Med denne kobling til de økonomiske målsætninger erkendes det eksplicit at det 

langsigtede mål for COWI er at skabe gode resultater og vækst for at imødekomme 

COWI fondens forventninger. COWI fondens primære formål er at støtte og udbygge 

virksomheden, samt styrke danske ingeniørvirksomheds anseelse
31

. Det endelige mål er 

en forbedring af bundlinjen, hvorfor opbygningen af det finansielle perspektiv i 

princippet er ret simpelt. COWI kan i virkeligheden kun tjene penge på to måder. Enten 

ved at øge indtjeningen eller ved at reducere omkostningerne. Dette leder frem til at 

opbygge BSC finansielle perspektiv på følgende måde: 

 

Indtjeningsvækst og produktivitets strategierne afspejler modsatrettede kræfter, der skal 

balancere hinanden. Produktivitetsstrategien kan give hurtige resultater gennem 

nedskæringer af drifts og anlægskapital samt reduktion af omkostninger, men vil alene 

sjældent sikre de langsigtede vækstmuligheder. Dette anskueliggør at de to sidestillede 

strategier er med til at sikre, at nedskæringer i omkostninger og aktiver ikke sker på 

bekostning af virksomhedens vækstmuligheder.  

                                                 
31

 www.COWIfonden.dk 
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De to strategier kan have forskellig vægt alt efter, hvor COWI er i sin livscyklus, men 

det er tydeligt at COWI ligger i fastholdelsesfasen
32

. COWI fokuserer på sine 

eksisterende kernesegmenter som er brorådgivning, vandbygning, geoteknik, 

havvindmøller og sænke tunneller. COWI rangerer allerede blandt de 3 bedste i verden 

til rådgivning på disse områder
33

. 

Derudover indikerer fastholdelsesfasen, ligesom COWI, at intensiv investering i 

humankapitalen er med til at føre så meget kvalificeret knowhow til firmaet, der skal 

gøre COWI til den førende rådgiver indenfor disse kernesegmenter.  

De fleste virksomheder i fastholdelsesfasen vil anvende en økonomisk målsætning, der 

er relateret til rentabilitet og vil anvende en såkaldt ”rentabel vækststrategi”, hvilket 

COWI også lægger op til. ”De gode resultater” henføres til rentabilitet og ”vækst til 

virksomheden” henføres selvfølgelig til vækst. Netop dette balancerer BSC på tværs af 

de generiske finansielle strategier, som figur 4 viser.  

 

Relevante målinger for COWI  

Målingerne i det finansielle perspektiv er ikke blot vigtige, fordi de omfatter centrale 

mål som produktivitet og vækst, men også fordi alle de andre mål i de andre 

perspektiver skal ses i relation til disse mål ud fra årsags-virkningsbetragtningen, som 

ses på COWI koncernens strategikortet i bilag 2. 

Ved fastlæggelsen af målene er der de største frihedsgrader, men forventningerne fra 

COWI fonden og markedet skal der tages højde for. Der er kun benyttet et snævert antal 

af måltal i COWI regi til at beskrive succesen hvilket primært været omsætningstal, 

EBIT og medarbejderantal, hvor COWI ikke tidligere har gået så meget op i nøgletal 
34

.   

For at skabe balance i det finansielle perspektiv med vægt på begge de generiske 

strategier, samt hvor COWI ligger i sin livscyklus, er det afkastningsgraden der er valgt 

til den overordnede måling, idet den tager højde både for vækst/indtjening og 

produktivitet. Fordelen, er at den samler de generiske strategier og viser et vægtet 

billede med overskudsgraden på den ene side og aktiv udnyttelse på den anden side. 

Derudover er målingen fortrinlig til at sammenligne med andre virksomheder i 

branchen. ROI er en relativ simpel måling men tager ikke højde for, ligesom EVA, at 

egenkapitalen er en finansieringskilde. Årsagen hertil er at COWI fondens formål ikke 

                                                 
32

 Robert S.Kaplan & David P. Norton,  The Balanced Scorecard s. 63 
33

 Årsrapport COWI 2009 
34

 Interview med Rasmus Møller, strategikonsulent COWI se bilag 8. 
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Figur 5 Strategiske temaer Finansielle perspektiv
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går på at få sine investeringer forrentet så højt som mulig, men at støtte og udbygge 

COWI koncernen. ROI opfylder det basale behov for at udtrykke den ”rentable 

vækststrategi” i det balancerede finansielle perspektiv.   

I det finansielle perspektiv har vi ud fra de strategiske temaer valgt følgende 

målepunkter for COWI :   

 

Temaet ”generere vækst gennem miljø og samfundsansvar”, hvor COWI skaber 

vedvarende konkurrencefordele ved at skabe vækst på innovative og bæredygtige 

løsninger. I det globale samfund hvor der er stor fokus på klimaforandringer og 

miljøvenlige tiltag og har derfor stort vækstpotentiale
35

. Det er ligeledes et centralt 

område set i forhold til COWI fondens målsætning om at styrke danske 

ingeniørvirksomheds anseelse.  Der er valgt to målepunkter hvoraf den første er 

totalomsætningen som er et vigtigt generelt målepunkt i vækststrategien og et realistisk 

måltal er 12 % der harmonere med forventningerne
36

. Derudover har vi valgt 

målepunktet, hvor stor en % andel af de bæredygtige løsninger udgøres af omsætningen. 

Her er et realistisk måltal at øge løsningerne med 20 % set ud fra den forventede 

omsætning og vækstpotentiale. De to valgte målepunkter er overordnede og der kan 

indtræde usikkerhedselementer hvis ikke det er klart defineret hvilke opgaver som 

COWI arbejder på der skal falde ind under kategorien ”bæredygtige løsninger”. 

Ydermere har politiske tiltag stor indflydelse på væksten, hvis nogle markeder hvor der 

modtages støtte til bæredygtige løsninger opgiver dette og derved kan mange forventede 

ordrer forsvinde. Derfor må succesen af det strategiske tema, ikke alene vurderes ud fra 

                                                 
35

  Brancheoversigten Svensk teknik og design 2008 
36

  Årsrapport COWI 2009 



Afsluttende projektopgave HD(R) 2010                                Lotte Pilegaard, Rikke Østergaard  

26 

målepunkterne, men der skal tages højde for de elementer som har indflydelse på 

måltallet.  

 

Temaet ”skab bredere rådgivning gennem tætte relationer” ønsker COWI at skabe 

vedvarende konkurrencefordele, gennem et øget omsætningsmix og et forbedret 

indtjeningsmix. Strategien lægger op til at skabe nye kontakte samt at benytte de 

kontakter COWI allerede har, som en indgang til at vise at der kan rådgives på mange 

flere områder. Det skal være muligt at tilbyde en større og mere komplet 

rådgivningspakke, så virksomheder ikke skal kontakte mange mindre 

rådgivningsleverandører. Her et relevant målepunkt generel vækst (omsætning) hvor 

fordelen ved denne måling at der kan benchmarkes med andre af branchens 

virksomheder. Det giver dog ingen indikation af hvordan væksten er skabt, hvorfor 

målepunktet deles op i omsætning pr. segment og målet er at de 4 primære 

fokusområder skal vækste med 3 % hver. Derudover er vigtigheden af rentabiliteten 

nødvendig for COWI jf. ”rentabel vækststrategi”, og derfor er målepunktet 

overskudsgrad pr. segment vigtig. Målet for overskudsgraden er at øge denne med 2 % 

som følge af et øget omsætningsmix pr. kunde.   Disse målepunkter er meget 

overordnede, hvorfor det også må diskuteres at der tages forbehold for individuelt at 

bedømme segmenternes rentabilitet ud fra omsætningen eller overskudsgraden, idet 

usikkerhed omkring om fordeling af omkostningerne/færdiggørelsesgrader er korrekte, 

samt markant ændrede markedsforhold kan have stor indflydelse på disse målepunkter. 

Temaet ”skab synergieffekt gennem et tæt netværk” indgår under produktivitetsstrategi 

og lægger op til at forbedre aktivudnyttelsen.  Dette er COWI koncernens kerne, idet 

omsætningsaktiverne udgør over 70 % af de samlede aktiver
37

. Effektiviteten af 

omsætningsaktiverne og Cash-to-cash cyclen er med til at styre og måle på 

varebeholdninger og tilgodehavender, der i COWI måles som ((Debitorer + 

igangværende arbejde + faktureret forud)/Omsætning i de sidste 12 mdr)*360 dage. 

Målet er at nedsætte cyclen med 5 dage fra 55 dage til 50 dage. Målepunktet er meget 

svært at benchmarke i forhold til andre virksomheder, men gennem interne målinger 

over en længere periode er det et godt målepunkt.  Fordelen ved Cash Cycle er at 

COWIs likviditet bliver forbedret, idet der fokuseres på at fakturere hurtigere og kunden 

betaler hurtigere, således at varer i arbejde som primært er lønninger i COWI, ikke skal 

                                                 
37

 Årsrapport COWI 2009 
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belaste likviditeten mere end højest nødvendig. En hurtigere cash cycle har den fordel at 

renteudgifterne minimeres og der kan investeres med den likviditet der er til stede uden 

at bruge fremmedkapital. Ulempen er kunderne måske ikke får ligeså gode 

betalingsbetingelser hos COWI som hos konkurrenten der kan påvirke deres tilfredshed. 

Vi er gennem årsrapporten blevet bekendt med forskellige risicielementer for COWI og 

vigtigheden heraf. Ved at fokusere på målepunktet tabsrisiko i det finansielle 

perspektiv, kan potentielle tab minimeres på igangværende arbejder, hvor indflydelse på 

markedsforhold, den enkelte kundes soliditet, budgetoverholdelse, projektkontrol og 

valuta har indflydelse. Risiko er i dag meget vigtig for internationale virksomheder som 

COWI, men der er ikke noget i BSC litteraturen endnu der beskriver risikoelementer i 

detaljer, hvor den første artikel fra Kaplan og Norton kommer indenfor det næste halve 

år
38

. Vi har valgt at lægge risiko i produktivitetsstrategien fordi den linker til at 

effektivisere processerne som også er forklaret i afsnit 7.2. Der er mange forskellige 

målepunkter der kan linkes til tabsrisiko. Vi har valgt at koncern scorecardet fokuserer 

overordnet på tabsrisiko, hvor målet er at mindske tabet med 3 %, når der fokuseres på 

risiko. Herefter vil det være op til regionerne selv at bestemme, hvilke mere specifikke 

målepunkter og mål i tabsrisiko de vil fokusere på, hvis BSC ønskes implementeret i 

COWI.      

7.5 Kundeperspektivet  

For at øge omsætning og indtjening i COWI, er det nødvendigt at have fokus på de rette 

kunder, og det at kunne tilbyde dem præcis den rådgivningsydelse de efterspørger. I 

udgangspunktet er det baseret på markedssegmentering, samt udvælgelse og forståelse 

af parametrene, som bestemmer købsadfærden. Der er ikke indenfor COWI koncernen 

foretaget nogen markedssegmentering og afdækning af kundernes købsadfærd, idet der 

opereres i 6 regioner og på 23 forskellige markeder. Disse meget forskellige markeder 

repræsenterer mange forskellige kunder med meget forskellige præferencer, hvorfor vi 

argumenterer for, at vi ikke har foretaget nogen analyse heraf. Opgaven tager 

udgangspunkt i BSC udviklet på koncernbasis og denne specifikke 

markedssegmentering til afdækning af kundernes købsadfærd, henlægger vi til hvis 

BSC integreres og kaskaders ned på regionsniveauer og markedsniveau. 

Med udgangspunkt i Porters klassiske strategiforståelse der er videreudviklet af Treacy 

& Wierseman samt Haxo & Wildes som et operationelt begrebsapparat, beskrives 

                                                 
38

 Interview med Per Nikolaj Bukh se bilag 9 



Afsluttende projektopgave HD(R) 2010                                Lotte Pilegaard, Rikke Østergaard  

28 

Figur 6

Kilde : Balanced Scorecard og Strategikortlægning tilpasset efter 

            Kaplan og Norton i the Balanced Scorecard s. 84 
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- og socuale processer. 

”laveste totalomkostninger” (Porters omkostningsførerskab), ”Produktførerskab” 

(Porters differentieringsstrategi) og ”den komplette kundeløsnings strategi”
39

. 

Ud af de tre strategier lægger COWI sig primært op af den komplette løsningsstrategi 

gennem de tætte og langvarige kunderelationer, hvor målet er, at kunderne skal føle at 

COWI forstår deres forretning eller personlige behov, og at de har tillid til at COWI vil 

udvikle kundespecifikke løsninger, der matcher lige præcis deres behov. COWI 

konkurrerer ikke bare på rådgivningsydelser, men imødekommer også en bestemt 

problemstilling hos kunden. COWI konkurrerer på baggrund af forståelsen for 

kundernes situation og skal ligeledes yde en høj service både før og efter salget.  Det er 

utrolig vigtigt at fastholde eksisterende kunder, når man arbejder under den komplette 

løsningsstrategi.  

COWI lægger lidt op til produktførerskab ved at kunderne får unikke 

rådgivningsydelser gennem innovation og nyskabelse. Det betyder at der satses på to 

strategier, som ifølge teorien ikke er hensigtsmæssigt. Hvis der skal argumenteres for 

både den komplette løsningsstrategi og produktførerskab er det fordi handler om fokus 

på produktets kvalitet og innovation for rådgivningsvirksomheder. Derudover handler 

det i dag om mere end en unik rådgivningsydelse, men at differentiere sig på kunde 

bevidsthed og relationer for at skabe vedvarende konkurrencefordele, hvilket COWI i 

den grad fokusere på.   

Disse værditilbud er vedvarende kunderelationer og tillidsfuldt image, samt unikke 

rådgivningsydelser, der giver sig til udtryk i strategien.    

Relevante målinger for COWI  

De grundlæggende målinger i 

kundeperspektivet vil være variationer over 

mål som markedsandel, kundernes 

tilfredshed, bevarelse af kundeforholdet, 

tiltrækning af nye kunder og 

kunderentabilitet. Disse målinger har 

indbyrdes årsags og virkningssammenhænge 

se på figur 6. Det er ofte vanskeligt at 

fastlægge specifikke målinger i 

kundeperspektivet, der snævert følger op på værditilbuddene, men det vil senere ses i 
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Tabel 1

Kundeviden 2009 2008 2007

Offentlige kunder 32 31 35

Halv offentlige kunder 14 10 8

Private kunder 45 46 46

Andre kunder 9 13 12

Individuelle kunde antal 2277 2228 2069

Kundetilgang 31 40 46

Kundeafgang 21 21 16

Kilde: Årsregnskab 2009, 2008, 2007 

Figur 7
Strategiske temaer kundeperspektivet
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det interne procesperspektiv, idet der sættes fokus på de forhold, som COWI skal være 

god til, for at kunne realisere sine værditilbud.  

Inden de fastlagte temaers målepunkter diskuteres, beskrives de overordnede 

informationer COWI har om sin markedsandel og sine kunder. Temaer i koncern 

scorecardet lægger op til mere viden om kunderne gennem målepunkterne, end der 

forelægger i COWI. Hvis BSC bliver implementeret i resten af COWI vil det være 

nødvendigt for regionerne og 

støttefunktionerne at identificere deres egne 

kunder og markeder i bestræbelserne på at 

kende sine kunders adfærd og skabe de 

nødvendige kunderelationer.  

Der laves ikke decideret nogen statistik på 

markedsandele. Eftersom der opereres på 23 

forskellige markeder rundt om i verden, gør 

det andelene svære at kvantificere korrekt
40

. Den nærmeste statistik og de seneste tal 

viser, at COWI ligger som nummer 24 på listen over de 300 største europæiske teknik 

og industrikonsulentvirksomheder 

 målt ud fra omsætningen
41

. Overordnet set er de kunder som COWI henvender sig til 

på alle markeder enten offentlige, halvoffentlige institutioner eller private virksomheder 

og i mindre grad andre kunder jf. tabel 1 ovenfor
42

. COWI forventer at der komme et 

fald i andelen af de private kunder og en stigning af i de offentlige og halvoffentlige 

kunder pga. at der at den private sektor holder igen og den offentlige sektor investerer 

kraftigere.  Målepunkterne og måle for de strategiske temaer vises på figur 7 som ses 

                                                 
40

 Telefon interview med Preben Boock Chefkonsulent FRI se bilag 10 
41

 Brancheoversigten Svensk teknik og design 2008 
42

 Videnregnskab COWI 2009 
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nedenstående: 

Strategisk tema ”generere vækst gennem miljø og samfundsansvar” Her er et relevant 

målepunkt andelen af kundens køb af miljøløsninger for at få en indikation af hvilke 

kunder på hvilke markeder, som overvejende vælger miljøløsninger. Fordelen ved 

denne måling er, at det giver en viden om kundens købsadfærd som kan bruges i 

COWIs markeds positionering. Men målepunktet er ret snævert og giver ikke et 

overordnet billede af kunderne, men skal ses i relation til temaet. Målet er at øge denne 

andel til 40 % af kundens totale køb. Målepunktet kundefastholdelse som er kundens 

loyalitet overfor COWI er et af perspektivets generelle målepunkter viser i årsrapporten, 

at 69 % af kunderne er gamle COWI kunder gennem de sidste 3 år, mens der de 

foregående år er kommet over 40 % nye kunder til er antallet faldet i 2009 til 31 %
43

. 

Der er mange usikkerheder forbundet med dette målepunkt eftersom der kan være 

mange årsager til at kunden fortsat er knyttet til COWI. Derfor kan loyalitet ikke kun 

henføres til de bæredygtige løsninger og gør derfor ikke målepunktet unikt for det 

strategiske tema og der kan ikke på baggrund af målepunktet konkluderes noget 

specifikt for temaet, men alle målepunkter for temaet skal indikere at COWI er på rette 

vej. Målet er at øge denne andel til 80 % skal opnås indenfor de næste 3 år.    

 

Strategisk team ”skab bredere rådgivning gennem et tæt netværk”. COWI tilbyder nu 

sine mange specialydelser på tværs af regionerne, hvilket giver et oplagt grundlag for at 

skabe vedvarende konkurrencefordele og her vil målepunktet være andelen af 

kundernes transaktioner og er andelen af kundens totalforbrug på rådgivningsydelser i 

de segmenter COWI dækker. Denne måling vil give en klar identifikation af, i hvor høj 

grad COWI formår at sælge sine ydelser og sætte fokus på at optimere dette målepunkt. 

Eftersom oplysningerne fås eksterne, er det nødvendigt at disse er valide og der ikke 

tages beslutninger på et forkert grundlag. Målet er at øge kundens transaktioner til 40 % 

indenfor de næste 2 år. Kundetilfredsheden måles denne gang på kundetilgangen svarer 

til 21 % i 2009 af det totale kundeantal
44

 og er igen et generelt målepunkt, men 

kundefastholdelse og kundetilgang udløses af, at man tilfredsstiller kundens behov. Der 

kan være andre årsager til, at kundetilgangen er steget i COWI og målepunktet giver 

derfor en del støj i forhold til at konkludere hvorvidt bredden af rådgivningsydelser har 

den afgørende effekt på tilgangen af kunder. Målet er at øge kundetilgangen til 30 % 
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 Årsrapport COWI 2009 
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  Årsrapport COWI 2009 
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indenfor de næste 2 år. For at vurdere succesen af det strategiske tema vil det være 

hensigtsmæssigt at vægte de to målepunkter, for at drage en reel konklusion.  

 

Tema”skab synergieffekt gennem tætte relationer”. COWI søger at skabe vedvarende 

konkurrencefordele gennem at øge kundernes tilfredshed hvilket gøres gennem 

kundetilfredshedsanalyser som månedsvis udleveres til COWIs primære kundegruppe. 

De vigtigste performance dimensioner er på forhånd er specificeret i analysen.  Denne 

feedback fra kunderne vil give COWI en klar fornemmelse af, om den øgede 

kundetilfredsheds stemmer overens med det strategiske tema. Målingen er en 

leadindikator og giver mulighed for et bedre resultat ved projektets afslutning. Dertil 

skal nævnes, at kundetilfredshedsundersøgelsen er målinger, der alle er subjektive 

holdninger som indeholder usikkerhed, hvorfor der skal vurderes på andre målepunkter 

for at konkludere hvorvidt kunderne er mere tilfredse end tidligere.   

Ydermere skal COWI opnå rentabilitet på kunderne gennem værditilbuddet, for de 

øvrige målepunkter er ikke nogen garanti for, at der tjenes penge på kunderne. COWI 

vil gerne måle ikke blot omfanget af samhandelen med kunderne, men også 

rentabiliteten af den. Dette måles ved de samlede indtægter fratrukket de samlede 

omkostninger for en given kunde. Dette vil også hjælpe COWI til ikke kun at blive for 

kundefikseret, men i stedet kundefokuseret.  Beslutningen om hvorvidt en kunde skal 

udgå af en kundeportefølje er ikke udelukkende af økonomisk karakter, men årsagerne 

til fortsat at fastholde kunden kan være mange, og potentialet for at fastholde kan være 

stort på sigt, hvis kunden har strategisk betydning i koncern sammenhæng.  Ved at 

anvende måltal for rentabiliteten af kunderne på det pågældende marked, får 

koncernledelsen et værdifuldt feedback om effektiviteten af deres markeder. 

 

7.6 Det interne proces perspektiv  

Kernen er at skabe forbindelse mellem COWI koncernens interne processer og forbedre 

kunderesultaterne. Den er det værditilbud som der leveres til kunden. I det interne 

procesperspektiv kikker vi først tilbage på kundeperspektivet, og her fokuseres på den 

komplette løsningsstrategi og produktførerskab
45

. Disse grundlæggende strategier er 

valgt, fordi COWI gennem sin strategiformulering har valgt at fokusere herpå. 

                                                 
45

 Robert S. Kaplan & David P. Norton Costomizing your Strategy map to your Strategy, Harvard Business 

School  2004 
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Figur 8
Innovations- Lovgivnings og 

processer miljøprocesser

  

   

Kilde : Robert S.Kaplan & David P. Norton, Fokus på strategier s. 100
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Værditilbuddet beskriver den unikke sammensætning af produkt, pris, service, 

relationer og image som leveres til kunden.   

Det interne procesperspektiv er det næste skridt i strategikortlægningen og handler om, 

hvorledes COWI koncernens processer overordnet skal fungere, og hvad de kritiske 

succesfaktorer er i relation hertil. De interne processer er afgørende på to punkter. 

 

 De producerer og leverer de valgte værditilbud til kunderne 

 De forbedrer produktivitets processerne og reducerer derved omkostninger som 

foreskrevet i produktivitetsstrategien i det finansielle perspektiv. 

 

Udgangspunktet for at fastlægge målene i procesperspektivet er en udvidet 

værdikædeforståelse, gennem en vurdering af de forskellige aktiviteter og processer, der 

skal finde sted, udviklingen af ydelsen, til kundetilbud og accept til udførelsen og 

leveringen finder sted. De fire overordnede forretningsprocesser i denne værdikæde er 

innovation, kundestyring, operationelle, og lovgivnings og sociale processer. 

Værdikæden ses på figur 8 figur og der er et strategisk tema knyttet til hver proces i 

værdikæden for at der fokuseres på alle processerne i en virksomheds værdikæde. 

Lovgivning omkring virksomhedens miljø, samfunds og sociale ansvar overfor 

medarbejderne er veludbygget både nationalt og de fleste steder også globalt.   

Gennem strategien lægger COWI op til, at der fokuseres på kritiske succesfaktorer i 

relation til ikke kun at overholde lovkrav, men også at forholde sig proaktivt til 

samfundsrelaterede spørgsmål.  Denne form for samfundsholdning er med til at give 

COWI et image der skaber værdi for og er med til at skabe vedvarende 

konkurrencefordele. Det image underbygges af at profilanalysen omhandlende trivsel af 



Afsluttende projektopgave HD(R) 2010                                Lotte Pilegaard, Rikke Østergaard  

33 

Figur 9 Strategiske temaer Interne proces perspektiv
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medarbejdere, miljø og omgivelser, kultur og ledelse, udvikling og nytænkning 

udarbejdet af Ingeniøren maj 2010 viste COWI at blive nummer to i Danmark
46

.  

 

Relevante målinger for COWI 

COWI lægger som nævnt stor vægt på den komplette løsnings strategi, som i al sin 

enkelhed går ud på at fokusere på kundestyringsprocesserne for at forøge 

kundeværdien. Helhedsløsningerne lægger op til at have en særlig god indsigt i 

kundernes behov, og derfor bliver processerne automatisk mere kundeorienterede.  

Dette for at sikre, at det der skaber værdi for COWI faktisk også er de aktiviteter, som 

der fokuseres på og derfor også måles på.    

Figur 9 viser målepunkterne og målingerne for de strategiske temaer: 

Temaet ”generere vækst gennem miljø og samfundsansvar” der skaber vedvarende 

konkurrencefordele gennem udvikling af bæredygtige løsninger der bidrager til en bedre 

løsning for kunden. Det valgte målepunkt er, andel af introduktioner af bæredygtige 

løsninger, i forhold til konkurrenterne. Målepunktet er valgt for at få ingeniørerne til at 

fokusere på netop udvikling af bæredygtige løsninger og sammenholde det med 

konkurrenternes, således at det er muligt at identificere hvor intensive COWI er til at 

tilbyde kunderne disse løsninger. Der kan dog være svært at sammenligne disse 

løsninger på tværs af konkurrenter, fordi løsningerne ofte er meget individuelle og 

tilpasset den enkelte kunde. Målepunktet vil derfor ikke være den endegyldige sandhed, 

men skal ses sammen med de øvrige målepunkter knyttet til det strategiske tema.  

Ligeledes vil målepunktet, timer forbrugt på udvikling af bæredygtige løsninger, være 

vigtigt at styre efter. Når der styres efter tid, handler det om, at tiden skal benyttes så 

effektivt som muligt, således at udviklingen af bæredygtige ydelser også bliver 
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  Profilanalyse Ingeniøren maj 2010 
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præsenteret for kunden indenfor en bestemt tidsramme i forsøget på at tilbyde kunden 

løsningen først. Samtidig gør en styring af tiden også ydelsen billigere for kunde, 

hvilket medvirker til en mere tilfreds kunde. Omvendt kan en alt for styret 

tidsregistrering gå ud over kvaliteten af løsningen, og derfor må målepunktet konstant 

tilrettes og tilpasses efter de erfaringer COWI gør med tids registrering.  Målet er at der 

skal bruges 500 timer månedlig på udvikling af miljørigtige løsninger.  

 

Teamet ”skab bredere rådgivning gennem tætte kunderelationer” Det skal COWI gøre 

ved at virkelig gode til at krydssælge sine rådgivningsydelser. Dette kan styres igennem 

målepunktet andelen af helhedsløsninger der er udført, i forhold til totalt antal udførte 

rådgivningsydelser. Denne måling viser præcis om COWI formår at opfylde sin strategi. 

Målepunktet er meget kvantificerbart og giver et validt datagrundlag til at tage styre 

efter og tage fremtidige beslutninger ud fra. Målet er at andelen af helhedsløsninger skal 

udgøre 10 % af det samlede antal projekter indenfor de næste 2 år.  

Målepunktet, andel af specialistydelser hentet fra andre regioner, giver en mere 

nuanceret måling, idet der i strategien lægges vægt på at der sælges ydelser på tværs af 

regionerne og ekspertisen udnyttes bedre. For at komme nærmere helhedsløsningerne 

vil det ofte ses, at der skal hentes specialistydelser fra andre regioner. Denne måling vil 

indikere vigtigheden og den fokus COWI har på at optimere krydssalg. Målet er at der 

skal hentes 20 % specialistydelser fra andre regioner set over de næste 3 år. 

Legaliseringen af mobilitet af rådgivningsydelser kan være forbundet med større 

omkostninger, både udstationering, men også at mennesker tænker, skriver og handler 

meget forskelligt fra land til land. . Disse interne afregningspriser af ydelserne kan have 

stor indflydelse på totalomkostningerne, hvorfor diskussion her afgrænses til kun at 

stille spørgsmålet. Her tages udgangspunkt i koncernstrategien og hvis COWI vælger at 

kaskadere BSC ned til forretningsniveau kan de mere specifikke afregningspriser 

diskuteres på ny.      

 

Temaet ”skab synergieffekt gennem et tæt netværk”. COWI søger at skabe vedvarende 

konkurrencefordele gennem de stordriftsfordele, som ligger i at have en koncern. De 

valgte målepunkter skal ses meget overordnede, idet regionerne skal have frihed til selv 

at vælge egne målsætninger og målinger indenfor koncernens rammer. Målepunktet 

antal processer alignet henfører til at alle de processer som indgår i COWI’s værdikæde 

skal struktureres gennem procedurebeskrivelse og effektiviseres bedre, således der kan 
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styres optimalt. Målepunktet er ikke tidligere benyttet hos COWI, hvor der kun i nogen 

grad af været fokus på at styre processerne. Derfor har COWI ikke noget 

sammenligningsgrundlag og skal derfor først identificerer antal processer og så tage 

dem en efter en og finde muligheder for at effektivisere og standardisere dem. Målet er 

at alle processer skal være alignet indenfor de næste 2 år. Målepunktet andel af 

kommunikation på platformen lægger op til, at der skal søges synergieffekt gennem 

portalen, som både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder benytter og på den 

måde får adgang til projekter, nyudvikling og åben dialog. Denne platform er strategisk 

vigtig at holde fast i, og målepunktet søger at højne kommunikationen på platformen. 

Målepunktet vil være en identifikation af i hvor høj grad platformen benyttes og hvor 

stor værdi den har. Omvendt kan ikke al kommunikation foregå gennem platformen, 

fordi direkte kommunikation og e-mails stadig har mere personlig præg, men 

målepunktet skal fokusere på kommunikationsplatformen. Regionerne vil have 

muligheder for at lave målinger og målepunkter for dette strategiske tema. Det kan 

f.eks. være, antal opdateringer af projekter på portalen. Antal nyhedsinformationer 

ugentligt. Disse giver samtidig frihed til selv at vælge mere specifikke målinger, der er 

vigtige for den enkelte forretningsenhed eller støttefunktion. Målet er at al 

kommunikation skal være alignet indenfor de næste 2 år.  

 

7.7 Læring og vækst perspektivet  

I læring og vækstperspektivet vurderes virksomhedens evne til nu og i fremtiden at 

lancere nye produkter og løsninger, tilføre kunderne øget værdi og øge effektiviteten 

gennem innovation, fornyelse, tilpasning og indlæring. Selv om det finansielle 

perspektiv normalt er overordnet i forhold til de andre perspektiver, så er læring og 

vækstperspektivet generelt det afgørende perspektiv for at nå de finansielle resultater, 

især på længere sigt. Samtidig med at dette perspektiv potentielt har den største 

betydning for virksomhedens fremtidig udvikling, er det samtidig ganske vanskeligt at 

måle præstationerne.   

Der anvendes dog forskellig medarbejder målsætninger, der er baseret på en fælles 

kerne af tre resultatmålinger, nemlig, 1)medarbejdertilfredshed, 2)evnen til at fastholde 

medarbejdere og 3) medarbejderproduktivitet.  Kerneresultatmålingerne suppleres med 

situationsspecifikke drivkræfter til opnåelse af resultaterne, som er inddelt i tre 

hovedkategorier.  
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 Medarbejderkompetencer, der repræsenterer viden og knowhow, samt de 

strategiske kompetencer medarbejderne besidder, og som støtter strategien der 

præsenteres nedenstående i de relevante målinger for COWI. 

 Teknologisk infrastruktur der dækker de informationssystemer, databaser og 

værktøjer der er til rådighed og som er nødvendige for at understøtte strategien. For 

at medarbejderne kan være effektive i dagens konkurrenceprægede omverden er 

vigtigt at de har adgang til førsteklasses informationer om kunderne, om de interne 

processer og økonomiske konsekvenser af deres beslutninger. Forslag til strategiske 

systemer har vi udeladt af denne opgave.   

 At skabe organisatorisk parathed handler om at medarbejderne har en fælles 

forståelse af mission, vision, værdier og strategi således alle medarbejdere gennem 

videndeling og fokus på strategien arbejder i samme retning. Der er ikke opsat 

specifikke målsætninger og mål for at skabe organisatorisk parathed, men er 

beskrevet i afsnit 9.3 og 11.5. 

  

Relevante målinger for COWI  

Der er i høj grad fokus på medarbejderne i COWI, og ved at konstruere et scorecard er 

det muligt at opstille målepunkter og måltal, der er med til at sikre den infrastruktur der 

er nødvendig for at møde nuværende og fremtidige succeskrav i de øvrige perspektiver. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt opsat nogen form for målsætninger og målepunkter 

for medarbejderne i COWI.  Selvom det er forholdsvis svært at identificere 

drivkræfterne bag målsætningerne, har vi alligevel forsøgt at finde den årsags-

virkningssammenhæng til kerneresultatmålingerne i forhold til drivkræfterne bag 

medarbejdernes kompetencer.  

Målingerne og mål for de strategiske temaer ses nedenstående figur: 

Temaet ”genere vækst gennem miljø og samfundsansvar” her skal der skabes 

vedvarende konkurrencefordele gennem medarbejderkompetencer, målt på 

medarbejderfastholdelse. Først ser vi generelt på COWI som rådgivningsvirksomhed, 

hvor virksomhedens kompetencer og videnområder. De er baseret på komplekse, 

faglige erfaringer og sociale kompetencer, som bæres af de enkelte medarbejdere og 

virksomhedens kultur. COWI tiltrækker medarbejdere med lange uddannelser bag sig. 

Det viser sig i videnregnskabet at COWI’s medarbejderne gennemsnitlig har 5,2 års 

uddannelse, hvoraf andelen af medarbejdere med en master eller bachelorgrad udgør  
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Figur 10 Strategiske temaer Læring og vækst perspektivet
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47

. Det konkluderes fra ledelsens side, at COWI’s medarbejdere er 

højtuddannede og derfor er de strategiske færdigheder til stede hos medarbejderne
48

.  

For at måle evnen til at anvende og udnytte medarbejderens færdigheder i forhold til det 

COWI forlanger igennem det strategiske tema, kan dette gøres gennem ”skill gap”- 

analyser, hvilket er en kortlæggelse af det ”hul”, der måtte være imellem 

medarbejdernes nuværende kompetenceniveau og COWI’s reelle kompetencebehov.  

Dette for at give medarbejderne den rigtige opgradering og omskoling af deres 

kompetencer. I forbindelse med ”skill gap” analysen skal der justeres på 

efteruddannelsesaktiviteten, idet COWI’s nuværende efteruddannelsesaktivitets andel 

(herunder kurser og konferencer) kun udgør 0,6 % af den normerede arbejdstid
49

. Denne 

måling knytter sig ikke konkret til det strategiske tema, og derfor skal der måles på om 

den efteruddannelsesaktivitet der er konstateret i ”skill gap” analysen relatere sig 

konkret til de målsætninger, der er identificeret i det interne procesperspektiv og i 

kundeperspektivet for dette strategiske tema. Målingerne går ikke konkret går ind og 

måler effekten af de kompetencer som den enkelte strategi lægger op til. 

Kernemålepunktet evnen til at fastholde medarbejderne er i COWI målt til 90 %, i 2009, 

svarende til en medarbejderafgang på 10 %
50

. Dette målepunkt er meget generelt, og der 

knytter sig forskelligartet årsager til at målepunktet giver udsving. Bl.a. årsager som at 

bygningsindustrien har haft nedgang giver fyringer i dette segment. Dette er med til at 

give en tvunget medarbejderafgang, der ikke er relateret til det ønske om holde på 

medarbejderne. Målet for medarbejderfastholdelse er 95% set over en periode på 3 år.  

                                                 
47

 Årsrapport 2009  
48

 Interview med Rasmus Møller, Strategikonsulent COWI bilag 8 
49

 Årsrapport COWI 2009 
50

 Årsrapport COWI 2009  
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Temaet ”skab bredere rådgivning gennem tætte kunderelationer”. Her skal vi skabe 

vedvarende konkurrencefordele gennem øgede kunderelaterede medarbejder-

kompetencer målt på medarbejdertilfredshed. Der henføres igen til ”skill gap” analysen, 

som kan identificere, hvorvidt den enkelte medarbejder har behov for kunderelaterede 

omskoling. Højtuddannede ingeniører der udvikler helhedsløsninger skal samtidig have 

stor indsigt i kundeservice for at ”sælge” løsningerne rigtigt til kunderne. Ved at 

kortlægge medarbejdernes nuværende kunderelaterede kompetencer og sammenholde 

dem med en analyse af COWI’s reelle kundebehov, identificeres det gap medarbejderne 

har. Dette gap skal selvfølgelig dækkes ved at give dem den nødvendige omskoling. 

Kernemålepunktet er medarbejdertilfredshed, og erkendes gennem medarbejdermoral 

og generel jobtilfredshed. Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for stigende 

produktivitet, fleksibilitet, kvalitet og god service. Undersøgelser viser, at medarbejdere 

som er tilfredse med deres arbejdsplads også er mere tilbøjelige til at have de mest 

tilfredse kunder
51

. En medarbejdertilfredshedsundersøgelse bør foretages en gang årligt 

og der kan indgå flere parametre, såsom indflydelse på beslutninger, anerkendelse, 

kommunikationsbredde, kreativitet i arbejdet mv. Ved at foretage denne form for 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse kan oplysningerne samles i et indeks for 

medarbejdertilfredshed, hvorved lederne har en regulær mulighed for at fastslå 

tilfredsheden henholdsvis for regioner, divisioner/markeder og afdelinger. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser er meget subjektive og giver kun et 

øjebliksbillede af hvad medarbejderne føler på det pågældende tidspunkt hvor de 

udfylder skemaet. Samtidig er det vigtigt at der bruges den samme teknik i 

spørgsmålene, hvis undersøgelserne skal sammenlignes med tidligere undersøgelser.   

 

Temaet ”skab synergieffekt gennem et tæt netværk” Her skal vi skabe vedvarende 

konkurrencefordele gennem medarbejderkompetencer målt på 

medarbejderproduktivitet.  

Der henføres igen til ”skill-gap” analysen som kan identificere hvorvidt den enkelte 

medarbejder har behov yderligere træning og erfaring for at imødekomme de krav til at 

udføre processerne så effektivt som muligt. Gennem kortlæggelse af medarbejdernes 

nuværende erfaring og effektivitet kan så sammenholdes det med en analyse af COWI’s 

reelle krav til proceseffektivitet, identificeres det gap som medarbejderne har. Dette gap 

                                                 
51

 David P. Norton konference d. 21. maj 2010 slideshow s. 81 Create new oppourtunities to gain insight into 

organisation performance by statistically testing the hypotheses of the strategy.  
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skal selvfølgelig afdækkes ved at give dem den nødvendige træning af eksterne trænere 

eller af et hold erfarne medarbejdere for at imødegå det strategiske tema. Loyale 

medarbejdere med høj anciennitet der i COWI gennemsnitlig er 8,5 år, bærer på 

organisationens værdier og bærer på organisatoriske processer, udover kendskabet til 

kundernes ønsker og behov. 

Kernemålepunktet er den samlede virkning af at forbedre medarbejdernes kompetencer 

og moral, af at forbedre de interne processer samt tilfredsstille kunderne. Målet er at 

relatere den mængde der produceres af medarbejderne, til antallet af medarbejdere, der 

bruges til at producere den pågældende mængde. Den enkleste måde, er at måle 

indtjeningen pr. medarbejdere hvilket i COWI’s tilfælde bliver 1.453.211 kr
52

. Selvom 

det er et meget enkelt måltal er det let at forstå for alle, derimod risiko for usikkerhed 

f.eks. ved opkøb af nye virksomheder med mange medarbejdere. Her vil tallet falde hvis 

produktiviteten ikke er høj på den nye virksomhed og generelt gennem en fusion. Det 

vil ikke altid være en nyttig prognoseindikator for COWI koncernen at vurdere 

medarbejderproduktivitet alene ud fra indtjening pr. medarbejder. Ved implementering 

af BSC kan regionerne og divisioner udvælge deres egne målepunkter, der indikerer   

produktiviteten mere tydeligt for deres valgte strategiske tema. Det overordnede mål, 

som er valgt for COWI skal produktiviteten stige med 5 % indenfor de næste 2 år.  

 

7.8 Delkonklusion  

Vi har formået at kortlægge COWIs strategi ved hjælp af strategikortet og formuleret de 

kritiske succesfaktorer der skaber værdi og derigennem forklaret årsags-

virkningssammenhængene ud fra de tre definerede strategiske temaer ”Generere vækst 

gennem miljø og samfundsansvar”, ”Skab bredere rådgivning gennem tætte 

kunderelationer” samt ”Skab synergi gennem et tæt netværk”. Herefter har vi udviklet 

COWIs Scorecard igennem en beskrivelse af de fire perspektiver og defineret 

målsætningerne og deres formåen gennem en diskussion af mulige usikkerheder, som 

betyder at målingerne kan relateres til andre årsager end de kritiske succesfaktorer, de er 

defineret ud fra. Derudover indeholder udviklingen af COWIs scorecard vigtige 

informationer om, hvor COWI er i dag. Denne vinkel er taget for at synliggøre den 

værdikløft i scorecardet, der viser hvor COWI er i dag og hvor virksomheden skal hen 

for at realisere sin strategi med BSC. Dertil pointeres det, at ikke alle mål er fastsat i 
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 Informationer fra årsrapport COWI 2009, beregnet (omsætningen divideret med antal medarbejdere). 
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COWIs scorecard, idet vi har opsat realistiske mål beregnet på baggrund af tilgængelige 

oplysninger.   

 

7.9 Hvordan ser COWI koncernens BSC ud?  

I bilag 3 ses COWI koncernens balancerede Scorecard. Gennem vores udvikling er først 

de finansielle målinger fastlagt, som bidrager til en forbedring af bundlinjen. Vi har 

skelet til COWIs aktuelle finansielle mål og gennem strategikortlægningen fastlagt den 

ønskelige position og hvilke forhold der er kritiske i relation til markedet, de interne 

processer og medarbejderne. Derudfra er derudfra opsat konkrete finansielle målinger 

(lagindikatorer). Herefter er vi gået direkte til at fastlægge værditilbuddet hvilket 

indebar at vi har fastlagt de kritiske succesfaktorer i procesperspektivet. Først herefter 

har vi fastlagt målene i kundeperspektivet, selv om disse mål i den logiske årsags-

virkningssammenhæng er placeret som bindeled mellem de finansielle mål og målene i 

procesperspektivet. Årsagen hertil er, at der tages udgangspunkt i værdikædens 

værdiskabelse med de fire generiske processer, som understøtter den for COWIs 

vedkommende ”komplette løsningsstrategi”. For at muliggør dette må scorecardet, 

fastlægge det interne procesperspektiv før kundeperspektivet. Som det ses på COWIs 

scorecard viser kundemålsætningerne en meget lille variation i forhold til hvad andre 

virksomheder fokuserer på i deres scorecard. Til sidst har vi fastlagt målingerne i læring 

og vækstperspektivet for at sikre sammenhængen til kundestrategien og de interne 

processer, men her oplever vi, at det er ret svært at formulere konkrete kritiske 

succesfaktorer, der relaterer til målinger højere oppe i strategikortet. Dette kan skyldes 

at faktorerne i læring og vækstperspektivet generelt vil påvirke resten af virksomhedens 

og dermed resten af BSC. Det sker ofte, at man ikke kan påvise en direkte sammenhæng 

af, at fordi investeringer i virksomhedens medarbejdere og immaterielle aktiver generelt 

har en positiv indvirkning på præstationerne. 

 

8 Strategiske initiativer  

 

Vi har nu udarbejdet COWI koncernens BSC, oversat strategien til strategiske temaer, 

målsætninger (KSF) og målepunkter (KPI) og mål, der repræsenterer hvad COWI 

ønsker at opnå. De strategiske initiativer repræsenterer, hvordan disse skal opnås, altså 

hvilke porteføljer af initiativer der skal lukke samtlige præstationskilder. Initiativer 

kommer ofte fra medarbejderne og gennem intensivt arbejde med strategi og BSC i 
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koncernen. Med det udgangspunkt ser vi os ikke i stand til at komme med realistiske 

forslag til initiativer for COWI koncernen, men har i stedet beskrevet de tre processer, 

der er skal til, for at styre porteføljer af strategiske initiativer. 

 

8.1 Valg af strategiske initiativer  

COWI koncernens strategiplan kræver en koordineret styring af flere forskellige 

initiativer på tværs af virksomheden, herunder processer, der går på tværs af funktioner 

og regioner. Initiativer skal ikke vælges isoleret for at kunne opfylde en strategisk 

målsætning i kunde- og det finansielle perspektiv, men der kræves generelt flere 

forskellige og komplementære initiativer fra forskellige dele af organisationen såsom 

HR, informationsteknologi, marketing og drift. Det anbefales at alle ikke finansielle 

målsætninger(KSF) har mindst ét initiativ som driver, men også at initiativerne bundtes 

sammen for det enkelte strategiske tema som en integreret portefølje.   

Medarbejderne udgør en kilde til at skabe nye initiativer, men for at styre og ikke sætte 

for mange initiativer i gang er det vigtigt at holde sig til de opsatte strategiske teamer. 

Her kan der udvikles en formel proces til at evaluere og prioritere initiativerne, således 

at kun de initiativer der har relation til de strategiske temaer bliver iværksat. 

 

8.2 Finansiering af strategien  

Det er ikke så ligetil at knytte strategi til handling. Budgettet fra det traditionelle 

ledelseskontrolsystem fokuserer på præstation og ansvarsplacering i profit og 

omkostningscentrene og de funktionelle afdelinger. Den enkelte region, marked og 

støttefunktion har helt sit eget budget.  

Hvis finansieringen af de strategiske initiativer skal komme fra diverse budgetter, 

betyder det, at man kan sætte strategien på spil, hvis man vælger de forkerte initiativer 

eller ikke har en formel proces til håndtering af strategiske initiativer. For ikke at 

eksekveringen af en strategi skal slå fejl, er det vigtigt, at de enkelte temaers porteføljer 

af initiativer skal tilvejebringes ressourcer. Når mængden af ressourcer for det enkelte 

temas portefølje fastsættes foregår, det generelt i en top-down proces, for at fastslå det 

samlede finansieringsniveau og en bottom-up proces for at udvælge konkrete initiativer 

til finansiering.  Der skelnes normalt mellem operationelle midler og kapitalmidler, der 

understøtter forbedringer på kort sigt, og udgifter der er nødvendige for at give 

resultater over forskellige perioder. Her bør indføres en tredje kategori, til de strategiske 
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udgifter, for at øremærke de ressourcer der skal til for at implementere initiativet, der 

leverer resultater på længere sigt.  

Forslaget vil her være at COWI opretter en selvstændig proces til at planlægge og 

finansiere de strategiske initiativer ved hjælp af en separat budgetallokering. Et årligt 

planlægningsmøde, hvor der sker en opdatering af strategien, strategikort og Scorecard, 

og hvor COWI’s ledelse identificerer de strategiske initiativer, som skal til for at opnå 

den præstation, der er sat som mål i BSC.   

 

8.3 Fordeling af ansvaret  

Den sidste proces, der skal til for at styre de strategiske initiativer, er at fordele ansvaret 

for eksekvering af de strategiske temaer på tværs af regionerne. De to faktorer som har 

betydning for fordeling af ansvaret er, at vi har udviklet BSC i strategiske temaer og at 

de strategiske temaer endnu kun er planer. De fører ikke til resultater før de nødvendige 

ændringer er eksekveret på operationelt og processuelt plan.  

De strategiske temaer går på tværs af regioner og støtteenheder, som ikke udpeger en 

naturlig leder. Derfor kræver strategiske temaer et stærkt lederskab fra topledelsen, hvis 

de skal opnå tilstrækkelige ressourcer, synlighed og handling. COWI bør udpege et 

medlem fra ledergruppen som ejer til hvert af de strategiske temaer, der skal holde øje 

med eksekveringen af de strategiske temaer. Hver temaejer står i spidsen for et 

temateam, altså en gruppe af personer der repræsentere flere forskellige regioner, 

divisioner eller støtteenheder, som har til opgave at koble temaets strategiske 

målsætninger sammen med de operationelle opgaver.   

Temaejerne og teamet skal overvåge alle tema initiativernes præstation, og hvis nogen 

af initiativerne bliver droppet eller ikke eksekveres effektivt, betyder det, at de ikke kan 

opfylde de målsætninger, målepunkter og mål der knytter sig til initiativet, og derved er 

det strategiske tema i fare. Derfor bør der månedligt revurderes på de igangværende 

initiativer og rapporteres tilbage til direktionen.     

 

8.4 Delkonklusion 

Som afrunding på planlægningen af COWIs strategi med udgangspunkt i BSC og 

startskuddet til en succesfuld implementering af strategien bør COWI benytte sig af de 

tre processer til at udvælge og styre deres porteføljer af initiativer, nemlig at 

identificere, prioritere og udvælge nye strategiske initiativer for hvert strategisk tema. 
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Samtidig er det vigtigt at opstille et budget for strategiske udgifter til finansiering af 

porteføljerne af de strategiske initiativer. Den sidste proces er at fastlægge 

ansvarsplaceringen og udpege temaejere og temateams, der skal eksekvere porteføljerne 

af strategiske initiativer; gennemgå og revurdere de strategiske initiativers præstation 

med hensyn til at opnå de resultater, der er opstillet som mål. Ved hjælp af disse 

processer samordnes kortsigtede handlingsplaner med strategiske tværfunktionelle 

prioriteringer.   

 

8.5 Hvilke styringsopgaver er BSC med til at løse i COWI?  

Med udgangspunkt i en klar forståelse for hvorledes virksomhedens mål skal realiseres, 

implementeres der i den balancerede rapportering præstationsmål relateret til 

virksomhedens kritiske succesfaktorer. Dermed danner BSC rammen om de 

mekanismer der er med til at styre virksomheden og ved at formalisere og standardisere 

den kan den potentielt sikre en oversættelse af COWI koncernens formål, mission og 

strategi til en sammenhængende gruppe præstationsmål, som udgør 

præstationsmålingen og den strategiske ledelse. Strategikortet viser, at COWI har en 

ganske velformuleret strategi, men uden der er opsat deciderede præstationsmål for 

strategien. Som Robert Kaplan og David Norton skrev ,,Vi mener, at hvis du ikke måler 

fremskridt hen i mod et mål, kan du ikke styre det og forbedre det”
 53

.  

Alt andet lige vil strategien sandsynligvis stadig føre til gode resultater, men hvis BSC 

overvejes som ledelsesværktøj vil opsætning af præstationsmål og præstationsmålingen 

føre til at fokuseringen på strategien bliver væsentlig mere intensiveret. Dette vil uden 

tvivl føre til endnu bedre resultater som tidligere undersøgelser har underbygget. 

Derudover har COWI ligeledes mærket finanskrisen især i bygge- og anlægs branchen, 

der har gjort at COWI har fået øjnene op for, hvor stærke, markedskræfterne kan være, 

og det kræver en strategisk stærk virksomhed, at komme forholdsvis uskadt igennem 

krisen. Udover fokuseringen på strategien giver det en væsentlig større viden om de 

mekanismer, som styrer virksomheden, igennem strategikortet og de 

årsagsvirkningssammenhænge der kan være med til at forbedre resultatet. Derfor kan 

BSC være med til at kortlægge COWI koncernens strategi samt formulere de kritiske 

succesfaktorer og målepunkter, der muliggør en faktisk vurdering af, hvor godt COWI 

klarer sig, og hvor der skal fokuseres for at opnå den ønskede strategi. 
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 Robert S.Kaplan & David P. Norton, Harvard Business Review Januar 2008, 
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9 Fælles retning i COWI  

 

At skabe fælles retning eller samordne COWI koncernens organisatoriske enheder på et 

overordnet virksomhedsniveau er generelt genstand for mindre opmærksomhed end 

skabelse af værdi på forretningsenhedsniveau. COWI koncernen består efterhånden af 

mange forskelligartede porteføljer af regioner og divisioner samt fælles serviceenheder, 

men samtidig tilkendegiver COWI gennem sin strategi, at hensigten er at ensrette 

enhederne for at skabe den størst mulige synergi. Koncernen samordner regionerne og 

de værdiskabende aktiviteter for at sætte dem i stand til at skabe flere fordele for deres 

kunder, samt at nedbringe de samlende driftsomkostninger og udnyttelse af aktiver, i 

højere grad end hvis de enkelte enheder opererede hver for sig. Collis og Montgomery 

karakteriserer en effektiv koncernstrategi ” I en fremragende koncernstrategi er alle 

elementer ressourcer, regioner og organisationen samordnet med hinanden. Det er den 

samordning der er driveren bag virksomhedens ressourcer – de særlige aktiver, 

færdigheder og kompetencer”
 54

. I forbindelse med at samordne og skabe fælles retning 

af COWI er der tre underprocesser som medvirker til at eksekvere strategien, hvilket er 

fælles retning for regionerne, fælles retning for støtteenhederne og fælles retning for 

medarbejderne. 

 

9.1 Fælles retning for COWI Danmark og regionerne/markederne 

Ønsket om at skabe fælles retning for COWI kræver alle regionerne samordnes ved at 

kaskadere og forankre koncernstrategien i regionernes egne strategier. Denne proces er 

ikke så ligetil, for man kan tænke sig at regionernes egne strategier typisk er udviklet og 

godkendt hver for sig uden et koncernperspektiv som pejlemærke, hvilket er et udtryk 

for manglende integration på tværs af regionerne. For at undgå dette må der ske en 

formel kaskadering af BSC.  

Mange af de synergier som koncernen kan opnå er allerede integreret i koncern 

strategien som vi tidligere beskrevet, men for at pointere vigtigheden af samordningen 

opsummere vi i punktform hvilke kilder der kan skabe synergi i COWI. 

 Effektivt opkøb og integration af andre virksomheder. 

 Operere et effektivt internt kapitalmarked ved at udnytte interne informationer 

til allokering af kapital til produktive formål. 
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 Robert S. Kaplan & David P. Norton, Eksekveringsstrategi s. 148 
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 Gennemføre overvågnings og styringsprocesser på tværs af de forskellige 

regioner. 

 Opnå skala eller specialiserede færdigheder i forhandlinger med offentlige 

myndigheder, fagforeningen, kapitaludbydere (COWI fonden) og leverandører. 

 Drage fordel af fælles kunder ved at kombinerer rådgivningsydelser fra flere 

forskellige enheder og fremsætte et markant værditilbud til kunderne i form af 

lavere omkostninger, convenience og kundetilpassede løsninger.  

 Udvikling af kernekompetencer der udnytter specialisering af 

rådgivningsydelser og procesteknologier på tværs af flere forskellige regioner. 

 Opnå stordriftsfordele gennem fælles forskning, finans, it og 

marketingressourcer.  

 Styrke den menneskelige kapital gennem fremragende HR rekrutterings-, og 

trænings- lederskabsudviklingpraksisser på tværs af regionerne. 

 Udnytte fælles teknologi som kommunikationsplatformen der er fælles på tværs 

af regioner, kunder og samarbejdspartnere. 

 Udveksle best practice kompetencer gennem videnstyring, der overfører 

specialisering i proceskvalitet til flere forskellige regioner.  

 

Strategikortet og Scorecardet viser sig at være de ideelle mekanismer til at bistå 

koncernhovedkvarteret med at samordne flere organisatoriske enheder. Vi har 

formuleret koncernstrategikortet og det balancerede Scorecard og herefter mener vi det 

skal kaskaderes ned til regionerne, divsioner/markederne, støtteenheder, afdelinger og 

til den enkelte medarbejder med henblik på koordinering af de værdiskabende 

aktiviteter. Se bilag 4 hvor koncernstrategikortet står øverst som det overordnede BSC 

der præsenteres af ledelsen. Herefter siver det ned til regionerne som formulere deres 

eget BSC og videre til divisionerne og de enkelte markeder som styres gennem 

regionsstrategikortet. Støtteenhederne formulerer ligeledes deres eget BSC som er styret 

af de interne værditilbud og i femte niveau siver BSC ned til afdelingerne der styres af 

driftseffektiviteten. Til sidst siver BSC ned til den individuelle medarbejder hvor der 

opstilles individuelle mål og belønning herfor. Denne kaskadering af BSC helt ned til 

medarbejderniveau opnås maksimal fælles retning og samordning af hele 

virksomheden.   
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9.2 Fælles retning for interne støtteenheder og serviceenheder  

Ønsket om at skabe fælles retning for støtteenhederne skal sikre, at hver enkelt 

støtteenhed har en strategi, der styrker præsentationen af koncern og regionernes 

strategier. Dog kan man forestille sig, at støtteenhederne føler sig som diskretionære 

udgiftscentre, der snarere har et mål om at minimere omkostningerne end om at støtte 

virksomhedens og forretningsenhedens strategier.  

Når først en støtteenhed forstår, hvordan den kan bidrage til strategien på 

koncernniveau eller regionsniveau, er løsningen at den udarbejder et strategikort og og 

et Scorecard for at samordne sin interne organisation med henblik på eksekvering af 

strategien. En støtteenhed har i lighed med regionen en mission, kunder, servicer og 

medarbejdere. Denne proces kan være med til at omdanne støtteenhederne fra at være 

udgiftscentre til at være strategiske interne partnere. Hvilket leder os til medarbejderne, 

som er den sidste proces, der skal samordnes for at skabe fælles retning.      

 

9.3 Fælles retning for medarbejdere 

I sidste instans kræver en effektiv eksekvering af strategien, at medarbejderne er 

motiverede til at hjælpe COWI og deres respektive region eller støttefunktion til at 

realisere deres strategiske målsætninger. 

Til dette har psykologer identificeret to kræfter der motiverer mennesker, hvilket er den 

indre og den ydre motivation. Den indre motivation får folk til at engagere sig i en 

aktivitet og føle glæde ved at udføre den pågældende aktivitet. Den er med til at gøre 

dem tilfredse og skabe resultater som de værdsætter. Ydre motivation er eksterne 

belønninger og kan være en forfremmelse eller økonomiske incitamenter. Det er 

konstateret, at de to motiverende kræfter er komplementære og ikke konkurrerende
55

.   

Foruden udviklingen af medarbejderkompetencer som er beskrevet ovenfor forslås det 

at samordne medarbejderne ved at bruge både den indre og den ydre motivation, og at 

lade processen foregå i tre trin, hvoraf udvikling af medarbejderkompetencer er 

beskrevet med målepunkter under læring og vækstperspektivet. Processens to andre trin 

er at kommunikere og oplyse medarbejderne om strategien og personlige målsætninger 

og incitamenter der kobles sammen med strategien.   
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1. Kommunikere og oplyse medarbejderne om strategien 

Den ydre kommunikation er kommunikation fra ledelsens side som er helt af gørende. 

Hvis ledelsen er strategifokuseret og kommunikerer dette intensivt til medarbejderne og 

alle arbejder derfor i samme retning. Ofte fortæller ledere der deltager i Kaplan og 

Nortons konferencer, at det ikke er muligt at overkommunikere strategien, og at effektiv 

kommunikation er afgørende for, at virksomheden får succes med implementering af sit 

BSC
56

.   

Kommunikationen af mission, værdier, vision og strategi er første trin i motivering af 

medarbejderne.– både hvad COWI ønsker at opnå, og hvordan virksomheden har til 

hensigt at realisere den. Ved brugen af strategikortet og Scorecardet er dette er en ny 

måde at illustrere og kommunikere strategien i COWI regi. Dette er medvirkende til, at 

medarbejderne kan møde på arbejde hver dag, opfyldt af energi og indstillede på at gøre 

deres arbejde på en anderledes og bedre måde og dermed bidrage til succesen.  

Kommunikation er ligeledes med til at forme kulturen, og hvorledes lederne kan benytte 

sig af en strategisk forandringsdagsorden til at kommunikere eventuelle 

betænkeligheder med hensyn til den eksisterende kultur. Budskabet er at udtrykke 

COWI’s engagement over for præstation og ansvarlighed med højere fokus på kunderne 

og en stor passion for løbende forbedring og innovation.  

Ved udarbejdelse af en kommunikationsplan for COWI vil der være mange forskellige 

kanaler at kommunikere strategien ud til medarbejderne på. Det er vigtigt at den øverste 

ledelse står i spidsen for kommunikationsprocessen og det er samtidig vigtig at ledelsen 

selv deltager aktivt i at udbrede budskabet af strategien, for at understrege alvoren i 

BSC. Der er nedsat en kommunikationsgruppe, der udarbejder en plan, der skal sikre at 

de rette informationer kommunikeres på den rette måde. Det viser sig at mennesker 

husker 10% af det der læses, 20% af det der høres, 30% af det der kan visualiseres, 50% 

af det der både høres og visualiseres, og 80% af det man selv siger
57

. Denne observation 

er interessant for hvorledes der vælges at kommunikere på. Forslaget vil være at 

strategien i højere grad visualiseres samtidig med at der forklares hvorledes COWI 

ønsker at opnå sin strategi. Det foreslås at budskabet leveres gennem et bredt udvalg af 

medier f.eks: nyhedsbreve, brochurer, opslagstavler, workshops, intranet, månedlige 

reviews, træningsprogrammer og online undervisningsprogrammer. Gruppen spørger 1 
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gang årligt i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hvorvidt 

medarbejderne forstår budskabet og ikke kun om de har set eller hørt det.  

 

2. Personlige målsætninger og incitamenter kobles sammen med strategien 

Den succesrige implementering af BSC sker, hvis COWI er i stand til at blande den 

indre motivering, der udspringer af organisationens ledelses- og 

kommunikationsprogram, med den ydre motivation, der opstår ved at samordne 

personlige præstationsmålsætninger og incitamentsløn. Efter at have modtaget 

kommunikation, uddannelse og træning i relation til strategierne for regionen eller for 

COWI koncernen, opstiller lederne sammen med medarbejderne personlige 

målsætninger, der samordnes med de strategiske målsætninger.Halv eller helårlig 

validerer medarbejderne deres personlige strategiske målsætninger med hjælp fra deres 

leder eller supervisor og HR-stab. Der opfordres til, at medarbejderne udvikler deres 

eget personlige BSC, hvor de selv opstiller mål om at reducere omkostningerne eller 

øge indtjeningen, forbedre en proces der vil forbedre kunde eller finansværdi, samt at 

styrke en personlig kompetence som driver for en procesforbedring.  

 

9.4 Delkonklusion  

At skabe fælles retning for COWI er helt afgørende for, at koncernens strategi kan 

eksekveres med succes. Ved hjælp af vertikal samordning af regionerne/divisionerne 

samt markederne får regionerne mulighed for at bidrage til realisering af de strategiske 

målsætninger, samtidig med, at de tilstræber på at implementere den lokale strategi i det 

konkurrencemiljø de befinder sig i. Den horisontale samordning med de andre regioner 

betyder, at COWI kan skabe de synergieffekter der stræbes efter gennem strategien.  

At skabe fælles retning for medarbejderne begynder med de ledelsesdrevne 

kommunikationsprogrammer, som skal planlægges og styres omhyggeligt, kombineret 

med medarbejdernes commitment til strategien ved at knytte incitaments og 

bonusbelønninger til den enkelte medarbejderes, regioners og koncernens målsætninger. 

En sidste krølle på halen set ud fra et langsigtet perspektiv er, at det ofte er set, at 

eksekveringen af strategien med BSC er foregået efter hensigten fordi fremtrædende 

ledere i virksomheden har været committet til BSC. Hvis disse ledere så forlader 

koncernen kan BSC meget hurtig gå i glemmebogen. Derfor synes det fornuftigt at 
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nedsætte et team, som sørger for at implementere, systematisere og overvåge BSC i 

COWI.  

 

9.5 Hvordan eksekvere vi strategien med BSC i COWI? 

Ved at anvende BSC til at samordne alle medarbejdere, regioner, markeder og 

støttefunktioner COWI med en fælles strategi. Den overordnede målsætning som vi 

tidligere beskrevet, er at skabe aktionærværdi gennem en kombination af 

produktivitetsforbedringer og vækstmuligheder. Vi har konstrueret et strategikort og et 

Scorecard omkring de tre strategiske temaer, som beskriver COWI koncerns strategi. Én 

koncernstrategi kan vi samordne regionerne og støttefunktionerne og deres aktiviteter 

og på den måde tilføre COWI værditilvækst. 

De tre temaer bør nærmest opfattes som strategiens ”DNA”, den generiske kode der 

skal være en integreret del af hver eneste region og marked samt støtteenhed. Måden 

hvorpå den overordnede strategi skal sive ned gennem COWI, er at lade 

støttefunktionen (FBS) være pilotprojekt for implementering af BSC og lade 

financeafdelingen udarbejde et strategikort og scorecard der tydeliggøre hvordan COWI 

koncernens overordnede temaer med udgangspunkt i ”Skab synergieffekt i et tæt 

netværk” der tager udgangspunkt i ”One Company Network”. Dette tema skal være 

omdrejningspunktet for en implementering af BSC for COWI og lykkedes det at 

implementere med succes vil fremgangsmåden herefter være at tilpasse 

koncernstrategien med de erfaringer FBS gør sig, for derefter at lade regionerne 

konstruere deres eget scorecard. Disse scorecards for regionerne skal selvfølgelig 

tydeliggøre hvordan koncernstrategikortets strategiske temaer implementeres i den 

enkelte region/marked, med regionens målsætninger og initiativer for opfyldelse af den 

lokale strategi. 

Herefter kan COWI koncernen konstruere støttefunktionernes, herunder F&U, IT, 

øvrige finans, HR og marketing – deres scorecard for at sikre, at der ville blive udviklet 

funktionel exellence til at understøtte de globale og regionale strategier. Det faktiske 

indhold i hvert tema kan variere fra region til region, men alle regioner formulerer deres 

egen strategi omkring koncernens tre strategiske temaer.  Denne fremgangsmåde kan 

betyde større muligheder for at opnå synergi på tværs af regionerne og bliver væsentlig 

mere synlige.  
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Det er ikke alle regioner eller støtteenheder som kan bidrage til alle temaer, f.eks. tager 

(FBS)udgangspunkt i et af de strategiske temaer, da dette tema indeholder de elementer 

som finacial business support som er værdiskabende for koncernen. Når der i regionen 

udarbejdes et strategikort og scorecard overvejer ledelsen i de respektive regioner 

hvordan de kan bidrage til de temaer der er formuleret i det overordnede strategikort og 

ligeledes hvordan de er nødt til at samarbejde og lade sig integrere med andre regioner 

og støttefunktioner, for at opnå synergi på tværs af enhederne.  

Den klarhed det skaber omkring strategitemaerne på tværs af regioner og markeder, 

samt fælles servicefunktioner kan fremtvinge en klarhed omkring prioriteringer og gør 

allokeringen af ressourcer mere overskuelige. Det kan føre til en mere produktiv 

diskussion og dialog baseret på en fælles forståelse af de fundamentale drivkræfter for 

COWI koncernens præstation.  

Ved at nedsætte en kommunikationsgruppe, hvor ledelsen står i spidsen og viser hvor 

alvorligt de mener strategien, skal gruppen sikre at de rette informationer bliver 

kommunikeret ud i rette tid, for at tilsikre at kommunikationen er så effektiv som mulig. 

For ligeledes at eksekvere strategien så effektiv som mulig skal den enkelte 

medarbejders individuelle præstationsmålsætninger og belønninger samordnes efter 

COWI koncernens strategiske temaer. Denne forandringsproces vil selvfølgelig præge 

organisationen, men ved at nedsætte et HR projektteam der har til opgave at skabe 

fokus, fælles retning og ansvarlighed omkring COWI’s strategi vil de kunne identificere 

og definere de positioner i implementeringsprocessen af BSC der vil have størst 

indflydelse på resultaterne. Teamet kan udarbejde en liste over færdigheder og 

kompetencer det kræver hver enkelt kritisk jobfunktion og definere læringsbehovene for 

at gøre det muligt at benytte BSC mest optimalt. Herefter sørger projektteamet for at 

identificere de træningskurser der kan bringe medarbejderne op på det 

kvalifikationsniveau der kræves for at COWI’s strategi kan eksekveres med succes.  

 

10 Introduktion til Financial Business Support 

 

Efter udarbejdelsen af koncernstrategikortet har vi kaskaderet BSC ned på 

støttefunktionen FBS, og vi vil herefter arbejde med ledelsesværktøjet ud fra en praktisk 

synsvinkel. Med udgangspunkt i støttefunktionen FBS vil strategien blive 
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Financial Business Support 

 

section manager 

Project Controller/PCO gruppen 

 

15 personer 

Joint Venture Controller/JV gruppen 

3 personer 

Business Controller/DØKO gruppen 

7 personer 

gennemarbejdet, og ved gennemgang af de fire perspektiver få udarbejdet et strategikort 

og derefter et endeligt BSC med målepunkter. 

 

FBS er sammen med de øvrige afdelinger under Financial Service de afdelinger, der er 

med i det netværk der binder forretningen sammen når forretningsgangene ensrettes og 

der sættes fokus på koncernens fælles mål, værdier samt processer, videndeling og 

udveksling af medarbejdere. Dette gøres blandt andet igennem de fokusområder vi har 

valgt at beskrive igennem de to valgte strategiske temaer.  

Målet med FBS funktionen er i forbindelse med strategien ”One Company Network” at 

reorganisere støttefunktionen
58

. I den forbindelse har været en rokade af kontorerne, og 

der er sammenlagt afdelinger så de dermed opnår størst specialviden inden for de 

enkelte områder/afdelinger. 

Der er ingen tvivl om, at FBS yder god sparring og støtte i dag, men mange af 

opgaverne er baseret på rapportering, budgetopfølgning og omkostningskontrol, altså 

oplysninger om hvordan det er gået for en given afdeling eller et projekt i en periode. 

Ifølge ”One Company Support” skal FBS også levere sparring til den daglige drift, dette 

er også i tråd med FBS egen forventning om at være en større samarbejdspartner for 

forretningen/projektet og dermed give deres bud på hvor afdelingen/projektet er på vej 

hen. Derfor er det nødvendigt, at flere af de daglige opgaver effektiviseres, så der er tid 

og ressourcer til at bistår forretningen med de stadig større krav der bliver stillet.  

Organisatorisk ser afdelingen således ud: 

                            Figur 11. 

 

 

FBS består af project- & joint venture controllere samt business controllere. Afdelingen 

består af 26 personer, hvoraf der er 15 project controllere, 2 studentermedhjælpere, 6 

business controllere samt 2 Joint Venture project controllere og én afdelingschef/section 

manager. 

Projekt controllerne og JV controllerne er koncentreret omkring projektniveau og bistår 

projektlederen med alle økonomiske informationer omkring projektet, herunder 
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fakturering, budgetopfølgning, udarbejdelse af regnskaber og især kurssikringer på 

projekterne er et centralt fokusområde, da indtægterne tit er i én valuta og udgifterne i 

både denne og andre valutaer, hvilket kan udgøre en kursrisiko ved omveksling i det 

omfang COWI ikke har afdækket denne risiko, da COWI får flere og flere udenlandske 

projekter er dette et væsentligt fokusområde for denne gruppe der også udsteder 

garantier på projekterne. 

Business contollerne er koncentreret omkring de enkelte forretningsenheder (SBU'er) 

idet de leverer materiale til de enkelte afdelingschefer primært omkring 

månedsrapportering, kvartals- og årsrapporteringer samt trend analyser og bistår 

derudover afdelingslederen med forskellige analyser. 

FBS fakturerer sine timer videre til de projekter der efterspørger ydelsen som en del af 

den service-level-aftalen der eksisterer med COWI koncernen, dermed re-faktureres de 

forbrugte timer som følgende; timer brugt * COWI timeløn * faktor, afdeling bliver 

honoreret, hvis det er et ikke fakturerbart projekt, timelønnen ganget en faktor 1,5 og 

hvis det er et fakturerbart projekt så honoreres det med timelønnen ganget en faktor 1,8.  

Section manager har ansvaret for, at alle opgaver bliver løst tilfredsstillende med de 

ressourcer der er til rådighed, og at afdelingen bliver integreret i ”One Company 

Network” og dermed på sigt, forankret i afdelingen. 

10.1 One Company Network 

Beslutningen om at være én virksomhed er kommunikeret top-down fra ledelsen i 

COWI. Det er besluttet, at COWI fremover skal fungere som en helhed og efterleve 

principperne i ”One Company Network”.  

Dette indebærer, at alle medarbejder i COWI skal ensrette forretningsgangene så output 

i højere grad standardiseres. Ideen med at implementere ”One Company Network” som 

overordnet strategi i COWI er, at skabe tætte partnerskabslignende relationer mellem 

virksomhed og medarbejdere
59

, at der sikres en høj grad af troværdighed imellem 

regionerne, og at der skal være mere gennemsigtighed på projekterne, og at 

medarbejderne herefter arbejder ud fra de samme principper, at input og output er 

ensartet for alle afdelinger samt lande og regioner, og at medarbejdere føler 

samhørighed med virksomheden. Effekten af nævnte tiltag betyder at der opnås en 

omkostningsminimering. 
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For uddybning af ”One Company Network” strategien, har vi valgt, at se på afdelingen 

FBS, som er en underafdeling af Financial Service. Financial Service har hovedansvaret 

for, at alle underliggende økonomi afdelinger bliver en del af ”One Company Network”. 

Målet er, at lave en international økonomiafdeling der skal supportere hele COWI 

koncernen. FBS er den afdeling under Financial Service der har den bredeste 

kontaktflade, derfor er det denne afdeling, vi har valgt, at se på hvordan det er lykkedes, 

at implementere den nye strategi. 

10.2 Konstruktion af BSC i Financial Business Service 

For at konstruere BSC i FBS vil vi først gennemgå udgangspunkt og fokusområder for 

at beskrive FBS vision og strategi, dernæst vil vi vise strategikortet og beskrive 

årsagsvirkningssammenhængene. Herefter opstille BSC igennem de tidligere nævnte 

perspektiver, så det fremstår så realistisk, praktisk og brugbart som muligt. 

Efterfølgende vil vi nedbryde det totale afdelings BSC i strategiske initiativer så det 

bliver mest muligt operationelt. 

For at opstille et optimalt BSC skal det sikres at alle elementer medtages. For at sikre 

dette har vi valgt at følge nedenstående: 

 Udgangspunkt 

 Fokusområder 

 Vision og strategi 

 Strategikort igennem strategisk tema 

 Årsags-/virkningssammenhænge i det strategiske tema 

 Udvikling af BSC 

 Kritiske Succesfaktorer/målsætninger/Mål for succes (KPI’er) 

 Strategiske initiativer 

 

Dette ender med en samlet opstilling af Financial Business Service totale BSC. Afsnittet 

herefter vil omhandle implementeringen. 

10.3 Udgangspunkt 

For at opnå viden om medarbejdernes kendskab til den nye strategi "One Company 

Network" valgte vi, at udarbejde et spørgeskema jf. bilag 7 som alle medarbejder i 

afdelingen fik mulighed for at besvare. Spørgeskemaerne har givet os viden om, at 
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medarbejderne ikke ved hvilke fokusområder der er i forbindelse med ”One Company 

Network” jf. konklusionen på spørgeskemaerne i bilag 7 og derfor må vi konkludere, at 

de ikke har taget strategien til sig, og fortsat arbejder efter gamle forretningsgange i 

stedet for at fokusere, og arbejde mere ensartet så alle ved hvordan de skal nå de fælles 

mål som strategien ligger op til. 

10.4 Fokusområder 

Vi har delt strategien ”One Company Network” op i følgende underpunkter, så vi bedre 

kunne definere hvad det præcist er FBS skal ændre på sigt. Fokusområdernes 

gennemgående tema er, ensartethed, transparenthed og rådgivning. 

”One Company Network” langsigtede målsætning er at skabe en international 

økonomiafdeling hvor rådgivningsopgaven og transparenthed er i fokus. 

Følgende fokusområder er yderligere beskrevet: 

 

 Risikostyring, hvordan driver man projekter i COWI; Der skal være en 

gennemsigtighed på projekterne og især med fokus på risiko. Hvad er der reelt afsat 

af risiko på det enkelte projekt, og afspejler dette den reelle risiko. Det skal blive 

nemmere for ledelsen at følge med i hvad de har af risiko, så de i fremtiden kan 

navigere uden om unødige tab. 

 

 Porteføljestyring: One Company Network stiller krav om, at der i hver afdeling skal 

være en porteføljemanager som skal varetage og have overblikket over hvordan de 

enkelte porteføljer af kunder og projekter er sammensat i de forskellige 

forretningsenheder. Dette er desuden et projekt der er tæt forbundet med 

risikostyring, idet en porteføljemanager skal sørge for, at porteføljen af projekter er 

sammensat på den mest hensigtsmæssige måde for den givne forretningsenhed. 

 Rapporteringsmateriale: Rapporteringen til forretningsenhederne skal ensrettes, så 

alle arbejder under de samme forudsætninger, dette øger også gennemsigtigheden. 

 Sparringspartner: FBS skal være en større sparringspartner til forretningen, så de 

kan bistå med fremadrettede beslutninger på SBU niveau. 

 

Ovennævnte initiativer vil blive præciseret i et strategikort og BSC for afdelingen da de 

alle linker til strategien "One Company Network". 
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10.5 Vision og Strategi 

Det traditionelle BSC tager udgangspunkt i visionen og strategien. Nedenstående 

opstillede vision og strategi for FBS. Dette giver et billede af de værdier og normer der 

gør sig gældende i afdelingen. 

På baggrund af ovenstående har FBS opstillet følgende vision. 

 

Vision
60

 

Vores vision er, at vi er kendt i forretningen for at levere finansielle ydelser af høj 

kvalitet på tværs af organisationen på alle niveauer. 

 

Mission 

 Corporate governance partner: 

Vi leverer hurtig, rigtig og relevant økonomi-information. 

 Corporate business service partner: 

Vi bliver inddraget, fordi vi kender forretningen bag tallene. 

Strategic partner: 

 Vi er en naturlig sparringspartner for fremadrettet forretningsudvikling. 

 Operational excellence: 

Vi har det sjovt og bliver udfordret, og vi arbejder løbende på at forbedre 

arbejdsgange, så vi kan bruge vores tid på spændende opgaver. 

 

Ovenstående vision og mission er i tråd med strategien ”One Company Network” som 

lægger op til, at FBS skal være en naturlig sparringspartner til forretningsudvikling, de 

skal både kende tallene i forretningen men også kunne yde rådgivning omkring 

fremadrettet initiativer. Strategien sætter fokus på ensartethed i hele koncernen, og det 

er også i tråd med at FBS vil forbedre arbejdsgangene. Koncernstrategien ”One 

Company Network” sætter medarbejderne i fokus og COWI vil gerne have, at alle 

medarbejdere kan rokere inden for organisationen, så der både kan ske en udveksling af 

viden medarbejderne imellem men også konkret have kompetencer inden for en speciel 

enhed, det ligger FBS også op til når de skriver, at ”vi bliver inddraget og udfordret” i 

deres egen mission. FBS opretholder interne kontroller for at fremstå som en samlet 

organisation der yder støtte og service til COWI. 

                                                 
60

 Afdelingens vision, mission og strategi 
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10.6 Delkonklusion 

Vi har taget udgangspunkt i afdelingens vision, mission og strategi som er alignet med 

COWIs overordnede strategi "One Company Network". 

Vi har valgt kun at se på FBS som afdeling, idet de har den største kontaktflade i 

organisationen, og herefter definere hvad der skal til for at opnå den succes som 

strategien ligger op til. Vi har valgt kun at fokusere på den overordnet strategi ”One 

Company Network” velvidende, at det er de forskellige strategier som ”people strategi” 

og ”kommunikationsstrategi” der tilsammen danner grundlag for hele afdelingens 

performance. Dog har vi valgt kun at se på denne del da vi mener, at alt linker til denne 

strategi.  

Spørgeskemaundersøgelsen viser medarbejdernes engagement i den nye strategi, og 

konklusionen på dette er, at strategien ikke er konkret nok for medarbejderne, på denne 

baggrund vil vi herefter gennemgå hvordan vi vil konstruere et BSC igennem de 4 

perspektiver.  

 

10.7 Hvordan får vi alignet COWIs strategi med BSC i FBS? 

Vi mener, at ovennævnte vision og mission er i tråd med COWIs strategi i forbindelse 

med at skabe fælles retning for organisationen. Koncernstrategiens tema "Skab 

synergieffekt i et tæt samarbejde" beskriver hvad koncernens fokus er med vægt på 

strategien "One Company Network", og FBS har herigennem alignet deres initiativer 

som ensrettet forretningsgange, transparenthed og rådgivning ved at definere 

fokusområderne i to strategiske temaer, "Sterategic partner" og "Operationelle 

styringsprocesser" som vil blive beskrevet efterfølgende. 

 

11 Financial Business Supports strategikort 

 

Med udgangspunkt i det strategiske tema ”Skab synergieffekt gennem et tæt netværk” 

som primært indeholder strategien ”One Company Network” har vi splittet strategien op 

i to selvstændige værdiskabende temaer, "Strategic Partner" og "Operationelle 

Styringsprocesser". Næste skridt er, at planlægge strategien igennem kritiske 

succesfaktorer, KPI’er og targets. Herefter vil vi vise strategikortet igennem de to 

temaer som tager udgangspunkt i kundestyrings-processen og i det interne 
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procesperspektiv. "Strategic partner" er med til at skabe værdi til COWI igennem 

indtjeningsvækststrategien, og de operationelle styringsprocesser er en produktivitets-

strategi og dermed med til at skabe omkostningsminimering i forhold til processerne. Vi 

har her igennem afdækket strategien ”One Company Network” i strategikortet jf. bilag 

5.  

De KSF der er opstillet under de to strategiske temaer ”strategic partner” og 

”operationelle styringsprocesser” vil herefter blive belyst ved at beskrive årsags-

virkningssammenhængene. 

 

Strategic partner tager afsæt i strategien ”One Company Network” hvor der sættes fokus 

på større samarbejde og videndeling imellem forretningsenhederne, dette kommer til 

udtryk i de nævnte fokusområder hvor der her relateres til partnerskab og fastholdelse 

og tiltrækning af kunder, hvorefter det vil skabe værdi i kundeperspektivet, idet det 

giver værdi for kunderne at modtage bedre rådgivning og sparring omkring projekterne 

og håndtering af porteføljer i afdelingerne, den kritiske succesfaktorer vil her være 

kundetilfredshed og kundefastholdelse. Når kunderne får god sparring og støtte skaber 

det øget omsætning hos FBS, idet de vil blive efterspurgt mere i organisationen. Dette 

forudsætter, at medarbejdernes kvalifikationer er til stede. Kvalifikationerne opnås 

blandt andet igennem medarbejdernes anciennitet og igennem jobrotation idet der 

herigennem opnås større forståelse, og dette danner grundlag for rådgivningsprocessen. 

For at "Strategic Partner" skal blive en succes kommer man dog ikke uden om at 

rådgivningsopgaven skal alignes med efterspørgslen fra forretningen, det gab der 

herefter fremkommer, skal dækkes af relevant uddannelse og optimer af IT-systemer. 

 

Operationelle styringsprocesser fokuserer på, at output i højere grad standardiseres 

igennem ensrettet rapportering og ensrettet projektstyring. Risikostyring tager afsæt i, at 

alle projekter skal synliggøre hvad der er afsat af risiko på hvert projekt i 

forretningsenhederne. Når der er højere standardisering og outputtet er ensartet, skaber 

det også hurtigere forståelse i forretningsenhederne idet det er nemmere at arbejde på 

tværs af organisationen, og dermed skaber det større forståelse når alle arbejder ud fra 

samme retningslinjer. Dette bevirker også, at kundetilfredsheden stiger når der bruges 

mindre administrationstid på projekterne som herefter skaber omkostningsminimering 

og dermed en øget indtjening. Nøgleprocessen er, at opnå læring og forståelse samt 

relevante IT-værktøjer.  
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I forbindelse med indføring af de to strategiske temaer vedrørende strategien ”One 

Company Network” er det vigtigt, at ”klæde” FBS på, så mennesker og systemer har 

den tilstrækkelige og nødvendige kompetence, viden og erfaring til at kunne løse 

opgaven, og derved skaber det den synergi som forretningen gerne vil opnå. FBSs 

tilegner sig større ekspertise inden for ovennævnte områder, og dermed opnås 

sparringspartnerkonceptet, som desuden vil blive skabt som en horisontal 

værdiskabelsesproces der ligger i afdelingen, idet FBS opnår lærings- og 

vækstmålsætninger for udvikling af medarbejderkompetencer, kultur og værdier som 

drivere for forbedringer i de kundefokuserede processer. 

Alt ender op i, at det sikres, at opgaverne bliver løst og dermed maksimeres afkastet til 

aktionærerne. Nævnte årsagsvirkningssammenhænge fremhæver det, at fundamentet 

skal være i orden for at afdelingen kan opnå succes. 

11.1 Udvikling af Balanced Scorecard i FBS. 

I forbindelse med udvikling af BSCet i afdelingen, har vi valgt at opstille målepunkter 

og mål for hver af målsætningerne hvor vi tager udgangspunkt i de traditionelle 4 

perspektiver. BSC skal nås inden for hvert af de fire perspektiver for at realisere strategi 

”One Company Network”.  

Det er vigtigt, at virksomhedens vision og strategi går som en rød tråd gennem 

scorecardet med koblingen til målsætningerne. KPI’erne i de fire perspektiver er med 

til, at danne en balance mellem de kortsigtede- og langsigtede mål, og mellem de 

økonomiske og ikke økonomiske mål. Desuden skabes der en balance mellem 

måltallene for de hidtil opnåede resultater og de fremtidige resultater.   

11.2 Finansielt perspektiv 

Det finansielle perspektiv omhandler hvordan man agerer og fremstår som ”ejer”. Det 

er vigtigt, at FBS bliver drevet effektivt og dermed holder sig inden for budgettet så der 

er kapital til afdelingens miks af aktiviteter og desuden er med til at imødekomme 

COWIs forventninger om gode resultater og vækst. 
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Finansielle perspektiv

Strategiske temaer 
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Relevante målinger for FBS                         Figur 12 

 

Den kritiske succesfaktor øge indtjeningen har vi valgt idet FBS er med til, at der opstår 

synergi igennem de andre perspektiver.  Når controllerne er mere ude i organisationen 

er de med til at skabe større indtjening til afdelingen, når der er større indtjening i 

afdelingen har FBS også mulighed for at bruge flere ressourcer på læring og 

uddannelse, dette gør, at der opnås større viden ibland medarbejderne og dermed bliver 

de efterspurgt mere af kunderne. Dermed vil vores målepunkt være hvor meget tid der 

er i organisationen, og vi mener, at 85 % af controllernes tid vil være realistisk. 

Det er nemt at kontrollere målene, da det er muligt at foretage målingerne dagligt i det 

interne økonomisystem. Målingerne bør foretages løbende, så man ikke bliver 

overrasket når man når udgangen af året men, at man derimod måler effekten af den 

øgede indsats løbende. Omkostningerne for målingerne er ikke eksisterende, idet de er 

nemme at trække fra økonomisystemet, dog bør de trækkes over et kvartal idet det giver 

mere mening med et samlet overblik i stedet for de daglige udsving. 

 

Ved den kritiske succes faktor omkostningsminimering, kan samme måling bruges, 

nemlig tid pr. opgave idet det er med til at skabe transparenthed på hvor lang tid man 

bruger på en given opgave, og herefter kan der tages stilling til procesforbedringer.  

Målepunktet DSO dage som står for Days Outstandig og er et udtryk for, hvor meget 

likviditet, der er bundet i arbejdskapitalen udtrykt ved antal gns. omsætningsdage (i 

forhold til Turnover). Beregnes som ((Debtors +Work in Progress + Invoiced in 

advance)/Turnover i de sidste 12 mdr)*360 dage
61

. 
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 COWIs økonomihåndbog 
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Kunde perspektiv

Strategiske temaer 

 

 

 

"Strategic partner"

○Kundetilfredsheds-
undersøgelser
○Serviceaftalefeedback
○Kundetbehovs 
analyser
○ Opstartsmøder

○ 80%
○ 100%

○ 80%
○ 100%

Strategikort Målepunkter Mål

Strategikort Målepunkter Mål

"Operationelle 
styringsprocesser"

Fo
rb

ed
re

 C
OW

I f
on

de
ns

 
væ

rd
i g

en
ne

m
 O

ne
 

Co
m

pa
ny

 N
et

w
or

k

Pr
od

uk
tiv

ite
ts

st
ra

te
gi

In
dt

je
ni

ng
sv

æ
ks

st
ra

te
git

eg
i

○Levere rapporter til 
tiden

○ Adm.omk. I forhold 
til samlet tid i org.

○5 
arbejdsdage

○ gns. 50 
dage 

○Partnerskab
○ Tiltrække og 
fastholde kunder

○ Tilgængelighed
○Kvalitet

Hvis DSO dagene bliver for høje betales der mange omkostninger til renter og dermed 

en ekstra udgift på projektet, derfor er dette målepunkt en god rettesnor for FBS idet de 

har alt økonomisk kontakt til projektlederen, og kan herigennem vejlede projektlederen 

til at tage affære. Når der fokuseres på DSO dage er det også fordi det er med til at sikre 

et stabilt cashflow til COWI og dermed kan de opretholde deres andre strategier som 

f.eks. opkøbsstrategi og trække mindre på banken idet de selv kan finansiere f.eks. 

lønninger. I det finansielle perspektiv er de strategiske målsætninger kortsigtede, idet de 

gerne skulle måles på om der er sket en omkostningseffektivisering inden for et år.  

11.3 Kundeperspektivet 

Kundeperspektivet handler om hvordan man gerne vil fremstå overfor sine kunder, 

kunderne er i denne forbindelse de andre afdelinger. 

Uanset kundegrupper er vejen til at sikre stabil vækst i kunder, igennem kundepleje, 

således kunden virkelig kan føle, at FBS yder det optimale, og fremstår som en 

harmonisk enhed der har overblik, kompetence og engagement til at servicere og yde 

støtte til de andre afdelinger i huset, især i forbindelse med fokusområderne jf. 

koncernstrategien "One Company Network" er det vigtigt, at afdelingerne har den 

fornødne tiltro til FBS, så de ønsker deres service i beslutningssituationer. 

Desuden skal der være en gensidig respekt afdelingerne imellem. Ved at der er en 

gensidig respekt, er det nemmere at skabe tillid til rapporter og ydelser der bliver leveret 

fra økonomiafdelingen. 

 

Relevante målinger for FBS                        Figur 13 

I kundeperspektivet hvor de kritiske succesfaktorer er partnerskab, og tiltrække og 

fastholde kunder. Her skal målepunktet måles i kundetilfredshedsundersøgelse og 

kundebehovsanalyser, idet det skal måles om hvordan FBS fremstår som 
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samarbejdspartnere, er de forandringsparate, og navigere de ud fra de efterspørgsler der 

er, hvad bliver der efterspurgt mere af og hvad skal evt. leveres. 

Kundetilfredshedsanalyserne er vigtige at foretage, da de er med til opnå forståelse 

overfor forretningen, så FBS ved hvad der forventes af dem ude i forretningen. 

Sammenholdes det med de andre perspektiver kan man opnå større tilfredshed både 

blandt kunder og medarbejdere. Kundetilfredshedsanalysen skal gå på relevante 

spørgsmål til projektlederne og afdelingscheferne, og de skal sammenholdes med den 

strategi ledelsen har udstukket. Serviceaftalefeedback, de aftaler der er lavet med 

forretningsenhederne skal overholdes, og det vil også give udslag i de 

tilfredshedsundersøgelser der udarbejdes. 

De kritiske succesfaktorer, tilgængelighed og kvalitet skal være med til, at kunderne 

oplever at FBS leverer rapporter til tiden så rapporterne kan være med til at danne 

grundlag for beslutningerne i forretningen. Med det strategiske mål, rettidig levering af 

rapporter, skal de udsendes inden 5 arbejdsdage, idet forretningen så har mulighed for at 

bruge rapporten i en evt. beslutningsproces, målingen går dog på, at den enkelte 

controller selv indrapporterer hvornår de har udsendt rapporten eller man kan fange det 

i kundetilfredshedsanalysen hvis det giver udslag. På denne måde vil 

kontrollerbarheden forholdsvist nemt kunne opretholdes. 

Målepunktet for tilgængelighed er hvor mange samlede administrationsomkostninger er 

der i forhold til den samlede tid i organisationen idet det viser hvor arbejdet ligger, er 

det i afdelingerne eller internt i FBS, det viser dermed hvilke arbejdsopgaver der er, 

dette kræver dog en korrekt registrering af sin tid og en stram wbs
62

-struktur, denne 

kultur er dog godt indavlet i COWI så derfor er det nemt at underbygge strukturen med 

et ekstra nummer. 

For målet omkring kundernes behov skal der laves kundebehovsanalyser en gang årligt. 

Det er vigtigt, at der kommer et mål for det niveau der ønskes opnået. Omkostningerne 

til undersøgelsen kan være høje, men de bør ses i sammenhæng med den værdifulde 

information der kan opnås ved en sådan undersøgelse de kan desuden laves for flere 

afdelinger samtidigt, i et samlet spørgeskema, så der ikke opstår manglende deltagelse 

af forretningen fordi de får for mange spørgeskemaer.  

11.4 Internt perspektiv 
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 Work Breakdown Structure, nummerkoder, der identificerer hver opgaves entydige placering i projektets 

dispositionsstruktur af både tid og omkostninger. 
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Interne proces perspektiv

Strategiske temaer 
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Den traditionelle definition på dette perspektiv omhandler hvilke forretningsprocesser 

virksomheden skal benytte, og effektivisere for at tilfredsstille ejere og kunder.  

Afdelingen skal hele tiden blive bedre og effektivisere for at følge med i udviklingen, 

herigennem skabes der nye forretningsprocesser. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på 

alle niveauer følger med, og at der hele tiden er fokus på udvikling. Læring i forbindelse 

med fokusområderne, risikohåndtering, porteføljestyring, samarbejdspartner og 

ensrettet månedsrapportering, skal håndteres men først skal fokusområderne afstemmes 

med hvilke forventer forretningen har til FBS. 

I forbindelse med ”One Company Network” er der store krav til medarbejder om at 

være en sparringspartner for forretningen, at de skal kunne rådgive både omkring 

markedsrisici, kontraktmæssige forhold og generel opbygge en forståelse for 

forretningsenhedernes behov for finansiel støtte til styring af projekter, dette betyder at 

FBS skal indføre en professionel proces til at opnå denne forståelse. Medarbejderne skal 

være klar til at møde forretningen og de omskiftende krav der stilles til medarbejderne. 

FBS opgave er at sikre, at både COWIs forretningsprocesser overholdes men også sikre, 

at COWI opererer inden for lovens rammer, derfor har det en afgørende betydning for 

virksomhedens drift, at afdelingen kan beherske opgaverne på en hurtig og effektiv 

måde. Det er afgørende for afdelingens andre opgaver, og dermed også servicen overfor 

interessenterne, at datagrundlaget er så opdateret som muligt. En manglende udførsel af 

kontrolopgaven kan betyde, at rådgivningen sker på et forkert grundlag. 

 

Relevante målinger for FB                                                                                  Figur 14 

Strategien ligger op til ét samlet COWI hvor der er ensrettet forretningsgange og 

processer derfor er det også FBS opgave at fokusere på kundebehovene. 
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I det strategiske tema: Strategic Partner, er der fokus på rådgivningsopgaven og at 

kundens behov bliver opfyldt, derfor er det vigtigt, at FBS måler hvor i 

rådgivningsopgaven de er, derfor har vi valgt % af projekter med opstartsmøder. 

Målingen om at afholde opstartsmøder omkring alle projekter kan man gøre ved at 

udfylde et skema som er udfyldt med de gængse spørgsmål man skal igennem, omkring 

hvem er kunden, hvornår er projektet slut, skal der forskudsfaktureres, er det i rater, 

lump sum
63

, skal der kurssikres, er der afsat midler til risikohåndtering osv. På den 

måde er det også muligt, at gå tilbage i skemaet hvis projektet er gået dårligt i 

forbindelse med efterkalkulationer, er der sket noget man ikke har været opmærksom 

på. Det er dog vigtigt, at skemaet kun bliver brugt som en rettesnor og som inspiration 

til hvad man kan tale om, idet hvert projekt ikke nødvendigvis behandles ens. Det vil 

kræve lidt ekstra arbejde i starten af projektet men på sigt vil det være med til at 

omkostningsminimere idet controlleren får en større forståelse af projektet og et bedre 

samarbejde med projektlederen. Dermed ligger denne måling under begge strategiske 

temaer. 

En anden målsætning er, at måle kursusdage, hvor mange projektledere har deltaget i 

udbudte kurser fra FBS, dette er også en nem måling at foretage, idet det ligger internt i 

HR-afdelingen som er dem der udbyder kurserne for FBS, denne måling kan foretages 

årligt og den kan foretages på alle de kurser de udbyder, f.eks. når der starter nye 

projektledere i COWI, deltager de så på kurset ”Sådan holder du økonomisk styr på dit 

projekt” eller ”Generel SAP”, det er dog nogle kvantitative målinger som kan give et 

svar på deltagerniveau i forhold til evt. nyansatte i perioden osv. Det er dermed en svær 

måling idet det er svært at måle hvad den enkelte har fået ud af kurset, uvisheden kan 

dog mindskes med et evalueringsskema af det pågældende kursus. 

Et relevant målepunkt i dette perspektiv er, antal projekter der har transparentheden i 

forbindelse med risikostyring, målepunktet er valgt, så vi kan følge med i hvilke 

projekter der mangler at blive identificeret med hensyn til risikoprofil, og det er herefter 

muligt at agere ud fra det, hvorefter analyserer på hvor mange ressourcer der skal være 

med til at få risikoscreenet alle projekter.  

Målepunktet Timer forbrugt på udvikling af rapporter er relevant at medtage her, idet 

det viser hvor timerne der er forbrugt i afdelingen, sidder den enkelte at udvikler 
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specielle rapporter til en projektleder, som en anden tidligere også har lavet, når dette 

synliggøres opstår der også en relevant videndeling iblandt medarbejderne. 

Dette målepunkt hænger også godt sammen med det andet, idet der skal måles på hvor 

mange forretningsgange er alignet, målepunktet er valgt fordi det er relevant i forhold 

til strategien og i forhold til kunderne så de ved hvad de skal forholde sig til.  

Når forretningsgangene er alignet er det også med til, at opretholde gældende love og 

regler, så FBS fremstår som en afdeling der fokuserer på en professionel proces, og det 

er med til at hjælpe på kvaliteten af det udførte arbejde. 

11.5 Læring og vækst 

Læring og vækst perspektivets formål er at sikre, at FBS lykkedes med de nye krav om 

forandring afdelingens nye rolle stiller. Vi vil her se på de strategiske temaer samlet, 

idet det er de samme faktorer såsom medarbejder- kompetencer der gør sig gældende, 

og medarbejderne er som bekendt den vigtigste ressource og derfor er viden en vigtig 

faktor. 

FBS skal opretholde sine kompetencer som de allerede har i dag inden for regnskabs-

væsen, finansiel rapportering, compliance og kontrol. Men de skal samtidig på grundlag 

af deres kompetencer, og på baggrund af efterspørgslen efter mere Finansiel Support i 

organisationen også udvikle nye kompetencer, der blandt andet sætter dem i stand til at 

forstå virksomhedens drift på de enkelte SBU’er
64

 samt være en effektiv 

sparringspartner både overfor de enkelte direktører men også helt konkret på projekt 

niveau f.eks. vedrørende kontraktindgåelse med en klient. 

Læring og vækst perspektivet er dermed en stor del af ”One Company Network” idet 

der er et reelt behov for at få klarlagt medarbejdernes kompetencer, herefter fastlægge 

deres behov for uddannelse, så de opnår læring omkring hvordan man udarbejder tilbud, 

hvad skal man være særligt opmærksom på når man læser en kontrakt omkring f.eks. 

forsikrings- og valuta forhold, dette vil gøre, at de vil opnå større forståelse for projektet 

og man derigennem kan bistå projektlederen omkring risikoforhold.  
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Dette leder til den første kritiske succesfaktor, medarbejderkompetencer. Da FBS skal 

sikre, at de har en kvalificeret arbejdsstyrke der kan påtage sig empowerment. Kunderne 

skal opleve, at der eksistere et stort knowhow bredt i afdelingen, og ikke kun hos 

enkeltpersoner.  

Det er derfor vigtigt, at der fokuseres meget på, at medarbejderne har den relevante 

viden i forhold til deres arbejdsopgaver,  

og et relevant måltal er strategiske jobs i % den enkelte kan udføre, herunder kan læring 

opnås hvis der arbejdes på tværs af arbejdsopgaverne, her laves der back-up planer for 

hinanden, så man har en 2. og 3. person der kan overtage hvis man ikke selv har 

mulighed i forbindelse med travlhed, ferie og sygdom. Det er så den enkelte person der 

selv har ansvaret for oplæring og videregivelse af viden. Den 2. og 3. person kan 

efterfølgende lave test af deres viden for at se om de har forstået det korrekt. Det er 

nemt at måle, idet et excel ark skal holdes opdateret, hvem der er 2. og 3. back-up om 

de er blevet oplært og hvem den ansvarlige er, indtastes heri.  

Dette er ligeledes med til at fokuseres på videndeling, så der ikke går viden tabt, hvis en 

medarbejder forlader virksomheden. Et andet målepunkt er forretningsgangbeskrivelser 

der kan oprettes i en videndatabase, hvor alle har pligt til løbende at indtaste deres viden 

og KPI’en medarbejderrotation er dermed et vigtigt målepunkt idet der giver større 

mulighed for overlapning af arbejdsopgaver og hermed skaber det også synergi til 

rådgivningsopgaven. I forbindelse med fokusområderne i strategien ”One Company 

Network” er det vigtigt at få defineret medarbejdernes kompetencer, og dette kan 
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dermed være med til at danne grundlag for en analyse af manglende skill’s hos 

medarbejderne. 

Det er også vigtigt at vide hvor stor udskiftning der er iblandt medarbejderne, der bør 

være en målsætning der omhandler lav medarbejderomsætning idet der tabes viden hver 

gang der er en medarbejder der forlader afdelingen. Her taler vi om en ”naturlig” 

medarbejderomsætning idet vi mener, at ”friske øjne” er nødvendige i enhver 

organisation. Medarbejderomsætning er et relativt måltal, hvor mange forlader FBS 

afdeling i forhold til andre afdelinger i organisationen og herefter kan man vurdere 

rimeligheden. 

En målsætning for opnåelse af medarbejdertilfredshed er vigtig, så der kan reageres i 

tide hvis niveauet ikke opnås. Nævnte målepunkter danner tilsammen organisatorisk 

parathed og man kan i den forbindelse bruge medarbejdertilfredshedsundersøgelser til at 

se om medarbejderne er motiveret, og her lave et målepunkt for adfærdskodeks, hvor 

bevidste er medarbejderne omkring kulturen.  

Det er vigtigt, at der både er spørgsmål omkring samarbejde med lederen, kvaliteten af 

ens udførte arbejde, trivsel i hverdagen, samarbejde med kollegaer, sygefravær, 

udvikling og fastholdelse. Nævnte hovedpunkter kan så yderligere specificeres i 

spørgsmål som f.eks. "Jeg har mulighed for at lære nyt gennem mit arbejde" som skal 

besvares med ratingen 1-5, hvor 1=Særdeles uenig og 5= Særdeles enig. 

Tilfredshedsundersøgelsen vil give et billede af medarbejderens situation i afdelingen, 

og vil indikere om medarbejderen er overordnet tilfreds eller utilfreds. Disse spørgsmål 

kan yderligere uddybes ved at give medarbejderen mulighed for selv at skrive 

kommentarer som f.eks. "Du skrev i foregående spørgsmål, at du var utilfreds eller 

særdeles utilfreds med virksomheden som arbejdsplads. Hvad skal virksomheden efter 

din mening gøre bedre eller anderledes for at øge tilfredsheden?" 

Dette vil give FBS et særdeles godt grundlag for at følge op på om der er trivsel i 

afdelingen. Hvis man yderligere udarbejder det elektronisk vil man herefter nemmere 

kunne knytte handlingsplaner til. Dette vil dog være en dyr proces, men det vil herefter 

være et værktøj der kan bruges af hele COWI og dermed vil omkostningen blive mindre 

for FBS og det vil give medarbejderne en oplevelse af, at koncernen sætter pris på dem 

og deres trivsel.  

Måltallet kan herefter sammenholdes med ”sygdom pr. medarbejder” i forhold til resten 

af afdelingen, da det er vigtigt, at alle medarbejdere er glade for deres arbejde og 
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motiveret. Utilfredse medarbejdere har en lav produktivitet og fleksibilitet, som kan 

være til stor skade for virksomheden. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og sygdom pr. medarbejder giver en god 

indikator for hvor utilfredse medarbejderne er, idet der er nemt at lyve i et spørgeskema, 

kan sygdomsprocenten være med til at give en indikator for tilfredsheden. Dette er ikke 

en generalisering men kan bruges som en ledetråd. Det er vigtigt, at afdelingen får rettet 

op på dette i tide så medarbejderne ikke forlader virksomheden og dermed tager viden 

med sig. Utilfredse og uengageret medarbejdere nedbryder kundetilfredsheden i kunde 

perspektivet og dermed er denne måling relevant set i forhold til de fokusområder der 

skal indføres i organisationen hvor det er vigtigt, at FBS fremstår som en harmonisk 

enhed i forhold til de andre afdelinger. 

Det er især også vigtigt, at knytte en incitamentsaflønning til de enkelte mål, idet det vil 

skabe en indre motivation for medarbejderen at nå de opstillede mål. 

Det besvarede spørgeskemaet indikerer, at medarbejderne gerne vil have opstillet 

personlige mål og dertil hørerne aflønning af bonus, jf. bilag 7.  

Incitaments aflønninger har det formål, at det får medarbejderne til at fokusere, og 

arbejde mere målrettet efter at nå sin bonus og dermed også målet for strategien. 

Vi mener at bonusaflønningen laves pr. medarbejder og skal herefter vægtes om 

medarbejderen syntes, at målet er opnået, og om afdelingslederen syntes at målet af 

nået. Disse to ting tilsammen er med til, at opgøre om medarbejderen får udbetalt sin 

bonus. Efter at medarbejderen og lederen har vurderet om hvert mål er nået, om den 

enkelte medarbejder har lavet x-antal forretningsgange eller om man har samarbejdet 

med sine kollegaer skal hvert punkt vurderes på en score fra 1-3, hvor 1=lav 

performance og 3=god performance. 

Den årlige præstationssamtale danner således baggrund for om man har opnået sine 

mål, og herefter danne den baggrund for opsætning af nye mål, samt vurdering af hvad 

der kan opnås i løbet af året, og om der er noget der skal gøres anderledes. Det er 

vigtigt, at denne samtale ikke foregår sammen med den årlige medarbejdersamtale, idet 

den danner grundlag for egen tilfredshed, udvikling og trivsel. 

I forbindelse med incitamentsaflønningen syntes vi, at den første vurdering af 

medarbejderne skal ligge inden for et halvt år, idet det skærper medarbejdernes fokus og 

præstation. Det vil gøre, at medarbejderne kommer i gang med opgaven hurtigt, og de 

vil hurtigt opnå læring af scorecardet. 
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Vi foreslår, hvis medarbejderne opnår en score på 100 % udløser det en årlig bonus, 5 

% af deres årsløn. Det er selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne ikke får rundsave på 

albuerne, og at det stadig er et godt arbejdsmiljø og god tone i afdelingen, så derfor er 

det vigtigt at præcisere, at en del af bonussen, 1,5 %, vil være afhængig af om COWI 

opnår sit forventede årsresultat. Der vil yderligere være 2 % som kommer an på om man 

har taget hensyn til sine kollegaer, og arbejdet i det team der var sammensat jf. 

handlingsplanen, og de sidste 1,5 % procent afhænger af medarbejderen selv, og 

hvordan de arbejder for at opnå målet. 

I forbindelse med at knytte medarbejderne tættere til virksomheden i COWI, jf. første 

del af opgaven, foreligger der en skjult incitamentsaflønning i forbindelse med udbud af 

aktier.  B- og C-Aktierne
65

 udbydes til favørpriser til medarbejderne, og desuden sker 

betalingen igennem bruttolønnen, således at der kan købes aktier for max. ca. kr. 

20.000,00 pr. medarbejder og her skal man selv kun betale ca. halvdelen da man dermed 

ikke betaler så meget i skat. Ulempen er, at de skal beholdes i 7 år før de kan sælges 

igen, men i perioden kan de nå at stige i værdi, og dermed opnår man en større 

udbetaling. Denne incitamentsaflønning er dog forbeholdt alle i COWI med baggrund i 

at skabe tættere forbindelse mellem medarbejder og virksomhed. Det er dermed ikke 

den type incitamentsaflønning vi mener skaber større fokus på de operationelle 

initiativer. 

I forbindelse med de strategiske temaer er de strategiske systemer vigtige, da de er med 

til at effektivisere processer og forretningsgange, det gør at FBS kan yde en optimal 

sparring til forretningen som herefter er med til at opnå en omkostnings-minimering, og 

når de strategiske værktøjer holdes opdateret, skaber det også en større 

medarbejdertrivsel. 

Ovennævnte er med til at skabe organisatorisk parathed og det er med til at få integreret 

og eksekveret strategien ”One Company Network” i FBS. 

11.6 Delkonklusion 

De opstillede mål er hypotetiske men vi mener dog, at de er realistiske. Vi har fundet de 

mest relevante målinger ud fra de to strategiske temaer, "Strategic Partner" som referer 

til fokusområderne sparringspartner og porteføljestyring. "Operationelle 

Styringssystemer" linker direkte til ensrettet forretningsgange og risikostyring på 
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projektniveau fra fokusområderne. Vi mener også, at have beskrevet, at målene hænger 

sammen i årsagsvirkningssammenhængene, idet mere tid i organisationen hænger 

sammen med mere tid på projekterne, som igen gør, at rådgivningen effektiviseres og 

herigennem opnås målet samarbejdspartner. 

Vi har desuden beskrevet hvordan en incitamentsaflønning vil være nem at indføre og i 

tråd med medarbejdernes forventninger. 

Målingerne vil desuden altid være præcise og objektive, da der ikke er mulighed for at 

have indvirkning på om målingen går den ene eller den anden vej. 

 

Hvilke KPI’er er relevante målepunkter for Financial Business Support? 

 

De fokusområder der er inden for strategien ”One Company Network” tager 

udgangspunkt i det interne perspektiv, det er her strategiens processer er defineret, så 

målene kan kobles til den overordnede COWI strategi. Da rådgivningsopgaven er det 

gennemgribende tema i fokusområderne, og da denne opgave er i konstant forandring, 

da den forandrer sig i takt med omgivelsernes ønsker og behov. En måde at måle dette 

på er, at holde konstant fokus på kunde- og medarbejderundersøgelser da de giver en 

vigtig indikator for hvor medarbejder er i forhold til de krav kunderne efterspørger, og 

om medarbejderne lever op til kundernes krav. Desuden er det en indikator for om det 

er i tråd med fokusområderne og generelt strategien ”One Company Network”. 

”DSO dage” betyder meget for FBS fordi det indikerer hvor lang produktudviklingstid 

der er fra projektlederen har udført sit arbejde til kunden har betalt for arbejdet. 

Tidsregistrering pr. projekt er også vigtige målepunkter for Financial Service idet de 

tolker på hvor lang tid man bruger på en given sag, når der bliver udviklet på en rapport 

eller hvor meget det koster et projekt at støttefunktionen også skal arbejde på projektet. 

Det er vigtigt for Financial Service at vide hvad støttefunktionen koster når de hjælper i 

forretningen, de skal gerne bibeholde deres status som en attraktiv sparringspartner som 

forretningen har lyst til at bruge og ikke bare et nødvendigt onde, der koster for meget 

på deres projekt. Desuden viser det også om efterspørgslen af serviceydelserne ligger 

ude i forretningen på projektniveau eller om services er efterspurgt internt af 

regionsdirektørerne/afdelingslederne. 

Medarbejderne og deres ressourcer danner grundlag for at strategien kan eksekveres, og 

derfor er medarbejdertilfredshed og medarbejderomsætning vigtige. Tids-

registreringerne i afdelingen kan give en indikator for om man er det antal personer man 
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skal være, for at dagligdagen glider nemmere, eller om det altid er de samme personer 

der trækker læsset eller det kan være en ”early-warning” for ledelsen at tage højde for i 

forbindelse med evt. stress.   

 

12 Strategiske initiativer 

I dette afsnit vil vi gennemgå hvilke strategiske initiativer der skal til for at FBS opnår 

sine mål i de strategiske temaer, og bevæger sig i retning af visionen. Inden de 

strategiske initiativer igangsættes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilket niveau de skal 

igangsættes på, hvem bruger FBS støtte og rådgivning i dag og hvem mener FBS at de 

skal nå ud til for at eksekvere strategien, dette er også med til at afstemme forventninger 

imellem forretningen og FBS.  

12.1 Valg af strategiske initiativer 

Denne portefølje af strategiske initiativer har alle betydning for FBS og herigennem de 

målsætninger, der forventes at blive væsentligt forbedret, hvis initiativerne gennemføres 

med succes. 

Det vil hjælpe FBS med implementeringen af BSC for afdelingen når medarbejderne 

kan se hvilke fokuspunkter der er, rent visuelt jf. 6. Vi vil herefter gennemgå de 

konkrete initiativer igennem de to temaer med start i det finansielle perspektiv og 

gennemgå dem nedefter. 

 

Strategic Partner: Det er her vigtigt at fastslå, at initiativerne hænger sammen og der 

også herigennem er en årsagsvirkningssammenhæng. For at få mere tid i organisationen 

er det vigtigt, at få booket projektlederne/afdelingslederne til møder, møder kan 

organiseres i en mødedatabase, så der er et samlet overblik over hvem man har været i 

kontakt med og hvornår, møderne kan afholdes i forbindelse med opstart af et nyt 

projekt, da det er en nem måde at komme i kontakt med forretningen på. Dette kræver at 

der er én person i afdelingen der har ansvaret for at databasen bliver opdateret og 

vedligeholdt. Mødedatabasen kan også danne grundlag for kundereview programmerne, 

hvem efterspørger servicen og herefter kan det opgøres om man har fat i den rette 

kundegruppe. Sammenholdes dette med kundebehovsanalyser og tilfredshedsanalyser er 

der mulighed for at få et godt grundlag for hvad der efterspørges mere af i 

organisationen og hvad der er af mangler og færdigheder i FBS. Undersøgelserne 
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kræver ressourcer og det efterfølgende analysearbejde der ligger, det vurderes at FBS 

ikke har de fornødne ressourcer til dette i dag, så alternativet er enten at ansætte en 

person til opgaven eller et initiativ kunne også være, at outsource opgaven til en ekstern 

konsulent, dette vil sandsynligvis også gøre, at opgaven vil blive løst hurtigere idet de 

har det fornødne kendskab til undersøgelser og dertilhørende analysearbejde. 

I første omgang skal der leveres materiale til det der ligger af projekter i de enkelte 

forretningsenheder, dette gøres ved en screening af projekter og herefter en analyse af 

porteføljerne i afdelingen. Da dette også er et stort arbejde kræves det et samarbejde 

imellem PCO, JV- og business controllere, idet de hver især ved noget om projekterne. 

Dette går også videre ned i læring- og vækst perspektivet da det stiller krav til de it-

værktøjer som skal være med til at understøtte analyserne. Det kræver uddannelse af 

medarbejder i hvordan f.eks. porteføljerne skal opgøres, er det på kundeniveau, 

risikogruppe, gensalg til kunder eller på projektdefinition, alt dette skal først defineres 

før det egentlige analysearbejde kan foregå. Alt dette tilsammen gør, at man mindsker 

afstanden, fra den situation FBS står i nu, og der hvor de ønsker at komme hen med det 

strategiske tema "Strategic Partner", idet man efter følgende initiativer, vil fremstå med 

en meget større viden til forretningen, og herefter kan rådgive indenfor flere områder. 

 

Operationelle styringsprocesser: Går som nævnt ud på at minimere omkostningerne i 

organisationen, og FBS bud på hvad de kan gøre af forskel for forretningen. De skal 

dermed være med til at minimere DSO dagene, og det gøres i første omgang ved at lave 

tæt opfølgning af debitorerne, det er her nemt at sætte ind med de IT-værktøjer og 

ressourcer der er i afdelingen i dag, og det er herefter nemmere at måle om kunderne 

betaler mere effektivt. For yderligere fokus til projektlederne kan rapporter leveres 

inden for 5 hverdage og herigennem opsættes krav til hvilken kvalitet og omfang 

rapporterne skal leveres. Opnåelse af omkostningsminimering igennem 

kundeperspektivet sætter også fokus på tiden i afdelingen. Dette tager udgangspunkt i 

hvor meget tid bruges der på administrationsomkostninger i stedet for direkte sparring 

på projekterne, her kan der også analyseres på hvorfor timerne bliver brugt på 

administration i stedet for sparring, dette er dog svært, på nuværende tidspunkt, at 

vurdere om afdelingen selv har de fornødne ressourcer til at foretage analysen, men 

umiddelbart vurderes det, at analysen ligger hos afdelingschefen idet han også har 

overblikket over rimeligheden af administrationsomkostninger i afdelingen. Det er 

vigtigt at få klarlagt risikoprofilen på projekterne, dette er dog en langsigtet måling, idet 
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det kun er meget store projekter der har risikoprofil i dag, og der findes stadig en lang 

række projekter i COWI uden risikoprofil. Dette initiativ vurderes til, at koste mange 

penge og ressourcer, da det er en helt ny måde at arbejde på i afdelingen, så der skal 

eksterne rådgivere til i denne læringsproces, idet FBS ikke selv sidder med den tekniske 

knowhow omkring forsikringsforhold, og derfor ikke har mulighed for at rådgive om 

hvilke risici der skal forsikres på projekterne andet end de økonomiske, såsom EKF
66

 

forsikringer, valutakurs sikringer og garantier. Det er dog ikke meningen at FBS skal 

rådgive om f.eks. cement, men om hvordan man laver de bedste kontrakter, hvor man 

f.eks. fokuserer endnu mere på forsikringsforhold og ratebetalinger. I forbindelse med at 

ensrette forretningsgange så processerne optimeres, er det vigtigt, at have overblik over 

alle de forretningsgange der er. Dette kan gøres ved, at alle forretningsgange opdateres 

til portalen, portalen er tilgængelig for alle i COWI og dermed har alle muligheden for 

at finde de samme informationer, og det er dermed også muligt at finde frem til, hvilke 

mangler der er. Dette er også en krævende ressource dog er det et kompetenceniveau 

der eksisterer i afdelingen i dag, og dermed et initiativ der kan igangsættes med det 

samme. I forbindelse med dette er det vigtigt, at kommunikere ud hvilket niveau FBS 

ønsker at opnå og dermed ligger det også grundstenene for medarbejderne hvor de 

arbejder hen imod fælles retning. 

Lærings- og vækst perspektivet ligger op til at der skal laves en kompetenceprofil på 

medarbejderne, det er klart, at en person som er nyansat ikke kan lave 

forretningsgangebeskrivelser men derimod kan den pågældende person opnå læring 

igennem jobrotation i afdelingen, det vil kræve ressourcer i starten, men på længere sigt 

vil det være med til at skabe en omkostningsminimering til COWI og afdelingen. 

Medarbejderomsætning er med i dette tema idet det koster ressourcer hver gang en 

medarbejder forlader afdelingen og skal erstattes af en ny. 

For opnåelse af organisatorisk parathed kan der laves medarbejder-

tilfredshedsundersøgelser, hvor er medarbejderne i forhold til de forventninger 

afdelingen/organisationen har jf. afsnittet under "Strategic Partner". Denne måling er 

med til at definere det gab der er i forhold til organisatorisk parathed. 

Handlingsplanen for de enkelte initiativer er med til at skabe værdi for projekterne, så 

medarbejderne/teamet opnår ejerskab, og for at følge op på om målet er nået kan 

handlingsplanen indeholde følgende elementer: 
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 Eksportkreditgaranti (En projektleverancegaranti til at dække risikoen for manglende betalinger for udført 

arbejde) 
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 Mål for handlingsplanen – hvad der skal opnås, og hvornår er målet opfyldt. 

 Aktiviteter – Hvilke tiltag skal gennemføres for at nå målet. 

 Ressourcer – Hvilke ressourcer er der behov for, både i form af tid og kapital. 

 Ansvar – Hvem er ansvarlig for aktiviteten. 

 Tidsplan – Her opsættes der deadline for hver enkelt aktivitet. 

De strategiske initiativer er ikke udtømmende og der vil hele tiden dukke nye op i 

forbindelse med at virksomheden forandrer sig og der stilles andre krav til FBS, så 

dette er et udsnit over hvilke initiativer der skal igangsættes først. 

12.2 Finansiering af initiativerne  

Der skal herefter afsættes et budget, så det er muligt at igangsætte initiativerne, her er 

det vigtigt, at der er afsat et budget udover det sædvanlige så det ikke kolliderer med de 

ressourcer der er i afdelingen i dag.   

Vores bud er meget hypotetisk idet der er svært at vurdere hvor meget de enkelte 

initiativer vil koste. Hvis nogle af initiativerne kan deles med de andre afdelinger, 

såsom kundereview programmer, behovsanalyser, medarbejdertilfredshedsunder-

søgelser og kompetenceprofiler så vil vi vurdere af FBS kan dele omkostningen med 

resten af COWI, og dermed vil det ca. koste afdelingen kr. 100.000,- jf. bilag 11 

Initiativer som mødedatabase, screening af projekter, porteføljeoversigt og 

medarbejderrotation er projekter der er muligt at lave internt i afdelingen med de 

ressourcer der er til rådighed i dag. Vi mener, at det er muligt at få medarbejderne til at 

arbejde mere effektivt hvis deres præstationer knyttes til en incitamentsaflønning, som 

er beskrevet i lærings- og vækstperspektivet. Bonusudbetalingen vil, alt andet lige, 

vurderes til at være mindre end hvis der skulle betales løn til en nyansat medarbejder. 

Idet en bonus typisk ikke ville blive udbetalt 100 % til alle medarbejdere, og desuden 

ville en nyansat bevirke, at de nærtstående medarbejdere ikke ville være så effektive i 

en periode med oplæring. 

12.3 Fordeling af ansvar 

Når der nu er så mange initiativer i afdelingen er det vigtigt, at fordele ansvaret. En 

person kan ikke overkomme og have overblik over alle projekterne samtidig. Derfor er 

det vigtigt, at der laves teams i afdelingen, så hvert team har deres område at fokusere 
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på, dette er også med til at medarbejderne tager ejerskab for det pågældende projekt og t 

der herigennem opnås læring omkring organisationen så man kan yde en bedre sparring. 

Det er vigtigt, at der er én tov-holder som samler alle projekterne løbende, holder status, 

og følger op, desuden skal den pågældende person, afdelingslederen, beslutte hvilke 

projekter der igangsættes hvornår, så der er ressourcer og kapacitet til rådighed. Det er 

værd at nævne, at ikke alle initiativer kan igangsættes samtidig pga. knappe ressourcer 

som tid og kapital og det er her afdelingslederen er med til at vurdere hvilke projekter 

der er mest kritiske og skal igangsættes først. 

12.4 Delkonklusion 

Vi har nu opstillet de strategiske initiativer for afdelingen FBS. Dette er blevet 

udarbejdet på baggrund af de kritiske succesfaktorer og key performance indicators, og 

vi mener at, nævnte initiativer gør strategien operationaliseret. 

De strategiske initiativer er tilpasset koncernens overordnet strategiske tema "Skab 

synergieffekt i et tæt netværk" som primært tager afsæt i strategien "One Company 

Network". Vi syntes også, at vi har formået at finde målepunkter som både kommer til 

udtryk på kort- og lang sigt i afdelingen. 

FBS skal være meget opmærksomme på, at alle har forstået de nye processer inden de 

igangsættes, det er både så medarbejderne føler medansvar og motivation for at få dem 

eksekveret, men det hænger også sammen med at det er en langsigtet forandringsproces, 

da det indebærer helt nye arbejdsmetoder for projektlederne. 

Vi har punktvis opstillet emner man skal igennem i en handlingsplan, så man ikke 

glemmer f.eks. en deadline for målet, her kan man hele tiden fokuserer på processen og 

om det går som forventet.  

Synliggørelsen af medarbejdernes præstationer kan medføre succesoplevelser for 

medarbejderen, og når man er i gang med en forandringsproces er der brug for 

succesoplevelser, så det ikke alt sammen opleves som kaos uden ende. Scorecardets 

opnåelse for succes i afdelingen afhænger af hvordan medarbejderne tager imod det, og 

hvordan lederskabet er omkring implementeringen. 

12.5 Hvordan sikres den bedst mulige performance i Financial Business Support? 

Hvis ”One Company Network” strategien skal lykkedes er det vigtigt, at finde ud af 

hvilke kvalifikationer FBS besidder, det gøres i en skill-gaps analyse som skal hjælpe 

afdelingen med at få kortlagt hvor hullerne i de ansattes kompetencer findes. Det er især 



Afsluttende projektopgave HD(R) 2010                                Lotte Pilegaard, Rikke Østergaard  

75 

også vigtigt for FBS, at få klarlagt det inden de smider penge efter generel uddannelse 

til medarbejder. Hvis medarbejderne vurderer deres nuværende kvalifikationsniveau og 

skønner, i samråd med forretningen, hvilket færdighedsniveau de skal opnå, for at blive 

en succes i forretningen, kan man herefter definere hvilke tiltag der skal til for at opnå 

succes.  

Fordelen ved, at inddrage medarbejderne i sådan en proces, er, alt andet lige, at det øger 

medarbejdernes bevidsthed om deres læringsbehov, og hjælper nedbrydning af 

modstand mod forandring.  

Den bedste performance i FBS sikres ved, at alle kender afdelingens fokusområder 

inden for eksekvering af FBS strategi i sin helhed. Dette gøres ved, at synliggøre 

initiativerne i et strategikort for herefter at knytte målepunkter og mål til de enkelte 

fokusområder som herefter følges op med en handlingsplan og et budget, så FBS er 

sikker på, at initiativerne bliver skudt i gang. 

Det er herefter vigtigt at kommunikere strategien, og synliggøre den i form af 

præsentation på afdelingsmøder og visuelt evt. opsætte plancher på gangen, der kan 

også foregå en generel snak ved den fælles kaffeautomaten, ideen er, at strategien skal 

blive en naturlig del af hverdagen. Det anbefales herefter at knytte en 

incitamentsaflønning til målene pr. medarbejder for at eksekvere strategien og for at 

medarbejderne tager ejerskab. 

13 Implementering i afdelingen 

For at arbejde med BSC kræver det, at virksomhedens vision og strategi er nøje 

defineret. Derefter kan de kritiske succesfaktorer fastsættes, de danner grundlag for 

opnåelse de strategiske mål, og sammenhængen vises i et strategikort. Det udløser en 

række lagging og leading indikatorer, der sammen med de kritiske succesfaktorer udgør 

måltallene i scorecardet. 

Det er vigtigt, at udarbejde en tidsplan i forbindelse med implementeringen af BSC idet 

processerne der skal implementeres skal ske sideløbende med de øvrige daglige 

driftsopgaver. 

Det er en fordel at nedsætte en styregruppe, som sammen med ledelsen kan holde fokus 

på om implementeringsplanen gennemføres inden for tidsrammen, og at alle i 

organisationen har fokus på implementeringen. 

Forud for implementeringen er det vigtigt, at ledelsen sørger for, at alle direkte eller 

indirekte involverede får en grundig gennemgang i brugen af BSC, og hvordan der skal 
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arbejdes med systemet. Der skal sikres engagement i afdelingen, for at arbejdet med 

måltallene og for at opnå de opstillede mål. 

I det fremtidige arbejde med BSCet er det vigtigt hele tiden at have for øje, at det ikke 

er en statisk proces men en der løbende skal tilpasses, se nedenstående figur 16, som 

William Edward Deming introducerede inden for kvalitets-bevægelse, men det gør den 

ikke mindre relevant idet et BSC løbende skal vurderes, hvilke måltal går den rigtige 

vej og hvilke er evt. for nedadgående, er der et eller andet der skal revurderes. 

Evalueringen består derfor i at analysere, om      Figur 16  

det er et problem med målsætningerne, 

problem med de kritiske succesfaktorer eller 

det er den indre årsagsvirknings-

sammenhænge som ikke holder som 

forventet. 

Formålet er at forbedre kvaliteten, og opnå 

læring så man kan gøre det bedre næste gang. Grundideen er, at strategien er kernen i 

styringssystemet, og dernæst at få alle komponenter i styringsprocessen designet på en 

sådan måde, at der skabes fælles retning. 

13.1 Hvordan kan BSC forankres i afdelingen således, at strategien bliver en del af 

medarbejdernes hverdag? 

Det er vigtigt, at have fokus på den ydre påvirkning som kommunikation når der 

implementeres BSC, idet medarbejderne skal vide hvad det er ledelsen forventer af 

dem, og det givet derefter incitament til empowerment hos medarbejderne. 

Empowerment er meget vigtigt hvis det skal lykkedes med strategien, idet det er 

medarbejderne der skal trække det ”store læs”. 

Den indre påvirkning som bonusaflønninger gør, at medarbejderne holder fokus på 

målet og det giver dem en motivationsfaktor der er uundværlig når der skal indføres 

BSC som er nyt for medarbejderne og som sikkert vil afføde at nogle personer vil sige 

”nu igen, som alligevel aldrig bliver til noget” men ved at knytte en bonusaflønning til 

målet, viser det også at direktionen og ledelsen mener det alvorligt, og at de gerne vil 

søsætte projekterne med succes. 

For at opnå succes er det vigtigt at medarbejderne også opnår læring i brugen af BSC 

således, at de får de redskaber, der skal til for at forstå og bruge BSC korrekt. Det er 

klart, at der her ligger et enormt arbejde, da denne uddannelse normalt skal foregå 
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parallelt med den daglige drift, og derfor kan der opstå problemer med det tidsmæssige 

og økonomiske aspekt.  

Når medarbejderne har opnået forståelse for BSC, vil de også være i stand til at give 

inputs til hvordan måltallene i deres afdeling evt. kan opnås på en anden måde. Derfor 

vil det være en klar fordel for virksomheden at få så mange medarbejdere som muligt 

oplært med BSC. 

Det er vigtigt løbende at følge implementeringen af BSC, målepunkternes status 

fortæller hvor man er i forhold til realiseringen af strategien, er man på vej til at lukke 

de skill-gaps der f.eks. er tilstedet i BSC. Ved at man fokuserer, bliver målsætningerne 

målrettet og det bliver en mere dynamisk proces. Forandringsparathed og opfølgning er 

dog vigtige parameter for at det lykkedes. 

FBS skal helt generelt starte med at informere medarbejderne i afdelingen, så alle er 

med på hvad der skal ændres i afdelingen for at nå virksomhedens samlet vision, og 

hvad der forventes af dem. Spørgeskemaundersøgelsen, jf. bilag 7 viste, at der ikke var 

nogen der endnu havde mærket ændringer i dagligdagen, derfor er det endnu vigtigere, 

at få kommunikeret ud hvad der forventes af dem, hvor organisationen er på vej hen, 

hvad de kan bidrage med og dernæst få samlet grupperne så de kan komme i gang med 

at få lavet en direkte handlingsplan for hvordan de team baseret vil opnå de strategiske 

fokusområder. 

13.2 Fordele og ulemper ved implementering af BSC 

En af de store fordele ved BSC er, at det balancerer mellem de forskellige perspektiver, 

og mellem indsats- og resultatmålsætningerne. BSC fokuserer heller ikke udelukkende 

på økonomiske nøgletal, som ex. post men også på ikke-økonomiske nøgletal som ex. 

ante. 

En fordel ved et vel gennemarbejdet BSC giver medarbejderne i hele organisationen 

den nødvendige information uanset hvilket niveau de arbejder på og alle vil herefter få 

et synligt bevis for, at de arbejder for samme sag. Arbejdet skal tilrettelægges efter den 

valgte strategi. Virksomhedens ledelse og de enkelte medarbejdere vil komme tættere 

på hinanden.  En fordel ved at have et dynamisk BSC er, at der er mulighed for at forstå 

sammenhængene i virksomheden ved at fokusere på relationerne imellem de strategiske 

mål samt sammenhængen til de opstillede KPI'er. 

Der kan dog også være ulemper, da der er tale om et implementeringsværktøj, der 

arbejder langsigtet, er der også stor risiko for sub-optimering idet der bliver lagt for stor 
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vægt på de kortsigtede mål, idet organisationen bliver målt på deres økonomiske 

resultater. Kaplan og Norton bliver ofte citeret for følgende ”What you measure is what 

you get”
67

 samt “What get measured gets done”
68

, dette er en af farende ved BSCet idet 

der ikke bliver fokuseret på strategitiltag som ikke har specifikke målinger eller hvis der 

er opsat forkerte KPI’er, kan det medvirke til, at virksomheden økonomisk går i den 

forkerte retning. 

Fordelen ved at opsætte specifikke incitamentsaflønninger til målingen er, at 

medarbejderne bliver fokuseret og gerne vil udføre opgaven, ulempen ved dette er, at 

medarbejderne kun har incitament til at fokusere på deres egne målepunkter på 

bekostning og skade for andre ligeså vigtige områder.    

 

 

 

 

13.3 Vil det give COWI fordele at implementere BSC i resten af koncernen set ud fra 

nytteværdibetragtningen? 

Når man indfører BSC, så kræver det i starten mange ressourcer, det vil dog primært 

bestå af medarbejderlønninger, og på baggrund af øget ressourceforbrug er det altid en 

god ide at udarbejde en cost/benefit analyse inden det fulde BSC implementeres. Det er 

klart, at det tidsmæssigt vil være en lang proces når der skal ske en udrulning til hele 

COWI og det er essentiel at der er afsat et ordentligt og holdbart budget for at processen 

ikke tabes på gulvet.  

Vi er ikke i tvivl om, at det vil skabe enorm synergi i COWI når alle er alignet med den 

overordnet strategi, og de herefter er kaskaderet ned på SBU niveau som herefter 

knyttes til støttefunktionerne. Ud fra en økonomisk værdi mener vi, at det skaber stor 

nytte at implementere BSC i COWI, idet det vil skabe gennemsigtighed for alle i 

organisationen og dermed opnå blandt andet omkostningsminimering af de interne 

processer. Vi tror også, at det kan gavne salget generelt idet der vil være tiltag som 

andre kan drage nytte af og blive inspireret af til selv at bruge i deres forretningsenhed. 
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 Citat fra Kaplan & Norton, 1992 
68

 Citat fra Lynch & Cross, 1991 
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Den kulturelle og organisatoriske nytteværdi vil også være stor, idet afdelingerne vil 

opnå klarhed om fælles mål, det vil skabe tilfredse medarbejdere idet de vil føle sig 

fuldt informeret om strategien og hvilke krav der stilles til dem som person.   

 

Vi mener, at udrulningen i hele COWI vil være en så stor opgave, at det vil være mest 

logisk at indføre en ny funktion som kan hjælpe med at integrere 

strategistyringsprocesserne, et strategisyringskontor. Kontoret skal integrere og 

koordinere aktiviteter på tværs af funktioner og forretningsenheder, for at samordne 

strategien med driften. Strategistyringskontoret, er dem der designer, planlægger, 

eksekverer og sørger for, at kontrolprocesserne bliver synkroniseret, det vil kræve et 

team på 10-12 medarbejdere hvis det skal lykkedes i COWI idet de er ca. 6.000 

medarbejdere i organisationen og dermed mange forskelligartet strategiske tiltag. 

Implementeringen i afdelingen er hypotetisk idet det kun er vores bud på hvordan det 

kan foregå, vi mener at det mest korrekte er, at nedsætte en styregruppe der skal være 

med til at holde styr på tidsplanen og budgettet. Kommunikation er en vigtig faktor i 

sådan en proces, idet de ansatte skal tage strategi værktøjet til sig så strategien kan 

eksekveres med succes.  

14 Konklusion 

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i BSC som ledelsesværktøj, efter vi har konkluderet 

at BI og TdB ikke kan efterleve COWIs behov tilstrækkeligt. COWI vil gerne skabe et 

tæt samarbejde på tværs af regionerne, og vi vurderer, at BSC kan være med til at løse 

dette. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af et lille udsnit af COWIs 

medarbejdere konkluderer vi, at medarbejderne kan blive mere effektive ved, at der 

bliver arbejdet yderligere mod at opstille konkrete mål, og en bonusordning kan bidrage 

til at øge motivationen. Hertil er BSC det ideelle værktøj at arbejde videre med, fordi 

det får medarbejderne til at arbejde i samme retning ved at lægge den overordnede 

strategi ind i BSC rammen. For herefter at motivere medarbejderne gennem at 

kommunikere strategien ud til medarbejderne og opsætte personlige målsætninger og 

mål.    

Efter beskrivelsen af den teoretiske del af BSC har vi kortlagt COWI koncernens 

strategi og formuleret de kritiske succesfaktorer gennem vores udviklede tre strategiske 

temaer ”Generere vækst gennem miljø og samfundsansvar”, ”Skab bredere rådgivning 
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gennem tætte kunderelationer” og ”Skab synergi gennem et tæt netværk”. Hertil har vi 

forklaret de indbyrdes årsags- og virkningsrelationer, som beskriver 

værdiskabelsesprocessen. Herefter har vi udviklet COWI koncernes Scorecard igennem 

BSC fire perspektiver: Det finansielle perspektiv, kundeperspektivet, det interne 

procesperspektiv og læring og vækstperspektivet. Vi har defineret målepunkter ud fra 

de kritiske succesfaktorer i strategikortet og diskuteret mulige årsager til, at der kan 

opstå usikkerheder for målepunkterne i scorecardet. Igennem beskrivelsen har vi 

klarlagt hvor COWI er i dag i forhold til de opsatte mål og kan dermed vise den 

værdikløft der er til COWIs ønskelige position. Ud fra dette, finder vi det påvist, at der 

vil være god anvendelighed for en implementering af BSC i COWI, og kan hermed 

konkludere, at det er velegnet som værktøj til at får udbredt virksomhedens strategi i 

organisationen.   

Den vigtigste og sværeste del er nu foretaget. Det er startskuddet til en succesfuld 

eksekvering af de strategiske temaer. Der er dog tre processer før en eksekvering rigtig 

kan blive en succes, hvilket er, først at opsætte de initiativer der skal iværksættes og 

lave budgetter. Til sidst skal ansvaret fordeles ud til de respektive teamejere. Initiativer 

kommer ofte fra medarbejderne og gennem intensivt arbejde med strategi og vi har på 

den baggrund ikke set os i stand til at udvikle de tre processer for koncernen, men i 

stedet beskrevet vigtigheden af disse.   

Hvis eksekveringen skal blive en succes skal der skabes fælles retning for hele 

koncernen og gennem en top-down proces hvor COWI koncernens BSC udvikles 

kaskaderes herefter ned til de seks regioner. Herefter udvikler divisioner/markeder deres 

eget BSC og støttefunktionerne ligeledes. Herefter fortsættes kaskaderingen ned til 

afdelingerne og til sidst ned i sjette niveau til medarbejderne, hvor opsætning af mål og 

målepunkter og iværksætte initiativer med udgangspunkt i strategien, sørger for 

ensretningen af COWI med udgangspunkt i strategien. For at BSC skal fortsætte med at 

være en del af COWI koncernen foreslår vi at ledelsen står i spidsen og der nedsættes et 

HR projektteam, som har til opgave at skabe fokus, fælles retning og ansvarlighed 

omkring strategien for at skabe fremtidens succes i COWI. 

 

I anden del af opgaven, fokuserer vi på støttefunktionen FBS. Med udgangspunkt i de, 

fra koncernen opsatte målepunkter, er de relevante inden for de fire fokusområder som 

skal implementeres effektivt hvis strategien skal lykkedes. Fokusområderne er herefter 
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opsat i to strategiske temaer "Strategic Partner" og "Operationelle styringsprocesser" 

hvor vi mener, at have beskrevet strategien igennem. 

FBS har især fokus i det interne procesperspektiv, da det er her de nye processer opstår, 

og vi kan hermed konkludere, at Scorecardet er velegnet til at følge op på og måle på 

strategien, hvormed vi finder spørgsmålet om hvordan vi sikrer den bedst mulige 

performance i FBS. Vi har også lagt stor vægt på lærings- og vækstperspektivet da 

medarbejdernes parathed er væsentlig i forhold til at strategien skal blive en succes. Vi 

har herudover argumenteret for, at en incitamentsaflønning er at foretrække for at får 

medarbejderne til at fokusere på de opsatte målsætninger og mål og beskrevet 

indføringen af en bonusaflønning der skal sikre at BSC bliver forandret i afdelingen og 

strategien således bliver en del af medarbejdernes hverdag.  

Alt dette tilsammen gør, at medarbejderne bedre kan handle ud fra dette i deres daglige 

jobfunktion, hvorved scorecardet kan hjælpe til, at forstå den enkeltes medarbejders 

rolle i forbindelse med opnåelse af visionen.  

Det konkluderes at BSC kan være et effektivt strategisk værktøj for COWI, som kan 

bidrage til at styrke den interne ledelse og skabe en stærkere og mere effektiv 

organisation og virksomhedskultur. Gennem de forventede positive synergier kan 

COWI forbedre sin markedsposition og stå endnu stærkere i den globale konkurrence.  

15 Sammendrag og perspektivering  

 

Denne opgave har taget sit afsæt i et yderst interessant emne: The BSC. Den periode det 

har taget at udarbejde opgaven har været både spændende og lærerig. 

Vi har opnået et indblik i og en viden om emnet, som vi kun kendte meget overfladisk 

inden vi startede på opgaven, men efterhånden som vi har arbejdet os igennem har vi 

fået et større overblik. 

Det har været spændende og interessant at udarbejde et BSC som et praktisk eksempel, 

især fordi det har været sjovt at tænke på hvilke strategiske tiltag der kunne være både 

interessante, og måske også nødvendige at gennemføre, for at der kan ske en udvikling 

af virksomheden. Der ligger et forudgående arbejde med SWOT-analyse, Porters five-

forces, konkurrentanalyser m.m. som vi ikke har gennemgået i opgaven, vi har erfaret, 

at det ville have været interessant at lave en gennemarbejdning af markedsanalyser og 

kundeanalyser inden for kundeperspektivet, men det vil være så omfangsrigt, at det vil 

være en opgave i sig selv. 
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I afsnittet omkring FBS, ville vi gerne have inddraget implementeringsdelen mere end 

vi har, så svaret på spørgsmålet ”Hvad betydet det for mig” har været vanskeligt at 

besvare, idet det er en teoretisk opgave og dermed ville det kun være muligt at besvare 

spørgsmålet ud fra en hypotetisk betragtning.  

Medarbejdermotivation som er en vigtig del af læring- og vækstperspektivet ville vi 

også gerne have gennemarbejdet mere, men grunden til, at det ikke er medtaget mere 

skyldes, at motivation er meget svært at måle, ligesom det kan være med 

medarbejdertilfredshed. Vi har opstillet nogle håndgribelige måltal, som vi mener, har 

direkte og indirekte relationer til de strategiske temaer. I forbindelse med 

gennemarbejdningen af the BSC har vi også erfaret, at vores fokusering er meget 

snæver idet det ville havde været ideelt at udarbejde et BSC med alle strategierne i 

COWI og hvilke kritiske succes faktorer der herefter ville påvirke FBS hvorefter det 

ideelle Scorecard kunne knyttes til den enkelte medarbejder, så medarbejder helt 

konkret kan identificere sig med opgaven samt linket det til et gennemarbejdet 

incitaments aflønningssystem, hvorpå man herefter kan analysere på hvad der skaber 

motivation for den enkelte, men her har vi også måtte konkludere, at det vil være så 

omfangsrigt, at det vil være en opgave i sig selv. 

Vi ville gerne have kortlagt hvilke konkrete skill's der forventes at have i FBS, og 

hvilke forventninger forretningen har. Dette ville dog også være for omfattende, idet det 

vil kræve en indsigt i medarbejdernes personalefiler og herefter samtale omkring deres 

fremtidige ønsker. 

Afslutningsvis vil vi håbe på, at ledelsen i COWI kan bruge det som inspiration, og vil 

kunne se hvilke muligheder der er med Scorecardet samt hvilken synergi der kan skabes 

på tværs af regionerne.  
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Strategiske temaer 

Finansielle perspektiv 

Kundeperspektivet 

Interne proces-

perspektiv 

Læring og vækst    

perspektivet 

Forbedre COWI fondens værdi gennem ROI 

ProduktivitetsstrategiIndtjeningsvæksstrategi

○Øge kundernes 
tilfredshed

○Krydssælge 
rådgivningsydelserne

"Generere vækst gennem 
miljø og samfundsansvar"

"Skab bredere rådgivning 
gennem tætte kunderelationer"

"Skab synergieffekt gennem et 
tæt netværk"

○Forbedre økonomisk 
effektivitet

○Skabe omsætningsvækst
på bæredygtige løsninger

○Skabe øgetomsæt-
ningsmix og forbedret 
indtjeningsmix

○Øge kundernes tillid til 
bredden af rådgivningsydelser

○Stærkere kunderelationer 
gennem bæredygtige 
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○Udvikling af bæredygtige 
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○Skabe stordriftsfordele

Medarbejderkompetencer/fastholdelse

Strategiske systemer 

Skabe organisatorisk parathed  

Medarbejderparathed

Strategiske systemer

Skabe organisatorisk parathed  

Medarbejdermotivation

Strategiske systemer

Skabe organisatorisk parathed  

Bilag 2 – Koncernstrategikort  
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Forbedre COWI fondens værdi 
gennem One Company Network  

Produktivitetsstrategi  Indtjeningsvæksstrategi  

"Strategic partner"  "Operationelle styringsprocesser"  

 
○Omkostningsminimering  

○Øge indtjeningen  

○ Tilgængelighed 
○Kvalitet  

○Partnerskab 
○ Tiltrække og fastholde 
kunder 

○Forøge kundeværdien 
○Kende og forstå kunderne  

○ Styre risiko 
○ Ensrette processer  

○Medarbejderkompetencer
/fastholdelse 
○Strategiske systemer 
○Organisatorisk parathed 

○Medarbejderkompetencer
/fastholdelse 
○Strategiske systemer 
○Organisatorisk parathed 
 

Bilag 5 - Strategikort FBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



Strategic Partner Målsætninger Målepunkter Mål Initiativ

Finansielle ○Øge indtjeningen ○Tid i organisationen ○ 85% Mødedatabase

perspektiv

Kundeperspektivet

○ Etablere strategisk 

partnerskab ○ Serviceaftalefeedback ○ 80% Kundereviewprogram

○ Tiltrække og fastholde 

kunder ○Kundetbehovs analyser ○ 80% Kundebehovs analyser

○Kundetilfredshed ○ 80% Tilfredshedsundersøgelser

Interne proces 

perspektiv ○Forøge kundeværdien ○ % af kontrakter med opstartsmøder ○ 60% i 2010 Screening af projekter

Porteføljeoversigt

○ Yde strategisk støtte til 

forretningen ○ Menneskelig kapitals parathed ○ 100% Træning og udvikling

Læring & vækst Medarbejderkompetencer/ ○Kunde relaterede kompetencer ○ 100% Kompetencerprofiler

perspektiv fastholdelse ○Strategiske jobs i % den enkelte kan udføre ○65% Medarbejderrotation

○Medarbejder-omsætning ○ 100%

Strategiske systemer  ○Strategiske systemer ○ 100% Strategisk udd. og værktøjer

Skabe organisatorisk 

parathed  ○Organisatorisk parathed ○ 100% Gab-analyser

Operationelle 

styringsprocesser Målsætninger Målepunkter Mål Initiativ

Finansielle ○Omkostningsminimering ○ DSO dage  ○ gns. 50 dage Opfølgning debitorer

perspektiv

Kundeperspektivet ○ Tilgængelighed ○Levere rapporter til tiden ○5 arb. dage kvalitetskrav

○Kvalitet ○ Adm.omk. I forhold til samlet tid i org.  ○ 10% Tidsanalyse

Interne proces 

perspektiv ○ Styre risiko ○Antal projekter med transparanthed ○ 30% 2010 Risikoprofilprogram

○ Ensrette processer ○Timer forbrugt på udvikling af rapporter ○ 100% Tidsanalyse

○ % af forretningsgange der er alignet  ○ 50% Database

○ Fælles retning for medarbejdere'  ○ 100% Strategisk kommunikation

Læring & vækst Medarbejderkompetencer/ ○Kunde relaterede kompetencer ○ 100% Kompetencerprofiler

perspektiv produktivitet ○Strategiske jobs i % den enkelte kan udføre ○65% Medarbejderrotation

○Medarbejder-omsætning ○ 100% Opgørelse medarbejdere

Strategiske systemer  ○Strategiske systemer ○ 100% Strategisk udd. og værktøjer

Organisatorisk parathed  ○Organisatorisk parathed ○ 100% Gap-analyser

 

     Bilag 6 – scorecard FBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 7 – spørgeskema                                                                                                        

  

1. Køn:   mand ___ kvinde___ 

2. Alder : ___ 

3. Uddannelse : 1-2 år___    Bachlor___ kandidat___    

Andet____________________ 

 

4. Hvor godt kender du COWI’s overordnede vision, mission og mål?   

5. I hvor høj grad tænker du på COWI’s overordnede vision, mission og mål for dig 

i det daglige arbejde?      

6. Hvor godt syntes du COWI kommunikeret deres strategi ”One Company Network”? 

7. Indebærer ”One Company Network” strategien forandringer for dig i det daglige 

arbejde?  

8. Hvor godt kender du Financial Service vision, mission og strategi?   

9. I hvor høj grad tænker du på Financial Service afdelingens Vision, Mission i det 

daglige arbejde?  

10. Hvor vigtigt vil det være for dig at have personlige mål ang. dine arbejdsopgaver?  

11. Tror du, det vil gøre dig mere effektiv med personlige mål?    

12. Vil en bonusaflønning gøre dig mere motiveret til at nå dine personlige mål? 

13. Hvor vigtigt vil der være for dig at de personlige mål er linket til en 

      bonusaflønning?    

 

Spørgeskemaet er besvaret ud fra følgende definition 1/slet ikke, 2/meget lidt, 3/i nogen 

grad, 4/i større grad og 5/i meget høj grad. 

Svar på Spørgeskemaet: 

Vi har valgt, at undersøge om den nye strategi ”One Company Network” er forankret hos 

medarbejderne, og om de efterlever de af ledelsens udstukket retningslinjer med fokus på 

strategien. Vi har derfor bedt alle medarbejder i Financial Business Support om at besvare 

spørgeskemaet jf. bilag 1. 

 

Der er 68 % der har responderet på spørgeskemaet og dette må siges, at være i orden når 

der tages forbehold for ferie og sygdom i perioden. Der var afsat ca. 1 uge til besvarelse af 

spørgeskemaet, og da det var en anonym besvarelse er der ikke foretaget yderligere 



analyser af hvem der ikke har responderet men spørgeskemaet giver alligevel en indikator 

for hvor størstedelen af medarbejderne ser sig selv i strategien.  

 

Svar på spørgeskemaet; 

Spørgsmål 1 til 3 omhandler generelle spørgsmål om køn, alder og uddannelse.  

 

Spørgsmål 4 til 7 som omhandler COWIs overordnede vision, mission og strategi her har 

størstedelen svaret, at medarbejder i Financial Business Support kender ”i nogen grad” 

COWIs overordnede vision, mission og strategi, de syntes, at COWI har været 

”nogenlunde gode” til at kommunikere strategien, de mener dog at ”One Company 

Network” har ”meget lidt” indflydelse på Deres hverdag.  

 

Spørgsmål 8 og 9 omhandler Financial Business Supports vision og mission og 

respondenterne i Financial Business Supports kender ”i større grad” Financial Business 

Support vision og mission, svarende som er kommet retur fortæller dog, at de i ”meget 

lille” grad tænker på afdelingens vision, mission og strategi i deres daglige arbejde.  

 

Spørgsmål 10 til 13 omhandler personlige mål og incitamentsaflønning, dette giver delte 

meninger, der er dog en overvejende enighed i at personlige mål vil ”i større grad” føre til 

mere effektivitet i det daglige arbejde, hvorimod der er enighed i at en bonusaflønning vil 

motivere mere til at nå sine personlige mål eller at det er ”i større grad” vigtigt at 

personlige mål er linket til en direkte bonusaflønning.  

 

Konklusionen på spørgeskemaet; 

Spørgsmål 1 til 3 omhandler som nævnt køn, alder og uddannelse, dette er helt lav-

praktiske spørgsmål for at få respondenten i gang med spørgeskemaet, her skal de ikke 

tage stilling til noget, men blot besvare. 

 

Konklusionen på spørgsmål 4 til 9. Financial Business Support har været gode til at 

kommunikere hvilken strategi ”One Company Network”, dog er den ikke konkret nok for 

medarbejderne, de ved ikke hvad forskellen er fra før implementeringen af strategien til nu. 



Når de ikke syntes, at strategien har indflydelse på deres hverdag kan de heller ikke være 

motiveret, og derfor er det usandsynligt, at strategien bliver eksekveret med succes.  

Konklusionen på spørgsmål 12 og 13 vedrørende hvor vigtigt det er, at bonusaflønning 

bliver linket til personlige mål, hænger i høj grad sammen med, at Financial Business 

Support ikke er vant til denne aflønningsform i dag og kan skabe modstand mod 

forandring.  

 

På baggrund af svarende som er kommet retur vil vi konstruere et BSC for afdelingen så 

strategien når ud til alle medarbejdere i Financial Business Support og strategien herefter 

kan eksekveres med succes igennem implementeringen så det er klart for alle hvad de skal 

fokusere på for at bidrager til strategien ”One Company Network”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 8 – Interview med Rasmus Møller strategikonsulent COWI 

Lotte: Hvad er det der driver COWI ? 

Rasmus Møller :Det er kunderelationerne som er drivkraften -> international drevet fra DK -> 

omstruktureringen foregik i 1996 

Kunderne krævede efterhånden at det var vigtigt med et godt lokalkendskab -> det var ligeledes 

vigtigt at tilføre ekspertise.  

Lotte Hvordan var COWIs organisation tidligere?  

Rasmus Møller: Geografisk reorganisering i 1996 hele organisationen -> fordi de ville være 

tættere på kunden -> altså små regionskontorer rundt om i verden, som bliver ledet gennem et 

stort regionskontor centralt placeret i det pågældende land. Regionskontorerne skulle tilbyde de 

alle fagekspertiser de valgte at satse på.  

Rasmus Møller: Førhen opdelt i divisioner på segmenter/faglighed såsom industri og energi, byg 

og anlæg, jernbaner og veje, lufthavne.  

Lotte: Hvordan kan man være sikker på at medarbejderne har lyst til at tage til Saudi arabien for 

at arbejde ?  

Rasmus Møller: Det kan man heller ikke, men det ligger forankret i kulturen at det er sådan man 

arbejder i COWI. Men hvis lederen ikke vil have at man skal tage af sted, tja så foregår der en 

form for suboptimering. 

Lotte: Hvilke nøgletal benchmarkes der på? 

Rasmus Møller: Altså der benchmarkes kun på omsætningstal og på medarbejderantal, som vi 

kan se i vores brancheoversigt. 

Rikke: Hvordan vil du definere strategien og hvordan nås den? 

Rasmus Møller: Derfor var det også ønsket at der skulle laves krydssalg, således at regionerne 

kunne sælge mere til den enkelte kunde.  

Rasmus Møller: Til at starte med, ville man ikke lave specielle målsætninger for 

regionskontorerne, men det har man ligesom været nødt til, så de havde et mål at gå efter og 

målene er et generelt omsætnings mål og i forhold til medarbejderantal. 

Rasmus Møller :Den faglige ekspertise er der helt klare målinger på.   

Rasmus Møller : Medarbejder aktierne skal købes af medarbejderne -> kun aktive medarbejdere 

kan købe og skal sælges igen når de stopper.  



Rasmus Møller: Kunderne -> opgaverne bliver annonceret offentlig eller kommer i udbud, hvor 

man så laver et projekttilbud  

Rikke: Hvordan har udviklingen været? 

Rasmus Møller: Pludselig så man et stort marked i østeuropa -> det blev der skrevet om i de 

forskellige tidsskrifter. Pga. deres villighed til at indtræde i EU krævede det ligesom en vis 

standard. EU havde en pulje til dem for at forbedre deres samfund. Derfor investerede man 

massivt i østeuropa fordi de politiske forhold besluttede at der skulle investeres. Nu har de ikke 

længere råd til så meget og derfor er det gået en smule i stå.  

Lotte: Hvordan ser fremtiden ud:  

Rasmus Møller: Vi lægger stor vægt på klima og miljøvenlige løsninger og derfor forventer vi 

stor vækst på disse markeder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 9 Interview med Per Nikolaj Bukh  

 

Lotte: Set ud fra BSC, hvori ligger forskellen mellem videnvirksomheder og 

produktionsvirksomheder? 

Per Nikolaj Bukh : Der er 2 forskellige måder at se det på… er det viden i forhold til processerne 

.. for man kan godt have højtuddannede mennesker siddende og lave standardprodukter.. f.eks. 

advokater  

Derimod er det videnstunge virksomheder med komplekse løsninger ses på hvilke typer kunder 

de henvender sig til.  

 

Lotte : Hvori ligger den store forskel fra BSC i 1990’erne til nu?   

Per Nikolaj Bukh: Der er jo sket en del.. BSC er en rammemodel som hele tiden udvikler sig. 

Der vil i løbet af det næste halve år sandsynligvis udkomme en artikel omrisk management fra  

Norton og Kaplan. 

Lotte: Hvad siger virksomhederne noget om, hvad den helt store forskel er på 

implementeringsdelen? 

Per Nikolaj Bukh: Lavpraktisk … skal der nok kikkes på indregningspriserne når der skal 

udveksles medarbejdere på tværs af organisationen.  

Lotte: Hvad er det væsentligste i BSC? 

Per Nikolaj Bukh: Det er ledelsens opgave at få et balanced scorecard til at fungere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 10 – Telefon interview med Preben Boock Chefkonsulent FRI 

Jeg havde taget kontakt til Foreningen af rådgivende ingeniører og talt med Preben Boock, fordi 

jeg ønskede nogle markedsinformationer om rådgivning i de forskellige brancher.  

 

Lotte: 

Er der mulighed for at se hvor stor markedsandele som de danske rådgivere har enten i Danmark, 

på europæisk plan eller på verdensplan.? 

Preben Boock: 

Nej vi har ikke nogen form for opgørelse af markedsandele for de rådgivende ingeniører og det 

er svært at opgøre dette, fordi de har mange forskellige ydelser at byde på og arbejder på mange 

forskellige markeder.  

Lotte: 

Hvilke nøgletal bruges til at benchmarke op mod hinanden i rådgivningsbranchen? 

 

Preben Boock: 

Det der bliver benchmarket er på omsætningen og på hvor mange medarbejdere som de 

rådgivende ingeniører har. Det er en meget forskelligartet branche og benchmarking er kun på 

helt overordnet niveau.   

 

Jeg talte med Preben Boock og han sendte mig deres brancheundersøgelse 2009 og 

videnopgørelse som jeg har brugt i forbindelse med udarbejdelsen af  

 

 

 

 

 

 



Udarbejdelse af spørgeskemaer

Gennemsnits 

rate I alt

Timer til udarb., 100 timer 250 25,000.00

Besvarelse af spørgeskema

ca. 3000 medarbejder à 0,50 time 400 600,000.00

Analyse af spørgeskema

Analysetid, 50 timer 250 12,500.00

I alt 637,500.00

Deles med de andre støttefunktioner

IT/HR/Finance 127,500.00

Der er brugt en gennemsnitsrate på 350,00 for udarbejdelse af spørgeskemaet

samt analyse af spørgeskemaet, da det vil blive udviklet af HR-afdelingen.

Derudover er der brugt en gennemsnitsrate på 400,00 til besvarelse af 

spørgeskemaerne, idet det er ingeniører som har en højere gennemsnitlønning

idet der er mange ingeniører med lang anciennitet i COWI.

Herefter er beløbet delt med 5 andre afdelinger som kan have gavn af

spørgeskemaet.

Eksempel bonusaflønning

Gennemsnits 

årsløn

Medarbejdere, I alt 25 stk. 10,500,000.00

Bonus, 5% for 35 medarbejdere, hvis den fulde bonus udbetales. 525,000.00

Realistiske udbetaling af bonus, 3% 315,000.00

Årsløn til én ny medarbejder 420,000.00

Besparelse hvis afdelingen udbetaler bonus i stedet for at ansatte en ny 105,000.00

Bilag 11 – Budget  

 

 

 


