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Velkommen  
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Torsdag, den 24. september 2015 

07:57 2 

Program 
Programmet ser således ud: 
  
Kl. 10.00   Velkomst ved Lasse Michael Ahm 

  - Info om ændringer blandt medlemmerne  
  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt  

  - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig  
  vægt på dagens emner ”FMEA” eller ”KPI’er i virksomheden” 

  
Kl. 11.00 – 12.00  FMEA 

  v/Kim Rytter, Metalcolour A/S. 
  Præsentation og egne erfaringer 

  
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  KPI’er – Kvalitetsmål & Balanced Scorecard 

  v/Lasse Michael Ahm. 
  Måler vi på det rigtige? - Workshop – Hvad måler I i jeres virksomhed? 
  (tag gerne egne KPI’er med). Præsentation om Balanced Scorecard 

  
Kl. 14.15 – 14.30  Forslag til emner til vores næste møde 
  
Kl. 14.30   Tak for i dag 



IADK	  SJ-‐2	   24.	  september	  2015	  

www.lasseahm.dk	  	  	  	  	  	  	  	  COPYRIGHT	   2	  

07:57 3 

07:57 4 



IADK	  SJ-‐2	   24.	  september	  2015	  

www.lasseahm.dk	  	  	  	  	  	  	  	  COPYRIGHT	   3	  

07:57 5 

Program 
Programmet ser således ud: 
  
Kl. 10.00   Velkomst ved Lasse Michael Ahm 

  - Info om ændringer blandt medlemmerne  
  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt  

  - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig  
  vægt på dagens emner ”FMEA” eller ”KPI’er i virksomheden” 

  
Kl. 11.00 – 12.00  FMEA 

  v/Kim Rytter, Metalcolour A/S. 
  Præsentation og egne erfaringer 

  
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  KPI’er – Kvalitetsmål & Balanced Scorecard 

  v/Lasse Michael Ahm. 
  Måler vi på det rigtige? - Workshop – Hvad måler I i jeres virksomhed? 
  (tag gerne egne KPI’er med). Præsentation om Balanced Scorecard 

  
Kl. 14.15 – 14.30  Forslag til emner til vores næste møde 
  
Kl. 14.30   Tak for i dag 

07:57 6 

Program 
Programmet ser således ud: 
  
Kl. 10.00   Velkomst ved Lasse Michael Ahm 

  - Info om ændringer blandt medlemmerne  
  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt  

  - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig  
  vægt på dagens emner ”FMEA” eller ”KPI’er i virksomheden” 

  
Kl. 11.00 – 12.00  FMEA 

  v/Kim Rytter, Metalcolour A/S. 
  Præsentation og egne erfaringer 

  
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  KPI’er – Kvalitetsmål & Balanced Scorecard 

  v/Lasse Michael Ahm. 
  Måler vi på det rigtige? - Workshop – Hvad måler I i jeres virksomhed? 
  (tag gerne egne KPI’er med). Præsentation om Balanced Scorecard 

  
Kl. 14.15 – 14.30  Forslag til emner til vores næste møde 
  
Kl. 14.30   Tak for i dag 



IADK	  SJ-‐2	   24.	  september	  2015	  

www.lasseahm.dk	  	  	  	  	  	  	  	  COPYRIGHT	   4	  

07:57 7 

Spørgsmål… 
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Frokost 

Kl. 12.00 – 13.00 
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Key Performance Indicators 

Center for LEAN beskriver det på fornemmeste vis… 

07:57 12 

Historien bag… 
I 1992 blev modellen ”balanced scorecard” introduceret af Norton og Kaplan fra 
Harvard Business School. 
 
Modellen benyttes i organisationer, der ønsker at tænke fremadrettet gennem et 
øget fokus på virksomhedens værdiskabende aktiviteter. 
 
Med implementeringen af BSC integreres virksomhedens langsigtede strategi med 
det daglige arbejde i virksomheden.  
 
Samtidig skabes der en større bevidsthed hos ledelse såvel som medarbejder om 
synergien mellem mål, indsatser og den overordnede strategi. 

Balanced Scorecard 
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Hvad er Balanced Scorecard? 
BSC er et dynamisk ledelsesværktøj, der har til formål at binde de vigtigste interne 
processer sammen på en hensigtsmæssig måde, således at kunderesultater 
forbedres.  
 
Dette gøres blandt andet ved, at forbedre ledelsesinformationen så alle - på tværs 
af organisationen - arbejder efter samme målsætning og derved 
ensretter aktiviteterne i forhold til virksomhedens mission og vision. 

Balanced Scorecard 

07:57 14 

Vision 

Strategi 

BSC 

Balanced Scorecard 
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Forskellige perspektiver… 
 
Økonomisk perspektiv 
Hvordan bør vi fremstå for at få økonomisk succes? 
 
Internt perspektiv 
Hvilke forretningsprocesser skal vi være særligt kompetente inden for? 
 
Lærings-/medarbejderperspektiv 
Hvordan kan vi bevare evnen til at forandre og forbedre os for at realisere vores 
visioner? 
 
Kundeperspektiv 
Hvordan bør vi fremstå overfor vores kunder for at realisere vores visioner? 
 

Balanced Scorecard 

07:57 16 

Balanced Scorecard 
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Balanced Scorecard 
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Balanced Scorecard 
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Er ScoreCard'et Balanced ? 
 
Ifølge teorien skal et godt ScoreCard som maximum have 23-25 målepunkter, 
hvor 80% af målepunkterne er non-finansielle (kunder, forretningsprocesser, 
medarbejdere) og 20% finansielle målepunkter.  
 
Årsagen til at de non-finansielle målepunkter udgør 80% er, at de netop 
beskriver strategierne - hvad skal der til for at kunne opnå de finansielle mål ?  
 
Fordelingen mellem perspektiverne skal teoretisk være fordelt på følgende 
måde :  
•  økonomi =20% (svarende til 5 målepunkter),  
•  kunder = 20% (svarende til 5 målepunkter),  
•  forretningsprocesser = 40% (svarende til 10 målepunkter) samt  
•  medarbejdere =20% (svarende til 5 målepunkter).  
 
Ovennævnte er selvfølgelig forskellig fra organisationstype til organisationstype, 
men man bør tilstræbe 80%-non-finansielle målepunkter. 
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Spørgsmål… 
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Næste møder i SJ-2… 

Mulige emner 
  CSR 

  Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs 

  PPAP 
  Uddannelse og træning af interne auditorer 

  Værdiskabende auditer 

  Auditrapporter 

  Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen 

  Værktøjer til og planlægning af interne audits  

KPI'er  - egne målepunkter og virksomhedsmål  

  Nye afrapporteringssystemer 

  Afrapportering fra certificeringsselskaberne 

  Opbygning af kvalitetsfunktionen 
  Styring og auditering af lov- og myndighedskrav 
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Næste møder i SJ-2… 
Kommende møder 
 
Tirsdag, den 1. december 2015 
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1) 
 

2016 
Torsdag, den 10. marts 2016 
Kl. 10.00 – 14.30  
 

Torsdag, den 22. september 2016 
Kl. 10.00 – 14.30  
 
Torsdag, den 8. december 2016 
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde) 

07:57 26 

Tak for i dag 
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Torsdag, den 24. september 2015 



IADK	  SJ-‐2	   24.	  september	  2015	  

www.lasseahm.dk	  	  	  	  	  	  	  	  COPYRIGHT	   14	  

07:57 27 

Netværksgrupperne 
mødes i denne uge 
i Vordingborg  
 


