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ABSTRACT 
 

owadays companies have to control their management and efficiency by being objective 
to be competitive. The increased interest in management by objectives leads to the 

constant development of strategy tools such as the Balanced Scorecard.  A large part of the 
process on how to control a company, is about how to divide resources in the best way and by 
respecting several factors in the organization.  The Balanced Scorecard is a control model 
with soft and hard numbers, which means both financial and non-financial numbers.  These 
are in place, in order to achieve the vision and goals of the company.  In other words it is very 
important that all employees are in agreement with the company's vision and strategies that 
are at the core of the Balanced Scorecard.  It is designed to easily provide the guiding 
information that helps a company to their highly placed vision.  The tool objective is to create 
a balance based on the following five perspectives; the financial perspective, the customer 
perspective, the process perspective, the development perspective and the employees 
perspective.  The overall model of the scorecard is important in the manner of understanding 
the cause-effect-connection and how the tool itself cooperates to reach the vision of the 
company.  
 
Our essay is based from a commission of creating a Balanced Scorecard for Speed. Speed is a 
company within the service industry that offers recruitment, production and logistics by four 
subsidiaries. The company was founded in the year of 2004 and so long it has had a very 
satisfying development. Today Speed has the number of 250 employees and the company has 
three owners.  
 
The essay is mostly about the process of designing a Balanced Scorecard. We have written 
this in accordance with the theory assumed from the eleven steps. The starting point relates to 
the empirical material including collected information from the head company Speed and a 
reference company in the same industry, with an already implemented scorecard. With the 
collected material contained of theory and practice, we have found out several successful 
factors as well as specific measurements to be able to design a Balanced Scorecard for Speed. 
 
This paper is written in Swedish.  
 
 
 
 
Keywords: The Balanced Scorecard, recruitment company, step by step production process, 
management by objectives, connection, balance 
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SAMMANFATTNING 
 

 dagens samhälle handlar det mycket om att företagen måste se över sin effektivitet och 
tillhörande målfokusering för att vara konkurrenskraftiga. Det ökade intresset för 

målstyrning och strategiverktyg, ger upphov till ständig utveckling av instrument som till 
exempel det balanserade styrkortet.  
 
En stor del av processen i styrningen av företaget, handlar om att fördela resurser på bästa sätt 
och samtidigt ta hänsyn till flera faktorer i organisationen. Det balanserade styrkortet är en 
styrmodell där man med stöd av mjuka och hårda styrtal, det vill säga finansiella och icke-
finansiella mått, kan styra organisationen. Dessa ska samverka för företagets framtida mål. 
Det är med andra ord oerhört centralt att alla medarbetare är väl införstådda med företagets 
vision och strategier. Tillsammans ses de som den huvudsakliga kärnan i styrmodellen. 
Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som 
på lång sikt ska leda till att företaget når upp till den uppsatta visionen. Målsättningen med 
verktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet, 
kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet. 
Den övergripande modellen av styrkortet är viktig för att kunna utläsa så kallade orsak-
verkan-samband och för att se hur hela verktyget samverkar för att nå företagets vision. 
 
Uppsatsen grundar sig i att vi har fått i uppdrag att utforma ett balanserat styrkort åt Speed. 
Speed är en koncern inom tjänstebranschen som erbjuder bemanning, rekrytering, produktion 
och logistik genom fyra dotterbolag. Verksamheten grundades år 2004 och har hittills haft en 
tillfredställande utveckling. Idag har företaget knappt 250 anställda och leds av tre delägare.  
 
Uppsatsen handlar framför allt om processen att utforma det balanserade styrkortet. Vi har i 
enlighet med teorin utgått från elva steg vid skapandet. Utgångspunkten hänför sig till 
empiriskt material i form av inhämtad information från huvudföretaget Speed och från ett 
referensföretag inom samma bransch med ett implementerat styrkort. Utifrån teori och praktik 
har vi sedan tagit fram såväl kritiska framgångsfaktorer som specifika nyckelmått, för att 
kunna utforma ett balanserat styrkort åt Speed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Balanserat styrkort, bemannings- och rekryteringsföretag, stegvis 
framtagningsprocess, målstyrning, samband, balans 
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1 INLEDNING 
 
 

 detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till ämnesvalet och på vilket sätt vi 
väljer att utforma vår uppsats. Vi preciserar syftet med arbetet och vilka avgränsningar vi 

har gjort. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Om vi ser på ämnets relevans ur ett praktiskt perspektiv så är, enligt våra erfarenheter, oftast 
syftet med ett företags fortlevnad att det ska vara vinstdrivande för såväl externa som interna 
intressenter. Det gör att utformningen av ett styrkort känns väldigt relevant då det kan bidra 
till sådana framsteg att ett införande verkligen lönar sig. Det kan exempelvis vara olika 
former av förbättrad effektivitet eller ökad förståelse för den enskildes bidragande till 
verksamheten i stort, vilket med all sannolikhet leder till ett mer lönsamt företag.  
 
Speed är ett förhållandevis nystartat företag som har visat bra resultat redan från start. Det är 
en av anledningarna till att vi ser det som relevant att i detta stadium samla företagets mål och 
bryta ner dem till en nivå som gör att alla kan förstå sin delaktighet till att uppnå företagets 
vision. Med hjälp av ett balanserat styrkort kan man se till så att företagets enheter, såväl 
avdelningar som enskilda individer, strävar åt samma håll i alla delar av organisationen. Med 
det menar vi att man utifrån den övergripande visionen ska kunna genomsyra alla enheter med 
hjälp av ett balanserat styrkort. Processerna ska anpassas så att förståelsen når hela vägen ner i 
hierarkin, alltså från lednings- till produktionsnivå. 
 
Det finns väldigt mycket litteratur, förlegad som nytillkommen, som handlar om olika sätt att 
styra en organisation på. Det balanserade styrkortet känns som den ledningsfilosofi som 
tillhör en av de mest dominerande styrsätten i vår tid, vilket leder till att den teoretiska 
relevansen känns ännu mer påtaglig. Vi har ytterligare en del som härrör till den teoretiska 
relevansen och det handlar om vår förförståelse. Utifrån våra erfarenheter i form av läst 
litteratur, information från föreläsningar och undersökningar av balanserade styrkort på 
diverse företag, så känner vi att vi har bildat oss en egen uppfattning om styrmodellen. 
Sammantaget skulle vi kunna säga att den känns som en genomtänkt grundmodell för att 
skapa en samsyn i företaget och som underlättar arbetet med att få medarbetarna på alla nivåer 
inom organisationen att sträva åt samma håll. På så vis återkopplar vi till den teoretiska 
relevansen och utifrån vår syn på det vill vi pröva på styrkortets förmåga som det renodlade 
strategiverktyg det är. 
 
Vår egen kännedom om problemområdet hänför sig till den kunskap vi kontinuerligt erhållit 
under Civilekonomutbildningens gång. Främst genom företagsbesök, organisationslära, 
marknadsundersökningar och ekonomistyrning, har vi insett vikten av tydliga riktlinjer och 
mål när det handlar om att styra organisationer. Controllerns funktion har fått en allt mer 
betydande roll hos företagen, dels med tanke på den ökade internationella konkurrensen men 
också tack vare framfarten av den tekniska utvecklingen. Kraven på företagen blir allt hårdare 
i vårt ständigt föränderliga informationssamhälle, vilket påminner oss om att alltid vara 
uppdaterade för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.  
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Från våra tidigare upplevelser av införanden av styrkort, så har vi sett både lyckade och 
mindre lyckade införanden. Med hänsyn till dessa observationer drar vi egna generella 
slutsatser utifrån den uppfattning vi fick. Ett av de företag som vi främst tänker på, med ett 
mindre lyckat införande av ett styrkort i organisationen, är ett kommunalt företag i 
fastighetsbranschen. De slutsatser vi drog efter undersökningen var över lag ganska negativa. 
Utformningen av styrkortet såg väldigt professionell ut, men som vi uppfattade de anställda 
inklusive den för närvarande högsta chefen, så fick vi ingen klarhet i om de egentligen förstod 
vad det gick ut på. När vi ställde mer specificerade frågor angående styrkortets innebörd för 
de anställda och vilken förändring de skulle innebära i deras dagliga arbete fick vi knappa 
svar. Därifrån drog vi slutsatsen att detta i våra ögon inte var något lyckat styrkort. Det kändes 
mer som ett argument utåt där man via styrkortet ville visa marknaden att man försöker vara 
ett företag i tiden.  
 
Motsatsen till fastighetsföretagets balanserade styrkort hittar vi hos ett produktionsföretag 
inom möbelbranschen. Möbelföretaget hade en väldigt lätt och framgångsrik styrmodell. De 
framförde ett imponerande styrkort med en väl fungerande utformning, som är anpassad till 
att nå alla medarbetare på företaget. Mätverktygen var enkla att förstå och även upplägget var 
tilltalande för personalen på alla arbetsnivåer.  
 
Vi känner att avsikten med införandet av styrkort, är att det ska vara ett internt hjälpmedel för 
företaget att tydliggöra sin strategi och vision på och på ett enklare sätt nå ut med dessa till de 
anställda. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Vi har fått i uppdrag att utforma ett balanserat styrkort åt ett lokalt företag inom 
bemanningsbranschen, närmare bestämt Speed. Företaget som resultatmässigt haft en 
uppåtgående trend ända sedan starten år 2004 önskar en mer tydlig ledningsfilosofi. Det ska 
hjälpa företaget att i framtiden upprätthålla en mer organiserad och strukturerad verksamhet. 
Speed har idag ingen uttalad styrmodell.  
 
Genom att undersöka ett annat företags styrkort inom samma bransch (referensföretag) och 
teori (litteratur), möjliggörs analysering och jämförelse inför det styrkort vi ska utforma åt 
Speed.  
 
Vår utgångspunkt är utvald litteratur med fokus på uppbyggnaden av styrkort. För att kunna 
utveckla en styrmodell som är tillämplig i praktiken har vi som sagt valt att inhämta kunskap 
från ett referensföretag inom samma bransch som har infört ett balanserat styrkort i företaget. 
Genom djupgående studier av deras konstruktion av styrkortet är vårt mål att få ut adekvat 
information som är användbar som ett komplement till vald litteratur och som ska underlätta 
vårt arbete.  
 
Vår huvudsakliga frågeställning lyder:  
Hur kan man utforma ett balanserat styrkort åt ett bemannings- och rekryteringsföretag? 
 – En fallstudie av Speed Competence & Professionals. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån teori om det balanserade styrkortet och information hämtat 
från ett referensföretag som tillämpar ett styrkort, utforma ett balanserat styrkort för Speed. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Vårt val av företag grundar sig i företagets storlek, resultat från de senaste åren och företagets 
lokalisering. Vi sökte ett bolag alternativt en koncern med minst 40 stycken anställda. 
Företaget skulle även vara intressant ur utvecklingssynpunkt. Vi ville se en potential hos 
uppdragsgivaren och ett resultat som tydde på en ljus framtid. För att underlätta övriga 
faktorer och för att möjliggöra en bra dialog med uppdragsgivaren, önskade vi ett samarbete 
med ett lättillgängligt lokalt företag.  
 
Vi har med den här bakgrunden valt att avgränsa utformningen av styrkortet till två av 
dotterbolagen i Speedkoncernen, närmare bestämt Speed Competence och Speed 
Professionals. Vårt arbete kommer främst att handla om att utforma styrkortet i fråga. Vi 
anser att målet för arbetet blir att fokusera på det övergripande underlaget för styrkortet och 
eventuellt ge relevanta råd till den kommande handlingsplanen. Målet är att leverera kvalitet 
gentemot Speed för att de ska få en bra, väl utformad bas att stå på för fortsatt arbete på 
detaljnivå.  
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

tt välja metod är att välja tillvägagångssätt för hur vi ska uppnå det syfte vi har med vår 
frågeställning. Hur ska vi med bästa möjliga förutsättningar lyckas genomföra vår 

studie efter de preferenser vi satt upp för att besvara vår frågeställning?  
 
Inom metodologin finns det många olika perspektiv att förhålla sig till. En förståelse av de 
olika aspekterna ger en djupare insikt och på så sätt ett mer fullgott underlag då vi ska 
fastställa vår utgångspunkt. 

 
2.1 Huvudperspektiv 
 
Hermeneutik handlar om tolkning i alla dess former. Tolkningen kan till exempel handla om 
att förstå symboler med fastställd betydelse, förstå meddelanden trots störningar, förstå 
språkfel och missuppfattningar, eller rent av tolka diktverk, konstverk och arkitektur. 
 
Hermeneutiken kan även kombineras med psykologiska och andra teorier. Då handlar det 
främst om förståelse på ett djupare plan, till exempel förstå en människas livssituation. Vidare 
handlar ”tolka” om att följa och uttyda en praxis eller tradition, med andra ord kan man dra 
slutsatsen att hermeneutiken handlar om tolkning i dess vidaste mening. (Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik av Göran Wallén 1996) 
 
Vi har till viss del använt oss av hermeneutiken då vi tolkade referensföretagets styrkort 
utifrån vår egen förförståelse. I begränsad utsträckning använde vi oss av den mer allmänna 
hermeneutiken, det vill säga att vi såg på den som en allmän lära om kommunikation och 
förståelse. På samma sätt tolkade vi Speeds verksamhet utifrån det vi har i ”bagaget” i form 
av förförståelse från tidigare erfarenheter.  
 
Positivismen härrör till filosofiska diskussioner som kom upp i början på 1900-talet. 
Grundstenarna till perspektivet handlade om vad som var karakteristiskt för vetenskaplig 
kunskap. Man formulerade ”verifierbarhetstesen” som innebar att en vetenskaplig sats är 
meningsfull bara om den kan bekräftas empiriskt. Med andra ord handlar det om att ett 
påstående är sant om det överensstämmer med hur det faktiskt är i verkligheten. Det leder till 
att saker som inte kunde prövas empiriskt som till exempel känslor och värderingar eller olika 
former av uttalanden inte hörde till den vetenskapliga kretsen. (Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik av Göran Wallén 1996) 
 
Som forskare ser vi oss som hermeneutiska i vårt synsätt. Kärnan i det hela handlar om att vi 
vet att vårt styrkort är mätbart och att vi kan få det bekräftat genom diverse mätningar efter 
några år. Vi har även utgått från referensföretagets balanserade styrkort för att med hjälp av 
det hitta lösningsförslag som passar ett företag som Speed.  
 

A 
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2.2 Vetenskaplig forsningsansats 
 
När det handlar om att producera kunskap finns det i princip tre vägar att gå. Induktion, 
deduktion och abduktion anger olika tillvägagångssätt som är möjliga att följa för att senare 
kunna dra vetenskapliga slutsatser. 
 
Induktiva slutsatser handlar om erfarenhetsbaserad slutledning. Det innebär att vi utifrån 
observationer av erfarenheter sluter oss till en princip eller generell slutsats. Kärnan i det hela 
handlar om att vi går från empiri till teori för att komma fram till slutsatsen. (Den uppenbara 
verkligheten av Ib Andersen 1998) 
 
Deduktiva slutsatser handlar om logisk slutledning, vilket kan sägas vara motsatsen till 
induktion. Deduktion föreligger när vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda 
händelser. Det vill säga vi går från teori till empiri. (Den uppenbara verkligheten av Ib 
Andersen 1998) 
 
Abduktion är ett sätt att dra slutsatser om vad som är orsaken till en observation, det vill säga 
att man pendlar mellan induktion och deduktion. I ansatsen undersöks samband på så vis att 
man varierar olika möjliga orsaksfaktorer och sedan undersöker vad följderna blir. Metodiken 
kan inte användas schematiskt utan fordrar kunskap och viss erfarenhet om det område man 
berör. Slutsatserna gäller inte direkt utan bör omprövas genom praktiska försök för att på så 
vis stärka bevisbördan. (Vetenskapsteori och forskningsmetodik av Göran Wallén 1996) 
 
Vår uppsats har främst skrivits med en abduktiv ansats som grund. Vi har utgått från den 
litteratur vi har valt, men vi har även utgått från ett praktikfall i form av ett företag med ett 
implementerat styrkort. Med andra ord har vi utformat ett styrkort till det enskilda företaget 
Speed, utefter det vi kommit fram till är lämpligast. På så vis anser vi att vi har skrivit vår 
uppsats med utgångspunkt i den abduktiva ansatsen.  
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2.3 Vetenskapligt värde  
 
En mycket viktig del i uppsatsarbetet och kvaliteten på det slutresultatet är validiteten. 
Aspekten är viktig att ta hänsyn till genom hela uppsatsarbetet och kräver genomgående 
noggrannhet och ett ständigt kritiskt ifrågasättande.  
 
Validiteten kan enkelt beskrivas som hur bra man är på att mäta det man vill mäta, det vill 
säga hur väl den teoretiska referensramen stämmer överens med verkligheten. Vi har i vår 
undersökning utgått ifrån teorin och därefter undersökningar på fältet för att se hur dem 
sammanfaller och genom processen hitta det bästa sättet att utforma en styrmodell för Speed. 
Anledningen till att vi även har valt att undersöka ett företag i samma bransch beror på att 
informationen vi hämtar från praktiken ska kunna valideras med teorin för att se vad som 
egentligen fungerar i praktiken på just denna typ av företag. (Wikipedia 2008)  
 
 
2.4 Metodologiskt ställningstagande 
 
Som nämnt tidigare kan man utforma undersökningen kvalitativt, kvantitativt eller alternativt 
en kombination av dessa två. Den kvantitativa bygger mer på en bred bild som ofta handlar 
om systematiska undersökningar, exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ. Till skillnad 
från den kvantitativa som är beskrivande för att förklara, är den kvalitativa metoden 
beskrivande för att förstå. (Bassim Makhloufi 2008) 
 
Det är den kvalitativa metoden som har dominerat i vårt arbete. Det centrala vid kvalitativa 
metoder är att genom olika typer av datainsamling skapa en djupare förståelse av den 
problematik vi studerar och därigenom få en mer detaljerad och ingående bild av företagen. 
Ett centralt moment är också att förstå problematikens samband med helheten. Syftet är 
primärt förstående och inte förklarande. (Holme & Solvang 1997) 
 
Metoden gör att vi har fått en djupare inblick i styrkortsarbetet och på så sätt kunnat använda 
informationen i utformningen av Speeds styrkort. Vi har på ett ingående sätt studerat varje del 
av kortets utformande, tanken bakom skapandet och syftet med de olika delarna. Hänger det 
ihop genomgående? Varför tar vi med exempelvis det nyckeltalet? Har vi tänkt på den röda 
tråden? Håller styrkortet rent praktiskt? (Bassim Makhloufi 2008) 
 
Fallstudien har genomförts hos Speed som huvudföretag. Vi har även undersökt ett 
referensföretag med ett styrkort för att få mer referensmaterial till empirin och på så sätt 
kunna skapa en så passande styrmodell som möjligt åt Speed.  
 
 
2.5 Empiriskt & teoretiskt val 
 
2.5.1 Respondenter 
 
Speed  
När vi först tog kontakt med Speed pratade vi med Jesper Andersson som är VD för Speed 
Professionals. Jesper har varit med sedan hösten år 2007 då han tillsammans med de övriga 
två ägarna i Speedkoncernen startade dotterbolaget Speed Professionals. Med flera års 
ekonomisk bakgrund inom bland annat bankväsendet är Jesper Andersson den av de tre 
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delägarna i koncernen som har störst kunskap inom ekonomi. För att få en mer detaljerad och 
tydlig styrning i företaget blev vi tillfrågade att ta fram ett balanserat styrkort för Speed.  
 
Under arbetets gång har Jesper, mycket tack vare sin bakgrund, därför varit vår kontaktperson 
på Speed. Han är sedan tidigare mycket väl insatt i sättet att styra och har därför stor 
kännedom i vilket material som krävs för framtagningen.  
 
QStaff 
För att få en empirisk grund att jämföra med vid utformningen, har vi valt att kontakta ett 
referensföretag. Företaget ska fungera som en inspirationskälla och ge användbara tips och 
idéer ur ett verkligt perspektiv. För att få kontakt med ett bemannings- och rekryteringsföretag 
med ett redan infört balanserat styrkort, valde vi att kontakta knappt 50 stycken företag inom 
branschen. Vi fick några svar men responsen var dessvärre inte särskilt omfattande. Till slut 
hittade vi QStaff som är ett bemannings- och rekryteringsföretag som verkar i norra 
Stockholm. Företaget har många likheter med Speed vilket också var något som vi 
efterfrågade. På så sätt känner vi även att respondenten är tillräcklig och fyller det behov av 
empiriskt material vi eftersöker hos referensföretaget.  
 
För att göra det så enkelt som möjligt valde vi att ha mailkontakt med respondenten. Vi ansåg 
att de var det lättaste sättet med tanke på syftet med informationsutbytet som innebar att vi 
behövde ha företagets balanserade styrkort i handen. Ägaren tillika ekonomichefen på 
företaget, Roger Öhman, var mycket tillmötesgående och mailade hela styrkortet till oss med 
en utförlig förklaring. Istället för att ha en intervju valde vi att göra på det här sättet och 
eventuellt komplettera med några frågor kring det material vi saknade.  
 
 
2.5.2 Metod för datainsamling 
Genom noggrann sökning i bibliotekets databas fann vi mycket litteratur som vi ansåg skulle 
vara passande och tillföra det vi sökte till uppsatsen. Vi granskade materialet och valde ut den 
litteratur som vi ansåg uppfyllde de krav vi hade.  
 
Utifrån den teoretiska referensramen formulerade vi intervjufrågor som skulle ge svar på det 
vi behövde som underlag till styrkortets utformning. Vi delade in frågorna i olika 
ämneskategorier för att på ett enkelt sätt kunna sammanställa det i den empiriska delen. För 
att förbereda respondenten inför intervjun så mailade vi frågorna i god tid innan mötet för att 
få så utförliga svar som möjligt. Vi spelade in intervjun och kompletterade med egna 
anteckningar för ett så fullgott underlag som möjligt. Allmän information om Speed hittade vi 
delvis på företagets hemsida men även i tilldelat material från uppdragsgivaren. 
 
I referensföretaget, QStaff, valde vi att föra en dialog med ägaren Roger Öhman som har 
störst inflytande i företaget och har varit med att utformat styrkortet. Informationen kring 
referensföretagets balanserade styrkort översändes via mail. Mailkontakten fungerade utmärkt 
och vi erhöll den relevanta informationen vi behövde. Det gjorde att vi nöjde oss med den 
typen av kontakt eftersom vi fick erforderlig information direkt. Vi använde oss även av 
företagets egen hemsida där vi hittade utförlig information om företaget. 
 
 
2.5.3 Primär- och sekundärdata 
Sekundärdata kallas också för andrahandskällan. Det innebär att forskaren har fått 
informationen från någon annan som erfarit eller deltagit i det som beskrivs. Primärkällan är 
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förstahandskällan. Här har forskaren själv sett eller deltagit i det som beskrivits. (Holme & 
Solvang 1997) I vår uppsats använder vi främst primärdata i empirin där majoriteten av all 
datainsamling sker via Jespers eller Rogers beskrivning av verkligheten. Jesper har tagit fram 
den information vi efterfrågat och förmedlat det som vi tyckt vart relevant till oss. Även 
informationen från QStaff som vi fått från Roger Öhman skriftligt via mail, ser vi även som 
primärdata. Genom att observera och erfara deras förklaringar kan vi skapa oss en egen 
uppfattning utifrån våra erfarenheter.  
 
Den sekundärdata vi använder förekommer i den teoretiska referensramen. Sekundärdata 
innebär att det är någon annan som inhämtat och sammanställt informationen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

en teoretiska referensramen syftar till att ge tillräcklig information utifrån de mest 
relevanta litterära källorna. Tanken är att materialet ska fungera som en grund att 

utgå ifrån vid arbetet med att ta fram det balanserade styrkortet. Informationen anknyts sedan 
till det empiriska materialet för att få en synkroniserad bild både från litteraturen och 
verkligheten.  
 
 
3.1 Målstyrning 
 
I dagens samhälle handlar det mycket om att företagen måste se över sin effektivitet och 
produktivitet för att vara konkurrenskraftiga. Hela processen i styrningen av företaget handlar 
om att rationalisera och fördela resurser på bästa sätt. Vi kan kalla detta styrningens 
grundbegrepp. På senare år har man upptäckt hur viktigt det är att ta hänsyn till flera faktorer i 
styrningen. Man eftersträvar en bredare målfokusering. Det är bland annat av stor vikt att alla 
medarbetare är väl införstådda med företagets visioner och strategier då implementeringen av 
företagets strategier ses som själva nyckeln till styrmodellen. (Lindvall 2001) Det balanserade 
styrkortet fyller luckan som finns i de flesta managementsystem, det vill säga avsaknaden av 
en systematisk process som kan implementeras och successivt ta fram feedback om den valda 
strategin. Det gör att organisationens kraft riktas mot att implementera den långsiktiga 
strategin i hela organisationen. (Kaplan & Norton 1996) 
 
Lika viktigt är det att man tar tillvara på de anställdas erfarenheter och dess kompetens. När 
ledningen utformar målen så förutsätter det att de själva är väl insatta i alla medarbetares 
arbetsuppgifter och vet vad dessa innebär. Det krävs för att man som medarbetare ska kunna 
se anknytning mellan uppställda mål och det dagliga arbetet. (Svensson 1993) 
 
Kopplingen bör kunna ses både horisontellt och vertikalt. Med vertikalt menar vi att man ska 
kunna se att medarbetare i hela hierarkin strävar mot samma mål, dessa ska hänga ihop likt en 
kedja. Med horisontellt menar att alla avdelningar på liknande nivåer har mål som är 
utformade enligt samma modell. 
 
Målstyrning innebär således att varje medarbetare ges förtroende att själv utveckla de metoder 
som maximerar effekterna av arbetet. Genom att låta denna insikt prägla det vardagliga 
arbetet skapas både engagemang och personligt ansvar.  
 
Det finns även en annan typ av styrmodell som heter Economic Value Added (EVA). Den ses 
ofta som en konkurrent till det balanserade styrkortet. Skillnaden mellan dem är att EVA är 
mer ägarorienterad medan det balanserade styrkortet är mer intressentorienterad. Ett av de 
interna målen med EVA är att sammankoppla ledningens intresse med ägarnas önskan på 
avkastning. EVA är en mycket arbetskrävande metod eftersom den kräver en omfattande 
justering av företagets redovisning för att få genomslag. Norton och Kaplan framhäver EVA 
och dess förmåga, dock som en viktig del inom det finansiella perspektivet och inte som en 
tillräcklig styrmodell i sig. Eftersom EVA hittills inte har fått något större genomslag hos 
företagarna, till skillnad från det balanserade styrkortet, har vi därför valt att fokusera på det 
balanserade styrkortet. (Lindvall 2001) 

D 
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3.2 Balanserat styrkort- ett sätt att styra 
 
I början på 1990-talet så fördes en livlig debatt i USA som berörde de amerikanska företagens 
underlägsenhet gentemot de japanska företagen. Hos de amerikanska cheferna låg fokus för 
mycket på de kortsiktiga målen och höga resultat medan japanerna fokuserade mer på de 
långsiktiga målen. De japanska chefernas lojalitet till företagen och erfarenheten av 
arbetsrotation, ledde till mer kunskap om alla delar i företagen och de kunde satsa med ett 
längre tidsperspektiv i åtanke. Detta ledde till att cheferna vågade investera mer långsiktigt 
och på så vis kom japanerna ett steg före amerikanarna på marknaden. På samma gång blev 
företagen mer och mer medvetna om att det skulle komma att krävas en förändring av 
företagens utformning och dess organisation i framtiden för att kunna konkurrera med andra 
bolag än de traditionella industriföretagen. Den traditionella styrningen var helt enkelt 
otillräcklig. För att tillgodose framtidens behov skulle man behöva skapa en ny form av 
styrning. 
 
Kännedomen mynnade ut i insikten att det krävdes en förändring i hur man utformade 
styrningen på företagen. År 1990 fick konsulten David P Norton och professorn Robert 
Kaplan uppdrag av den forskande enheten på KPMG att utforma en framtida mätmodell för 
företag och organisationer. Två år senare presenterade Norton och Kaplan konceptet ”The 
Balanced Scorecard”, det balanserade styrkortet. (Lindvall 2001) 
 
Det balanserade styrkortet syftar till att på ett enkelt sätt kunna implementera företagens 
strategier och den långsiktiga visionen i verksamheten. Modellen är ett verktyg för att 
översätta abstrakt vision och strategi till konkreta mått och mål. (Olve 1999) Styrkortet 
handlar med andra ord om lednings- och målstyrningssystem. Det breddar ledningens fokus 
från den traditionella ekonomistyrningen till en verksamhetsstyrning som är mer balanserad 
och som även innefattar icke-finansiella prestationsmål. Dessa är exempelvis kundlojalitet 
och effektiviteten i affärsprocesserna. Det skapar en större förståelse för 
orsakssammanhangen i företagen. För industrisamhällets företag passade det finansiella 
måltalen bra, då behovet av att investera långsiktigt i kompetens och kundrelationer inte var 
lika aktuellt. Dagens informationssamhälle kräver dock mer än endast finansiella styrtal. 
Statiska strategier är ohållbara, med tanke på att de verkar i snabbt föränderliga miljöer. Det 
ger ett behov av feedback till företagsledningen för att kontinuerligt kunna förändra 
strategierna och eliminera hot som inte var förutsägbara när man tog fram den första strategin. 
(Kaplan & Norton 1999) 
 
För företagen är det avgörande ur konkurrenssynpunkt och för att stärka sin position på 
marknaden att skapa ett framtida mervärde via investeringar i kunder, processer, leverantörer, 
medarbetare, teknologi och innovation. Fördelen med det balanserade styrkortet är att det 
förutom allt detta även fokuserar på de finansiella måtten. Idén gör det enklare för 
företagsledarna att mäta hur de olika enheterna skapar mervärde för både befintliga och 
framtida kunder. Fokus ligger även på utveckling av medarbetare, system och rutiner för att 
på så sätt uppnå ett mer positivt resultat. (Kaplan & Norton 1999) Styrkortet är även 
användbart då man i ett tidigt skede kan erhålla tidiga varningssignaler som visar på 
avvikelser, som på längre sikt annars kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser. 
(Promentor 1998) 
 
Grundtanken är att se företaget ur fyra olika perspektiv och på så sätt genom en mer 
omfattande bild eftersträva en balans genom hela organisationen. Man skulle praktiskt taget 
kunna säga att perspektiven speglar gårdagen, dagen och morgondagen. (Olve 1999) 
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Modellen nedan är en figur som visar hur ett styrkort byggs upp utifrån fyra bestämda 
perspektiv. Senare i texten beskriver vi utförligt de elva stegen hur man utformar ett styrkort 
utifrån dessa perspektiv. Modellen visar på vilket sätt alla delar ska hänga samman och arbeta 
mot den gemensamma visionen.  
 

 
Strukturen ska fastställa sambandet mellan de strategiska driftsmässiga målen genom att man 
utgår från företagets vision och strategier. Successivt bryter man sedan ner strategierna i 
operationella och strategiska prestationsmål för avdelningen eller den enskilda medarbetaren. 
(Promentor 1998)  
 
Prestationsmålen har en stark koppling till styrtalen och genom denna medvetenhet och 
förståelse skapar man styrkortets orsak-verkan-samband och ett mycket bra ekonomiskt 
resultat. Sambandet leder per automatik till ett självverkande processtänkande. 
 
Målen bryts ner i så kallade styrtal. De ska på ett balanserat sätt hitta en jämvikt mellan 
externa mått, riktade mot aktieägare och kunder och interna mått, riktade mot de viktigaste 
processerna, innovationsförmågan, lärandet och tillväxten. Det är av stor vikt att man 
balanserar resultaten av nedlagda insatser och de mått som har betydelse för den framtida 
prestationen.  
 
När medarbetarna är införstådda med den övergripande målsättningen och de fastställda 
styrtalen är de mogna för att ge förslag till hur mål för just deras avdelning skulle kunna se ut. 

 
VISION Företagets framtida 

önskvärda läge. 

Visionen konkretiseras i 
delmål. Ska vara 

vägledande i arbetet mot 
visionen. 

Kan lägga till ett 
femte ”medarbetar-

perspektiv”. 

De mest kritiska 
framgångsfaktorerna för 

att företaget ska nå 
visionen. 

De mål och mått att 
bevaka och följa upp. 

Beskriver de konkreta 
handlingarna och 

åtgärderna som krävs. 

Figur 1 – Utformningen av det balanserade styrkortet. Källa: Olve 1999, s. 54 
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Målen ska synkronisera med den övergripande strategin. Styrkortet tillför en kommunikation 
mellan affärsenheterna och ledningen som fokuserar på framtida långsiktiga 
resultatförbättringar likväl som på de kortsiktiga finansiella målsättningarna. (Kaplan & 
Norton 1999) 
 
Det första perspektivet är det finansiella perspektivet. Här är mätningar och 
budgetuppföljning det centrala. Perspektivet ska avspegla den historiska bakgrunden. 
 
Kundperspektivet är det andra perspektivet. Fokus handlar om att mäta de yttre faktorerna och 
ange vilka kundvärden som ska tillfredställas. Prioriteringen blir vad kunden uppskattar och 
värderar i företagets verksamhet. 
 
Det tredje perspektivet är interna processperspektivet, vilket mäter den inre effektiviteten. 
Här fokuseras det främst på de processerna som leder till positiv påverkan till fördel för 
kunder och aktieägare. 
 
Fjärde perspektivet är utvecklings- och lärandeperspektivet, vilket representerar företagets 
förmåga att förändra och utvecklas i en oförutsägbar framtid. Det syftar kort och gott till den 
långsiktiga utvecklingen både inom forskning och lärande. 
 
Inom parentes kan vi sätta ett femte perspektiv, det så kallade humanperspektivet. Det är ett 
medarbetarperspektiv med syfte att tydliggöra kompetensutvecklingen hos personalen. 
 
Bakom de första fyra perspektiven ovan ligger en gemensam vision och strategi. För vart och 
ett av perspektiven formuleras mål, mått, målsättningar och faktiska handlingsplaner. Runt det 
styrkort som samlar dem, rör sig hela tiden en fortlöpande process. Styrkortets roll är då att 
lyfta fram vad som är det mest väsentligt att vårda. Kaplan och Norton redogör för detta som 
ett kretslopp som man använder sig av vid utformningen av styrkortet, som visas i modellen 
nedan. (Olve 1999) 
 
 
 

 
 
 

AFFÄRSPLANERING 

FEEDBACK OCH 
STRATEGISK INLÄRNING 

BALANSERAT 
STYRKORT 

ÖVERSÄTTNING AV 
AMBITION OCH STRATEGI 

KOMMUNIKATION OCH 
LÄNKNING 

Figur 2 – Kretsloppet. Källa: Olve 1999, s. 31 
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3.3  Utforma ett balanserat styrkort – steg för steg 
 
När man utformar ett balanserat styrkort kan arbetsprocessen delas upp i olika steg som man 
enligt Kaplan och Norton (1993) bör följa för att producera ett så lyckat resultat som möjligt. 
Olve beskriver sin utformningsprocess av det balanserade styrkortet i elva steg. Från att 
definiera branschen, dess utveckling och företagets roll till att ta fram en handlingsplan och 
implementera styrkortet. 
 
 
3.3.1 Steg 1: Definiera företagets roll på marknaden, branschen & utvecklingen 
För att kunna utforma ett styrkort är första delmomentet i steg 1, att undersöka företagets 
förutsättningar ur ett brett perspektiv. Andra delmomentet är att göra en omvärldsanalys för 
att undersöka företagets omgivning. Dessa två förutsättningar är avgörande för styrkortets 
utformning där det är av stor vikt att man tar hänsyn till företagets situation och potential. 
Viktigt att tänka på är att man tar hänsyn till företagets interna och externa brister och 
kvalitéer för att kunna få en så objektiv bild som möjligt. (Olve 1999) En vanlig modell att 
använda vid omvärldsanalyser är SWOT-modellen. Modellen syftar till att spegla företaget 
som sådant med hjälp av de fyra perspektiven. Man jämför två begrepp, varandras 
ytterligheter, för att på enklaste sätt kunna precisera och definiera de mest betydelsefulla 
faktorerna. För att se de interna bristerna och kvalitéerna tar man fram styrkor och svagheter 
och för att undersöka de externa bristerna formuleras möjligheter och hot. Dessa 
utgångspunkter visar på positiva och negativa omständigheter kring företaget såväl internt 
som externt. SWOT-analysen fokuserar främst på företagets situation i nuläget. För att vara 
konkurrenskraftiga måste företagen utnyttja sina resurser och begåvningar inom företaget på 
bästa sätt. (Olve 1999) 
 
 

 
 
En betydande faktor som på senare tid uppmärksammats lite extra handlar om vikten av att 
utveckla ett strategiskt tänkande genom hela organisationen. Tänkandet som genomsyrar hela 
verksamheten ska ligga till grund för det vardagliga arbetet och besluten som fattas.  
 
När man analyserat företagets för- och nackdelar internt och externt och skapat sig en bild av 
situationen på marknaden, är det dags fastställa företagets vision och affärsidé. (Olve 1999) 
 
 
3.3.2 Steg 2: Fastställ företagets vision 
Visionen är det övergripande ledmotivet som ska vara utgångspunkten för hela organisationen 
och avser den övre delen av modellen som beskriver det balanserade styrkortet. Den ska 
innehålla ett önskvärt framtida läge för företaget. Visionen ska vara vägledande, styrande och 
modig för att vara utmanande för de anställda samt ge upphov till entusiasm och intresse hos 
dem. Utopin görs tydlig och kommuniceras via mål och belöningar. Dessa används för att 
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I NTERNT 
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Figur 3 – SWOT-analys. Källa: Olve 1999, s. 62 
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inrikta arbetet, fördela resurser och sätta upp delmål. Uppföljningen av detta ger lärande som i 
synnerhet leder till att man ser sambanden mellan måtten.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att visionen och de strategiska målen är oerhört vitala för 
företagets framtida överlevnad. Dock förutsätts att det kommuniceras till alla nivåer i 
företaget för att uppnå de förändringar som krävs och önskas för att företaget ska förbli 
konkurrenskraftigt. Efter det att man har fastställt visionen går man vidare med styrkortet och 
fastställer perspektiven. (Olve 1999) 
 
 
3.3.3 Steg 3: Fastställ perspektiven 
När fastställandet av visionen är klar handlar det om att fundera igenom vilka perspektiv som 
är passande att bygga styrkortet kring. I den ursprungliga modellen som Kaplan och Norton 
utformat finns som tidigare nämnts följande fyra perspektiv: finansiellt-, kund-, process- och 
utvecklingsperspektivet. Vissa företag har även valt att ta med ett femte perspektiv, 
medarbetarperspektivet.  
 
Valet av perspektiv ska i första hand bygga på en verksamhetslogik där det finns ett tydligt 
samband dem emellan. Olve menar även att det inte finns något behov av ett renodlat 
medarbetarperspektiv eftersom medarbetarna ses som stora resurser i både process- och 
utvecklingsperspektivet.  
 
 
3.3.4 Steg 4: Bryt ned visionen på respektive perspektiv & formulera de 
övergripande strategiska målen 
 
Finansiella perspektivet 
Denna infallsvinkel ska dels visa resultatet av de andra perspektivens strategiska val och dels 
framställa flera av de långsiktiga målen för företaget. Det gör att det finansiella perspektivet 
även bestämmer de övergripande spelreglerna och förutsättningarna för de andra 
perspektiven. Här beskrivs bland annat ägarnas förväntningar i form av tillväxt- och 
avkastningskrav och vilka ekonomiska risker som är benägna att ta. Det kan t.ex. handla om 
acceptansen av ett negativt kassaflöde. (Olve 1999) 
 
För att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat måste alla styrtalen ingå i en orsakskedja som 
resulterar i de finansiella målen och återspeglar affärsenhets strategiska grundtanke. En sak att 
ha i åtanke är att många koncerner i det dagliga arbetet använder sig av identiska finansiella 
styrtal för alla sina divisioner och affärsenheter. Negativt med detta är att det inte tar någon 
hänsyn till att de olika enheterna eventuellt följer olika typer av strategier. På så sätt tappar 
men meningen med orsakskedjan och styrkortet fyller inte sin fulla funktion. 
 
Det finns två syften som de finansiella målsättningarna måste uppfylla: 1) Styrtalen och 
målen ska definiera de ekonomiska resultaten som strategin väntas leda till. 2) Styrtalen och 
målsättningarna ska fungera som den största referensen inom de andra perspektiven. 
 
När man ska koppla de finansiella styrtalen till affärsenhetens strategi är det viktigt att ta 
hänsyn till företagets traditionella livscykel som förenklas till tre stadier; växa, mogna, 
skörda. Hos tillväxtföretag där det förekommer en stor tillväxtpotential bland företagets 
produkter och tjänster, som befinner sig i början av sin livscykel är de viktigaste finansiella 
måltalen den procentuella omsättnings- och försäljningsökningen för valda marknader och 
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kundgrupper. De flesta företag befinner sig dock i mognadsfasen där företaget fortsätter att 
investera men samtidigt kräver avkastning på investerat kapital. Målsättningen här har främst 
med lönsamheten att göra. Det kan exempelvis formuleras med hjälp av styrtal som kopplas 
till de bokföringsmässiga resultaten. 
 
Andra företag i mognadsfasen hör till den tredje kategorin där man fokuserar på att skörda de 
investeringar som gjorts i de tidigare stadierna. Här lägger man fokus endast på de 
investeringar som gör att utrustning och kompetens bibehålls. Det innebär med andra ord inga 
omfattande och resurskrävande investeringar. Målet för företag i detta stadium är att 
maximera kassaflödet (före avskrivningar) och minimera behovet av arbetande kapital. 
(Kaplan & Norton 1999) 
 
 
 
 
 
 
Underförstått så är det inom det finansiella perspektivet man finner mycket av de traditionella 
styrmedlen i form av finansiella mått och nyckeltal, vilket kan ses som motsatsen till följande 
perspektiv närmare bestämt kundperspektivet. (Olve 1999) 
 
Kundperspektivet 
För att vara lönsamma och behålla sin kraft krävs det att företaget beskriver vilka kundvärden 
som är de huvudsakliga och på vilket sätt de ska tillfredställas. I processen med att ta fram 
styrkortet är det nödvändigt att undersöka vilka produkter och tjänster som kunderna är villiga 
att betala för. Att utvecklas och tillföra nya produkter av sådan art, är därför otroligt 
betydelsefullt för företagen, både på kort och lång sikt. Kundernas lojalitet till vad företaget 
erbjuder är avgörande och målet är att kunna räkna med att bevara kunden, nu och i 
framtiden. För att skapa sig en så relevant bild som möjligt av kunden, måste företaget 
undersöka köpprocessen i detalj. Man kan ställa sig frågorna: Varför köper kunden vår 
produkt? Hur stor betydelse har priset jämfört med andra värden?  
 
Det viktiga i framtagningsprocessen är att man ser till att få fram på vilket sätt produkten 
påverkar kunden. För att få en sanningsenlig uppfattning om kunden måste undersökningen i 
så omfattande grad som möjligt fokusera på kundens egna värderingar. I många fall är det lätt 
att fastna i företagets egna uppfattningar och hur man tror att kunden resonerar, vilket inte 
tillgodoser den verkliga bild företaget egentligen söker.  
 
För att kunna lyckas bra inom sin bransch är det av stor vikt att man i strategiformuleringen 
utgår från djupgående marknadsanalyser för att kunna urskilja olika marknads- eller 
kundsegment och deras specifika behov. För att undvika att bli medelmåttigt bra på det mesta 
och istället bli riktigt bra på något klart definierat, är det lika viktigt att bestämma vad man 
inte ska göra som att bestämma vad man ska göra. 
 
När företaget fått en komplett bild av kunderna, används sedan informationen som bas i 
utformningen av strategierna. Vetskapen blir den bakomliggande motiveringen till varför man 
kommer att välja konkurrensmedel och segment. Företaget ska även på ett överskådligt sätt 
kunna utforma mått som ger en helhetsbild av kundperspektivet. En sak att ta hänsyn till 
vidare, är att inte fastna i den fastställda uppföljningen av kundperspektivet. Marknaden 
förändras och kan få stor effekt på företagets kundlojalitet och på så sätt ge ekonomiska 

Exempel på nyckeltal: Vinst/anställd, Vinst/totala tillgångar, Soliditet, Räntabilitet på 
totalt kapital (Olve 1999) 
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konsekvenser. För att undvika det sistnämnda är det viktigt att uppmärksamma tendenserna 
som visar de små förändringarna och åtgärda dem i god tid. När företaget går bra är det lätt att 
bli avskärmad och inte se till eventuellt kommande sämre tider. Att vara medveten om 
förändringar i efterfrågan och kundsegment främjar den ständiga utvecklingen vilket också 
har en betydande roll för företagets fortlevnad. Här finns det fem olika utfallsmått för 
kundperspektivet. Dessa är generella och fungerar i alla typer av organisationer. Syftet är 
dock att de ska anpassas efter de centrala kundsegmenten som genererar mest i form av 
tillväxt och lönsamhet. Nedan följer de viktiga måtten som hänförs sig till kundperspektiv: 
 
Utfallsmått inom kundperspektivet 

• Marknadsandel: Visar den andel som företaget har av en viss marknad 
 
• Kundvärvning: Mäter den takt affärsenheten lockar till sig nya kunder 
 
• Återköpsbenägenhet: Anger den takt var med affärsenheten bibehåller och 

underhåller sina kundrelationer 
 
• Kundtillfredsställelse: Mäter kundernas tillfredsställelse enligt vissa givna 

prestationskriterier i värdeerbjudandet. 
 

• Kundlönsamhet: Mäter nettovinsten från en viss kund eller inom ett segment med 
avdrag för de specifika kostnader som krävs för att serva kunden ifrån 

(Kaplan & Norton 1999) 

  
 
 
 
Med tillräcklig information om de avgörande detaljerna om kunderna kan man enkelt fortsätta 
med de kund- och marknadsledande strategierna i den vidare processen.  
 
Processperspektivet 
För att kunna eliminera alla moment som inte skapar kundvärde på ett direkt eller indirekt 
sätt, bryter man ner processerna i detalj. Två av de mest viktiga beståndsdelarna de som syftar 
till att utöka kundbasen men även de som ökar kundlojaliteten. Analysen ger på så sätt en 
uppfattning om vad företaget behöver utveckla och uppgradera.  

KUNDLÖNSAMHET KUNDVÄRVNING 

KUNDTILLFREDS-
STÄLLELSE 

ÅTERKÖPSBENÄGENHET 

MARKNADSANDEL 

Figur 4 – Utfallsmått inom kundperspektivet. Källa: Norton & Kaplan 1999, s. 69 

Exempel på nyckeltal: Antal kunder, Kostnader/kunder, Förlorade kunder, 
Marknadsföringskostnader (Olve 1999) 



 

 17 

 
Ofta har företagen en eller flera leverantörer som påverkar det övergripande intrycket indirekt 
och på så sätt bidrar till kundvärdet. Relationerna till företagets samarbetspartners blir därför 
extra viktiga.  
 
För att kunna skapa de mest lönsamma kundvärdena ska företaget se över sina processer. En 
bra modell för ändamålet är Porters värdekedjemodell. Modellen beskriver hela processen 
från analysen av kunden till själva leveransmomentet då kunden har varan/tjänsten i sin 
besittning. (Olve 1999) 
 

 
 
 

I utvecklingsprocessen analyseras kundernas framtida eller underliggande behov och sedan 
utvecklas varor eller tjänster som tillgodoser dessa behov. Produktionsprocessen är det andra 
steget i den interna värdekedjan. Processen ska generera och leverera företagets varor eller 
tjänster. Den har också stått i centrum för näringslivets mätsystem. Försäljningsprocessen är 
det tredje steget i värdekedjan och det står för servicen och mervärdeskapande till kunden. 
Aktiviteterna syftar till att öka värdet på företags varor och tjänster för målgruppen i fråga. 
 
Det balanserade styrkortet gör det möjligt att inom processperspektivet härleda målsättningar 
ur de interna processerna ur de externa intressenternas förväntningar. (Kaplan & Norton 
1999) 
 
Som en del av den interna processen påverkar de hur kunderna uppfattar företaget. De blir 
även ett viktigt faktum att ta hänsyn till när man arbetar med framtida förändringar inom 
utvecklingsperspektivet, anpassade efter den ständigt föränderliga marknaden. (Olve 1999) 
 
 
 
 
 
Processtidsmått i tjänsteföretag 
Just-in-time-processer och måttet på tillverkningscykelns effektivitet (TCE), utvecklades för 
tillverkningsföretag men passar lika bra att använda i tjänsteföretag. Den ultimata just-in-time 
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Figur 5 – Porters värdekedjemodell. Källa: Olve 1999, s. 75 
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Exempel på nyckeltal: Administrativa kostnader/totala intäkter, Processtid/utbetalningar, 
Genomsnittlig tid för beslutsfattande (Olve 1999) 
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processen är när genomsnittstiden för tjänsten är det samma som bearbetningstiden. I den 
situationen är TCE =1. Detta kan dock vara svårt att uppnå men något för alla företag att 
sträva mot eftersom när TCE-kvoten närmar sig 1 kan organisationen definiera att tiden som 
slösas på exempelvis transporter och lagring minskar ledtiden för kundbeställningar. (Kaplan 
& Norton 1999) 
 
Utvecklingsperspektivet 
Detta är det perspektiv där man försäkrar sig om företagens långsiktiga förnyelse och på så 
vis även dess överlevnadsförmåga på lång sikt. Lärandet och tillväxten kan främst stimuleras 
genom åtgärder riktade i första hand till medarbetarna, systemen och samordningen inom 
organisationen. (Kaplan & Norton 1999) Det är här av största vikt att man går igenom vad 
som krävs för att underhålla och utveckla den kunskap som behövs för att kunna bibehålla 
den effektivitet och produktivitet som skapar de viktiga kundvärdena. På så vis behåller man 
även sin konkurrenskraft på marknaden. Det är centralt att strategiskt bestämma vilken 
kärnkompetens företaget ska utvecklas och byggas kring då kunskap till största delen ses som 
en färskvara. I dessa sammanhang är det lämpligt att upprätta en så kallad 
kompetensbalansräkning som kan underlätta vid strategiska val. Tanken bakom denna typ av 
balansmodell hänför sig till den originella utformningen av balansräkningen där företag 
värderas efter analyser av balansräkningen. Där ligger fokus framför allt på storleken på det 
egna kapitalet, vilket efter diverse omjusteringar oftast gäller som grundregel vid värdering av 
ett företag. Man gör också en del beräkningar där man ställer det egna kapitalet i förhållande 
till de totala tillgångarna (soliditetsmåttet) och liknande nyckelmått. Använder man liknande 
tankesätt när det gäller företagets kompetens och kompetensutveckling så kan man utforma en 
kompetensbalansräkning likt figuren nedan. 

På tillgångssidan har vi de färdigheter och kompetenser som krävs för att bli framgångsrika. 
Skuldsidan återger bilden av hur ovan nämnda förmågor är finansierade, det vill säga vem 
som står för kunskapen. Tanken med modellen är att man på tillgångssidan gör en analys av 
vilken kunskap och vilka förmågor som ska tillhöra kärnkompetensen eller inte. Det speglar 
på så vis den egna kompetensen i företaget alternativt nätverkets kompetens. Sedan är det 
enkelt att strategiskt bestämma vad som ska finansieras med hjälp av inhyrd kompetens eller 
annan form av externa partners. 
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Figur 6 – Kompetensbalansen. Källa: Olve 1999, s. 78 
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Utöver fastställandet av kompetensen och tillhörande strategier är det också angeläget att 
beskriva den interna infrastrukturen för informationsförmedling och hur beslutsfattandet går 
till. Det i sin tur kan ses som den struktur och de förutsättningar som finns för att utveckla den 
lärande organisation som är ofrånkomlig för att fortlöpande kunna försvara sin 
marknadsposition. Om allt går som man tänkt ger strukturen resultat i att företaget utvecklar 
och bibehåller en hög motivation men också på ett betryggande sätt koncentrerar på den 
samfällda uppgiften. Då är det enklare att längre fram identifiera kritiska framgångsfaktorer. 
(Olve 1999) 
 
Utfallsmått för medarbetarna 
Nästintill alla företag har en gemensam kärna som bygger på tre styrtal. Styrtalen 
kompletteras sedan med situationsanpassade mått; 
 

• Personaltillfredsställelse: Visar medarbetarnas moral och generella 
jobbtillfredsställelse 

 
• Personallojalitet: Visar på förmågan att behålla medarbetarna som företaget har ett 

långsiktigt intresse att behålla 
 

• Personalens produktivitet: Visar omsättningen per medarbetare och anger hur stor 
output som varje medarbetare genererar 

(Kaplan & Norton 1999) 
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Figur 7 – Utfallsmått för medarbetarna. Källa: Norton & Kaplan 1999, s. 122 

Exempel på nyckeltal: FoU-kostnader/totala kostnader, Utbildningskostnad/anställd,  
FoU-tillgångar/totala tillgångar (Olve 1999) 
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Medarbetarperspektivet 
Medarbetarperspektivet kallas även humanperspektivet då man i detta perspektiv valt att 
urskilja ett särskilt humanfokus. Man motiverar ofta detta med att man vill lägga fram 
personalen som resurs. Det sägs att det finns ett samband mellan medarbetarperspektivet och 
processperspektivet som är multiplikativt, det vill säga att för framgång så krävs höga värden 
på båda perspektiven. 
 
 
 
 
 
3.3.5 Steg 5: Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
Nästa steg i utformningsprocessen innebär att man utifrån ovannämnda strategier diskuterar 
och kommer fram till vad som krävs för att uppnå visionen. Det gäller att hitta de faktorerna 
som påverkar mest och prioritera de mest kritiska framgångsfaktorerna. Detta uppnås lättast 
genom att man gruppvis diskuterar fram ett bestämt antal vilka som är de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att kunna leva upp till visionen och de tidigare uppställda målen. Det 
leder till att man får en väl genomtänkt lista på de viktigaste framgångsfaktorerna sett ur flera 
individers perspektiv. Det är bland annat av stor nytta när det i nästa steg blir dags att utveckla 
olika mått för det fortsatta arbetet. (Olve 1999)  
 
 
3.3.6 Steg 6: Utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband & skapa balans 
Under denna rubrik handlar det om att utforma de nyckelmått som ska vara aktuella för 
styrkortet. Måtten ska väljas med omsorg och ska mäta de mest relevanta faktorerna och ska 
skapa en balans mellan de olika perspektiven. Helheten är det viktigaste att ta hänsyn. Måtten 
om man ser till alla perspektiv, ska i slutändan gynna de långsiktiga målen framför de 
kortsiktiga och anknyta till den övergripande visionen och strategierna. En bra modell att 
konstruera är en tankekarta som visar de valda måtten i förhållande till de strategiska målen. 
Genom den typen av karta kan man enkelt läsa av olika orsak-verkan-samband för att se till 
att måtten gynnar alla perspektiven och skapar en övergripande balans i styrkortet.  
(Olve 1999) 
 
 
3.3.7 Steg 7: Fastställ det övergripande styrkortet 
När måtten är framtagna och skapar en genomgående balans genom hela styrkortet ska det 
godkännas av alla berörda parter. För att kunna implementera styrkortet i organisationen är 
det av stor vikt att man framför en presentation för alla i företaget. Den ska ge en uppfattning 
om tankarna bakom valet av utformningen och hur det ska integreras hos alla anställda. För 
att understödja den vidare nedbrytningsprocessen är det en fördel om de anställda är väl 
insatta i styrkortet med hjälp av så många källor som möjligt, exempelvis förklarande 
dokumentation, för att själva kunna bidra i det fortsatta arbetet med egna tankar och idéer för 
hur det bäst kan brytas ner på varje enskild enhet. (Olve 1999) 
 
 
3.3.8 Steg 8: Bryt ned styrkort & mått i organisationen 
Mycket beroende på företagens storlek och struktur är det nu dags att tänka över hur man 
lämpligast bryter ner styrkortet på mindre enheter. Eftersom ett av styrkortets främsta syften 
är att man inom hela företagen på ett påtagligt sätt får förståelse för hur visionen och de 
övergripande målen påverkar det dagliga arbetet, så måste kortet brytas ned till en sådan nivå 

Exempel på nyckeltal: Personalomsättning, Genomsnittlig frånvaro,  
Internutbildningsdagar/anställd/år, Medbestämmandeindex (Olve 1999) 
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att en tillräcklig konkretisering och insikt är möjlig. Om så många som möjligt på företagen 
ska kunna se sitt enskilda bidrag till företagens övergripande mål så är det av hög prioritet att 
det bryts ner till en så detaljerad nivå som det finns möjlighet till. Tecken som till exempelvis 
grön pil och röd pil som signalfigurer för måluppfyllelse, är ett bra och enkelt sätt att använda 
sig av vid uppföljning som också är lätt för alla att förstå. Riktlinjerna kan även innehålla hur 
styrkortet ska tolkas och vad som förväntas av var och en. Vill man vara särskilt tydlig och 
undvika eventuella missförstånd kan man göra någon form av ord- och begreppslista som 
bilaga till styrkortet. (Olve 1999) 
 
 
3.3.9 Steg 9: Formulera målen 
För att de framtagna måtten ska ha någon funktion måste det finnas målsättningar för varje 
mått. Målen ska vara både kort- och långsiktiga och ska indikera när någonting behöver 
förändras. För att vara en del av styrkortet är det viktigt även här, att målen synkroniserar med 
den övergripande visionen och strategierna och att de inte får motsatt effekt till mål, 
perspektiven emellan. Att undersöka hur målen överrensstämmer både vertikalt och 
horisontellt är ett bra sätt att kontrollera styrkortets helhet. För att målen ska bli en naturlig 
del i arbetet hos alla enheter och individer ska ansvariga utses som ska följa upp målen. Även 
frekvensen av mätningarna ska bestämmas för att bli en del av den handlingsplan företaget 
ska arbeta efter i den dagliga verksamheten. (Olve 1999) 
 
 
3.3.10 Steg 10: Ta fram en handlingsplan 
Efter att alla målen är fastställda ska en handlingsplan upprättas, i syfte att instruera vilka 
åtgärder som krävs för att uppfylla målen och den övergripande visionen. För att alla i 
slutändan ska sträva åt samma håll är det viktigt att de berörda enas om vem som är ansvarig 
för den, vilka prioriteringar som görs och hur tidsplanen ser ut. Att alla är införstådda är en 
förutsättning för att den ofta väldigt krävande handlingsplanen ska kunna efterföljas utan 
outtalade förväntningar som kan leda till konflikter och irritation. Om alla känner sig 
delaktiga bibehåller man på så sätt intresset för styrkortsarbetet. (Olve 1999) 
 
 
3.3.11 Steg 11: Implementera styrkortet 
Upprätthållande av styrkortet är viktigt för att nyttan av det ska kunna maximeras. Då krävs 
att det löpande följs upp och på så vis fungerar som det dynamiska verktyg det är avsett att 
göra. Det i sin tur ställer krav på att rapporteringen och datainsamlingen underlättas med hjälp 
av tillämpliga IT-lösningar. Därför fordras att en del av handlingsplanen bör innehålla förslag 
och regler för hur styrkortsuppföljningen ska integreras i det dagliga arbetet. Först när detta 
kommit igång kan styrkortet anses absolut. (Olve 1999) 
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3.4 Fördelar med att använda ett balanserat styrkort 
 
Det som präglar det balanserade styrkortet är hur man utifrån visionen, de strategiska målen 
och den dagliga verksamheten tydliggör sambanden dem emellan. En av fördelarna är att det 
balanserade styrkortet fungerar som ett kontrollverktyg vars uppgift är att visa om företaget 
rör sig i rätt riktning i förhållande till visionen och strategierna. Ledningen kan dessutom 
kontrollera hur man genom det dagliga arbetet uppnår resultaten, både utifrån företaget som 
helhet och den enskilda avdelningen.  
 
Viktigt att nämna är också fördelen att man kan se orsak-verkan-sambanden vilket kan ge 
snabba indikationer på negativa avvikelser. På så vis minskar risken för röda siffror i 
bokslutet och man kan åtgärda diskrepanser omedelbart.  
 
Att även fokusera på icke-finansiella mått gör att företaget breddar sin vy genom att exempel 
mäta kundtillfredsställelse. Det gör att man inte bara styr efter mål av historisk karaktär utan 
att man på liknande sätt blickar framåt. Därmed tillhandahåller företagen kunskap och 
förståelse för vilka aktiviteter i den dagliga verksamheten som har betydelse för företagets 
förmåga att konkurrera på lång sikt.  
 
Uppbyggnaden av det balanserade styrkortet handlar mycket om medarbetarnas delaktighet, 
där de själva får definiera lämpliga mål utifrån sina egna arbetsuppgifter. Detta genererar en 
omedveten förståelse och en dynamik inom organisationen som krävs för att styrkortet ska 
skapa ett reellt värde och bli resultatrikt. (Promentor 1998) 
 
 
3.5 Hur kan styrkortets införande leda till framgång? 
 
Det språk det balanserade styrkortet för in i det strategiska tänkandet, är på ett sådant sätt att 
fler företag och organisationer borde intressera sig för det. Det talar till hela organisationen 
och den enskilda individen. Det som gör tänkandet unikt är att det bygger på resonemang 
utifrån ett flertal perspektiv där alla är av lika stor vikt och man är öppen för mer än bara ett 
alternativ till lösning. (Olve 1999) Istället för att koncentrera sig på ett enskilt område flyttar 
man fokus till alla perspektiven som har en central betydelse för företagets nuvarande och 
framtida utvecklingsförmåga. (Promentor 1998) 
 
Att någon ställer samman några nyckeltal i fyra till fem olika rutor gör inte styrkortet 
fullständigt. För att fungera på ett så komplett sätt som möjligt så krävs att styrkortet är en 
stark länk till företagets strategi och affärsidé och förankras hos så många som möjligt i 
företaget, ju fler desto effektivare. Det förutsätter att medarbetarna accepterar det balanserade 
styrkortet som styrmodell och att de ser det som en relevant handlingsplan som innefattar 
långsiktiga behov och ambitioner från alla håll i företaget. (Olve 1999) 
 
Avslutningsvis är det viktigt att tänka på att det balanserade styrkortet ska vara 
lättöverskådligt och enkelt genom att beakta följande fyra ledord; fokus, prioritering, 
pragmatik och uppföljning! (Promentor 1998) 
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4 EMPIRI 
 
 

ör att kunna anpassa styrkortet efter uppdragsgivarens verksamhet, är det av största 
vikt att vi är väl insatta i företaget. Informationen vi får bör innehålla såväl uppgifter, 

som exempelvis aktuella konkurrenter och strategier, som uppgifter som exempelvis 
företagsstruktur och verksamhet, för att på så vis kunna se företaget ur flera olika synvinklar. 
 
Utifrån noggrant formulerade intervjufrågor har vi samlat användbar information om Speed. 
Syftet är att skapa en helhetsbild av företagets utformning och position på marknaden för att  
på så sätt få en stadig grund inför kopplingen till teorin i den kommande analysen.  
 
 
4.1 Speed – huvudföretaget & uppdragsgivaren 
 
4.1.1 Bakgrund & verksamhetsbeskrivning – Speed 
I december år 2004 startades företaget Speed Competence AB av Daniel Johansson och Jarl 
Ternander. Ursprungligen har de bland annat arbetat på Ericsson och Note i Borås där de 
främst jobbat med konsult- och produktionsverksamhet. De har ungefär tjugo års erfarenhet 
av såväl produktion, lager som logistik. I november i fjol, år 2007, kom en tredje person in i 
företaget som delägare i det nystartade Speed Professionals AB, Jesper Andersson. I början av 
året 2008 startades ännu ett dotterbolag, Speed Logistics i Borås AB. 
 
Idag har Speedföretagen drygt 250 anställda och är en tjänstekoncern inom produktions- och 
bemanningsbranschen. Företagets vision är att kunden ska vända sig till dem när de är i behov 
av exempelvis inhyrd personal, rekrytering, produktionsstöd samt företags- och 
personalutveckling. Företaget har som sagt tre delägare och är indelat i fyra dotterbolag; 
 

• Production: Företaget har drygt tjugo års erfarenhet av produktion och logistik. Speed 
erbjuder alltid en produktionslösning som passar just kundens behov. De stöttar 
kundens produktionsenhet vid beläggningstoppar eller långsiktigt. Tillverkning sker i 
egna lokaler med eget inköp, egen personal och egen arbetsledning. 
 

• Competence:  
- Bemanning: Speed Competence tillhandahåller personal inom samtliga branscher 

där kunden anger en kravspecifikation som företaget arbetar med att uppfylla.  
- Rekrytering: Ägarna har tjugo års erfarenhet av att rekrytera personal med rätt 

kompetens och erfarenhet för att passa varje kunds organisation.  
  

• Professionals:  
- Bemanning och rekrytering: Speed Professionals tillhandahåller 

rekryteringslösningar av tjänstemän inom samtliga branscher. Företaget verkar 
bland annat inom områden som företagsledning, bank, inköp, försäljning och 
produktionsledning.  

- Konsult: Genom Speed Professionals kan företag köpa in enstaka konsulttjänster 
inom bland annat företagsledning, ekonomistyrning, bank och finans.  

  

F 
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• Logistics: Speed Logistics erbjuder logistiklösningar som är anpassade för att passa 
varje enskild kund. (speedcompetence.se) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISSION: 

Speed ska vara den mest effektiva värdeförädlaren på marknaden. Detta uppnås genom 
långsiktiga relationer med våra kunder. 

 
VISION:  

Genom att ha kunskap om kundernas behov idag och imorgon, vill vi kunna erbjuda de bästa 
servicelösningarna när det gäller bemanning, rekrytering, produktion och logistik. 

Vi ska vara den ledande leverantören på vår marknad. 
 

Med ledande leverantör menar Speed: 
 

• Vi ska ha den högsta kundtillfredsställelsen på marknaden. 
• Vi ska vara den leverantören med den bästa lönsamheten. 
• Vi skall vara den bästa arbetsgivaren i branschen. 

 
För att nå visionen: 

 
• Vi skall ha anställda som agerar ambassadörer för oss. 
• Vi ska ha rätt kompetens. 
• Vi ska ha rätt priser. 
• Vi skall ha rätt kul! 

 
VÄRDEN - SPEEDKONCEPTET 

Snabba, Personliga, Empatiska, Effektiva, Dynamiska 
 
(Källa: Speed) 
 
 

Figur 8 – Organisationsstruktur, Speed. Källa: speedcompetence.se 
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Ekonomiskt sett är bolaget finansierat av eget kapital. Speed har en mycket god finansiell 
ställning sett till tillväxt, nettoomsättning, soliditet och likviditet. Själva ser de ljust på 
framtiden och hänvisar till att bemanningsbranschen växer sig allt starkare för varje år. 
(Speed) 
 
 
4.1.2 Marknaden 
Kännedom om marknaden är en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom kunder och 
konkurrenter är avgörande för företagets fortlevnad och avslöjar dessutom vilka 
konkurrensfördelar Speed ska satsa på för att vara en stadig aktör på marknaden.  
 
Speed är idag den enda aktören på marknaden som erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom 
bemanning, rekrytering, produktion och logistik. Det breda urvalet av tjänster leder till flera 
synergieffekter och kostnadseffektivitet.  
 
Speedkonceptet är väl etablerat på marknaden vilket ger goda framtidsutsikter. Speeds största 
konkurrenter inom bemanning och rekrytering på marknaden idag, är företag som Manpower, 
Lernia, Adecco och Proffice.   
 
Vd:n på Speed Professionals, Jesper Andersson, har dels gjort en genomgång av hur 
marknaden för bemanningsföretag i Sverige ser ut och dels tagit del av 
arbetsgivarorganisationen Almegas kartläggning av aktiva bemanningsföretag i Sverige. 
Enligt en sammanställning utifrån de företag som är anslutna till Almega, så är Speed 
Competence nr 13 på marknaden, om man utgår från omsättningen när det gäller bemanning.  
Speed Professionals är så pass nytt att man ännu inte haft möjligheten att titta närmare på hur 
företaget står sig i förhållande till övriga bemanningsföretag. Speed Competence jobbar med 
bemanning av kollektivanställda medan Speed Professionals inriktar sig på rekrytering och 
bemanning av tjänstemän.  
 
Branschens utveckling har varit positiv och är väldigt positiv. Marknaden för den här typen av 
lösningar är ständigt växande och efterfrågan har under de senaste åren ökat markant. 
Förväntningar och krav på korta leveranstider, mindre kapitalbindningar i form av mindre 
lager och färre leverantörer, tyder inte på någon nedgång i efterfrågan heller under den 
närmsta tiden, vilket gör marknaden gynnsam. (Speed) 
 
 Jesper tror även att den kommer att fortsätta vara positiv på grund av att cyklerna i samhället 
blir mycket kortare. Han påpekar att det är ett otroligt förändringstryck på marknaden hela 
tiden.  
 
”Den korta framförhållningen på saker och ting gör att du som företagare inte har en aning 
om hur du ska bemanna dig. Det gör att din organisation måste vara mycket mer flexibel än 
vad som är möjligt idag. Grunden i detta är lagarna som finns till exempel lagen om 
anställningsskydd (LAS). Lagen är väldigt bra för den enskilde individen, men för företagen 
som jobbar i en värld där företaget i fråga både är otroligt konkurrensutsatt och befinner sig 
på en marknad där det svänger otroligt fort, vilket gör att man måste hitta andra vägar. De 
andra vägarna är bemanningsföretag, så enkelt är det. Vi som bemanningsföretag är ju de 
som tar smällen först när företagen ska trappa ner men även när de ska trappa upp”.  
(Jesper Andersson 2008-04-27) 
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Om man ser till andra delar av världen så är bemanningsbranschen mycket större både i 
England och USA. Därför har vi all anledning att tro att även detta mönster kommer att 
komma till Sverige mer och mer, vilket vi också märker redan nu, säger Jesper.  
 
Speeds SWOT-analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot lyder enligt 
följande modell: 

Dessutom finns en konkurrentanalys tillgänglig. Jesper menar att de vet vilka deras 
konkurrenter är, vad de tjänar och hur mycket de omsätter. Företaget håller sig hela tiden 
ajour med vad som händer på marknaden. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
 
4.1.3 Företaget 
För att få en utgångspunkt i det som ska ligga till grund för styrkortet behöver vi veta 
företagets grundkoncept, vilket kommer att bli basen i det balanserade styrkortet. Speeds 
affärsidé hänför sig mycket till det så kallade Speedkonceptet. Konceptet kan enligt Jesper 
sägas vara affärsidén, dock på en lite mer operationell nivå.  
 
”Vår mission ser vi som det övergripande målet, alltså vi vill vara den mest effektiva värde 
förädlaren på marknaden.” (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
Han menar att missionen kan ses som tretydigt då tanken är att de ska skapa mest värde för 
sig själva, för sina anställda och för sina kunder. Att vara effektiva ser Jesper som den främsta 
ledstjärnan. Den andra ledstjärnan är att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Det 
innebär att företaget i vissa fall även kan ta minus-affärer för att på lång sikt tjäna på det.  
 
Om man bryter ner missionen och ser på visionen, det vill säga hur de ska nå detta, så ska de 
genom kunskap om kundernas behov idag och imorgon kunna erbjuda de bästa 
servicelösningarna. 
 
”Vi ska vara leverantören som har den högsta kundtillfredsställelsen på marknaden. Vi ska 
vara den leverantören eller det företaget med den bästa lönsamheten. Vi skall vara den bästa 
arbetsgivaren i branschen. Det är vår vision.” (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
För att nå visionen ska Speed ha anställda som agerar som ambassadörer för företaget. De ska 
känna stolthet att arbeta för Speed, de ska tycka att de blir väl behandlade av företaget de 

Styrkor 
• Kostnadseffektivitet 
• Dynamisk organisation 
• Flera års erfarenhet inom 

produktion 
• Bra finansiell ställning 
• Låg personalomsättning 
• Ett nytt affärskoncept 

 
Möjligheter 

• Växande marknad 
• Starta nya kontor landet över 

Svagheter 
• Ännu inte landsomfattande 
• Kort historik 
 

Hot 
• Lågkonjunktur 
• Brist på kompetent personal 
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jobbar hos och de ska ha rätt lönesättning. Med andra ord är målet att få ut personer till 
företagen som är väldigt bra. De ska vara sociala, trevliga, ställa upp och göra bra ifrån sig, 
vilket Jesper också ser som den bästa marknadsföringen. Speed ska inte erbjuda den högsta 
kompetensen utan istället bemanna med rätt anställda, rätt kompetens, rätt priser och de ska 
också ha rätt kul. På så sätt ska företaget nå visionen.  
 
Varje bokstav i företagsnamnet Speed står för fem olika ledord hur företaget ska agera på 
marknaden. De ska vara; Snabba, Personliga, Engagerade, Effektiva och Dynamiska. För att 
få maximal kundtillfredsställelse är det dessa fem ledord som Speed vill fokusera på. Enligt 
Jesper anser de sig själva uppfylla dessa fem, men de frågar sig ofta om kunderna uppfattar 
dem på samma sätt.  
 
Speeds främsta konkurrensfördel är att de är en komplett servicepartner. Företaget är inget 
renodlat bemanningsföretag, utan erbjuder istället till exempel en hel produktionslösning. 
Övriga styrkor framgår av den tidigare redogjorda SWOT-analysen. (Jesper Andersson 2008-
04-27) 
 
Enligt Jesper går hela affärsidén ut på att kundavtalen är något längre än anställningsavtalen. 
Företaget jobbar dels med långa avtal, men även med korta. Dock satsar Speed främst på att 
ha långa kontrakt, utformade som ramavtal, där kunderna kan ha vissa klausuler.  
 
De allra flesta anställda hos Speed är tillsvidareanställda och det är inte ovanligt att de är på 
samma uppdrag i 2-3 år. Jesper säger att målet är att kunden ska vara beroende eller 
åtminstone bli beroende av dem. Detta för att det inte ska vara Speeds inhyrda personal som 
får gå först om bolaget behöver dra ner, utan andra anställda. Speed har en väldigt nära dialog 
med kunderna och en löpande avstämning av hur behovet i personalstyrkan ser ut. (Jesper 
Andersson 2008-04-27) 
 
 
4.1.4 Underlag till det finansiella perspektivet  
Det finansiella perspektivet är det första av de fem perspektiven vi kommer att utgå ifrån. För 
att ge ett tillräckligt underlag till styrkortet behöver vi information om uppställda mål såsom 
tillväxt- och avkastningskrav och vilka finansiella nyckeltal som är relevanta för bolaget.  
 
”Vi ser inte tillväxt eller ökning av omsättning som första prioritet eftersom vi inte ser oss 
som någon uppköpskandidat. Vi tycker att det är ganska ointressant och siktar istället på 
resultatet i första hand.” (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
När det handlar om ekonomiska risker är Speed tvungna att ta ganska stora sådana. Jesper 
menar att stora kunder vill ha långa betalningsvillkor upp till 90 dagar. Det gör att företaget 
betalar ut löner i januari, februari och mars, och får först i mitten av april betalt för december 
månads löneutbetalningar. Till stora delar menar Jesper att företaget får vara ”bank”. Så är 
den bistra verkligheten, menar Jesper. Accepterar inte företaget vad de stora kunderna säger, 
så är de inte konkurrenskraftiga nog. Hos de normalstora kunderna däremot så har de dock 
aldrig längre betalningsvillkor än 30 dagar. Jesper tillägger att Speed än så länge är finansierat 
med eget kapital men menar samtidigt att en upptrappning av de långa kredittiderna kan leda 
till att det blir aktuellt med en checkkredit i framtiden.  
 
Det enda måttet företaget tillämpar för tillfället är avkastningskravet som de följer upp 
regelbundet och har ett mål för. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
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Investeringsstrategier 
Speed håller aktivt på att bredda sig. De likvida medlen investeras i bolag genom ägarintresse, 
vilket på så vis ökar kundbasen. Strategin är att sprida riskerna i olika företag i olika 
branscher. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
Vad det gäller den egna produktionsverksamheten investerar Speed just nu varken i 
byggnader eller i maskiner, men detta kan förändras framöver utifrån marknadens behov. Så 
mycket som möjligt hyrs in, just för att vara flexibla, menar Jesper. 
 
 
4.1.5 Underlag till kundperspektivet 
Grunden till kundperspektivet är främst hur företaget arbetar med kundvärden, det vill säga vi 
vill veta vad företaget gör för att behålla sina kunder på lång sikt och vad kunderna värderar 
mest hos vad Speed kan erbjuda. 
 
Speed satsar främst på stora företag och har idag ett flertal väletablerade bolag i sin kundbas.  
Företaget erfar främst att kunderna värdesätter kompetens och är villiga att betala mer för 
kompetenta personer. Därför är Speed inget företag som använder timtaxan som ett 
konkurrensmedel, snarare tvärtom enligt Jesper.  
 
”Vi har alltid legat på en hyfsad prisnivå, vi har haft så bra personer att det har gått att ta 
hyggligt betalt. Vi upplever inte att våra kunder är överdrivet priskänsliga. Vi vill ha kvalité, 
annars kan det kvitta”. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
För att behålla kunderna på lång sikt så försöker företaget att aldrig ha några korta affärer. De 
satsar främst på långvariga relationer. Tillgängligheten som Jesper och hans kollegor erbjuder 
talar för långsiktiga relationer med kunderna och kunderna kan ständigt nå honom oavsett 
tidpunkt.   
 
För att öka sin kännedom och sitt varumärke på marknaden mer har Speed nyligen tagit över 
fikat i pausen på Elfsborgsmatcherna. Fikat kallas numer Speedfika och kaffet serveras i en 
mugg med Speeds logga där det även står vilka tjänster företaget erbjuder. Genom denna 
satsning når man ut mer till potentiella kunder och gör sitt namn och sina tjänster mer 
uppmärksammade. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
 
4.1.6 Underlag till processperspektivet 
Processperspektivet är det svåraste perspektivet att uttömma information om med tanke på att 
Speed är ett tjänsteföretag. Syftet är att vi ska skaffa fakta om processerna i företaget och på 
så sätt vilka av dem som gynnar kunderna och aktieägarna bäst.  
 
Personalen som företaget hyr ut har generellt sett hög utbildning, men för att spara tid och 
pengar rekryteras folk genom personkännedom. Jesper menar att det bästa sättet att snabbt få 
en så riktig bild av en person som möjligt är att bortse från standardmallar för intervjuer. Det 
kanske inte anses vara fullt vetenskapligt rätt men oftast träffar man väldigt rätt, menar Jesper.  
 
I övrigt anser Jesper inte att det finns någon kritisk process i uthyrnings- och 
rekryteringsprocessen.  
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4.1.7 Underlag till utvecklingsperspektivet & medarbetarperspektivet 
Utvecklingsperspektivet fokuserar främst på Speeds överlevnadsförmåga på lång sikt och vi 
behöver få veta hur företaget arbetar internt med utveckling för att upprätthålla sin ställning 
på marknaden. Medarbetarperspektivet handlar även det om utveckling men där vill vi mer ta 
del av hur Speed arbetar för att utveckla och tillföra kunskap till sin personal. 
 
För att behålla sin konkurrenskraft även i framtiden är det viktigt att utveckla företaget på 
flera plan. Att sprida riskerna till olika sektorer och hitta nya marknader, nya kunder och nya 
bolag att gå in i, anser Jesper är av betydande roll. Även att vara aktiva när företaget 
fortfarande är lönsamt är av största vikt. Inom varje bransch vill Speed ha flera olika kunder, 
vilket är betydelsefullt enligt Jesper. 
 
Kunskapen hos medarbetarna uppehålls även den regelbundet. För tillfället ligger en så kallad 
Leanutbildning i fokus. Den handlar om hur man arbetar för att minimera såväl tid, 
kapitalbindning som kostnader. Hälften av personalen ska ha gått utbildningen under år 2008 
och andra hälften under år 2009. (Jesper Andersson 2008-04-27) 
 
I övrigt så tar de som varit uthyrda under en längre tid oftast del av kundernas interna 
utbildningsplan, eftersom de i praktiken ses som anställda hos dem. Positivt med det är även 
att kunden står för kostnaden, säger Jesper.  
 
Det femte perspektivet, medarbetarperspektivet, vill Jesper definitivt ha med styrkortet 
eftersom företaget arbetar med bemanning och rekrytering och i allra högsta grad fokuserar på 
medarbetarna. Han ser perspektivet som en mycket viktig del i styrkortets utformning och som 
en del av den framtida utvecklingen. 
 
 
4.1.8 Underlag till styrkortets allmänna utformning  
Med tanke på att styrkortet ska fylla en funktion för alla medarbetare är det viktigt att veta hur 
Jesper vill utforma resultatmåtten. Under den här punkten har vi även efterfrågat allmän 
information, bland annat hur uppföljningen ska ske. Måluppföljningen för personalen kommer 
att ske med hjälp av mätinstrument i form av figurer som röd och grön pil, vilket ska göra det 
så enkelt som möjligt att följa.  
 
När det gäller vilka mått som ska vara med så passar det att utgå från branschen och se vad 
för nyckeltal som används där. Vinst per anställd skulle vara ett intressant nyckeltal, anser 
Jesper. 
 
Jesper kommer tillsammans med ekonomiansvarig på företaget att följa upp resultaten i 
mitten av varje påföljande månad. Att begränsa styrkortet till avdelningsnivå ses som mest 
lämpligt. Alla anställda kommer dock att vara involverade. Det är viktigt att alla ska få bidra 
med sin åsikt, avslutar Jesper. 
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4.2 QStaff Bemanning i Sverige AB - referensföretaget 
 
4.2.1 Bakgrund & verksamhetsbeskrivning - QStaff 
I februari år 2002, startades QStaff som då hette Placera Industri och Lager. Ägaren till 49 %, 
Roger Öhman, hade sedan år 1996/1997 arbetat inom bemanningsbranschen, främst inom 
lager och industri. Ägaren till resterande, 51 % var företaget Placera Personal, som sedan 
verksamhetsstarten år 1988 arbetat med bemanning, främst inom kontor och administration. 
Med ägarbakgrunden som bas, skulle QStaff komma att bli just ett bemanningsföretag. 
Verksamheten byggde på att hitta bemanningslösningar till olika industriföretag i norra 
Stockholm.  
 
Efter att företaget anställt Patrik Wahlman som konsultchef i augusti år 2002 kom 
omsättningen att öka och vid årsskiftet år 2005/2006 hade företaget närmare 90 medarbetare.  
I juli år 2006 köpte den ena delägaren Roger Öhman de resterande aktierna i företaget och 
blev ensam ägare. I och med detta bytte företaget även namn till QStaff Bemanning i Sverige 
AB. Den tidigare konsultchefen Patrik Wahlman fick ta över VD-posten i QStaff och hans 
främsta arbetsuppgift var att förstärka kontoret med konsultchefer och säljare. Återigen ökade 
omsättningen och en femårsplan för hur bolagets utveckling togs fram. QStaff började även 
nu att arbeta med de tre Q:na som också fungerar som ledstjärnor i företaget;  
 

• Quality - QStaff bemannar med hög kvalitet.  
Som en auktoriserad medlem i ”Bemanningsföretagen” garanteras såväl kunder som 
medarbetare att QStaff är en seriös samarbetspartner och arbetsgivare. 
 

• Qualified - QStaff bemannar med kvalificerad personal. 
I organisationen finns en gedigen erfarenhet och kunskap kring bemanning, 
rekrytering och entreprenader. 
 

• Quick - QStaff bemannar snabbt.  
QStaff är kända för att svara snabbt på kundernas önskemål, men även på att leverera 
kunskap och kompetens snabbt. Medarbetarna är alltid på plats snabbt. 

 
Idag är QStaff ett väletablerat bemanningsföretag. Bolaget verkar i Stockholm och har sitt 
huvudkontor i Sollentuna. Främst arbetar QStaff mot små och medelstora företag men även 
med kommuner och organisationer. Exempel på företag är Gustavsberg, Artema, och Sectra.  
QStaff har nära kontakt med både sina kunder och medarbetare. På så sätt har företaget 
möjlighet att vara lyhörda, personliga och flexibla för kundernas önskemål. Detta visar sig 
främst i den låga personalomsättningen och många trogna kunder, vilket också är ett bevis på 
att QStaff anses vara en bra samarbetspartner.  
 
QStaff har en välfylld bemanningsbank med ett hundratal konsulter. Det gör att det alltid 
finns de resurser som krävs för att vara en trygg leverantör av bemanningstjänster. Företagets 
storlek och styrka är förutsättningen för att kunna upprätthålla den höga kvalitet som kunder 
och anställda kräver.  
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Företaget inriktar sig på tre verksamhetsområden för att passa de flesta företag och 
situationer. Dessa är;  
 

• Bemanning: När kunden har behov av en ersättare eller en extra kompetens hjälper 
QStaff till. Personalen är kunnig, erfaren och finns till hands för både långa och korta 
uppdrag.  
 

• Rekrytering: QStaff arbetar med hela rekryteringsprocessen. Företaget åtar sig 
uppdrag hos företag av varierande storlek och verksamhet.  

 
• Entreprenad: QStaff erbjuder även ett helhetsansvar för ett särskilt 

verksamhetsområde eller funktion i företag. Kompetent personal tillsätts så att kunden 
kan fokusera på sin kärnverksamhet. QStaff besitter en lång erfarenhet och kompetens 
inom entreprenad. (qstaff.se) 

 
 

 

MISSION 
QStaffs mission är att bemanna företag och organisationer snabbt, kvalificerat och kvalitativt. 

 
 

VISION 
QStaffs vision är att om 5 år omsätta >40 Mkr med lönsam tillväxt. 

Bolaget ska då ha ett breddat utbud av tjänster och en större geografisk marknad. 
QStaff präglas av stark affärsmässighet och engagemang. Våra kunder ska uppleva QStaff som 

en snabb bemanningspartner. 
 

AFFÄRSIDÉ 
"Vi ombesörjer kundernas personalbehov genom att vara en bemanningspartner som är snabb, 

kvalificerad och levererar med kvalitet. 
 
 

LEDSTJÄRNOR 
QStaffs ledstjärnor är: Quality, Qualified och Quick. 

 
 
(Källa: Roger Öhman 2008-04-03) 
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4.2.2 QStaffs balanserade styrkort 
Företaget har nyligen börjat använda det balanserade styrkortet och är nu inne på sitt andra 
budgetår med styrkortet som styrmedel. Hittills anser ägaren Roger Öhman att det 
balanserade styrkortet har visat sig vara ett mycket bra medel för verksamhetsstyrningen. 
(Roger Öhman 2008-04-03) 

QStaff bygger sitt styrkort på en femårsplan utifrån att ägaren ställer upp tre mål:  

1. Hur mycket pengar skall bolaget göra i vinst? 
2. Hur stor omsättning behövs då?   
3. Vart vill jag att företaget skall vara om 5 år (Visionen) (Roger Öhman 2008-04-03) 

QStaff utformar sitt styrkort enligt figuren nedan: 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figur 9 – Qstaffs balanserade styrkort. Källa: Roger Öhman 2008-04-03 
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QStaff bygger som sagt sitt styrkort utifrån en femårsplan. VD:n och ägaren utformar en 
budget. Utifrån den uppställda missionen där företaget talar om vad de har för uppgift 
utformas affärsidén som även stäms av med den övriga personalen.  
 
I nästa steg bryts affärsidén ner i olika fokusområden. QStaff har valt att dela in det i fem 
områden, konsulter, research, uppdrag/kunder, tjänster och organisation/medarbetare.  

Efter att ha delat in företaget i de fem fokusområdena arbetar gruppen med att ta fram 
strategiska mål, framgångsfaktorer och måltavlor. Alla uppgifter syftar till det första 
verksamhetsåret i planen.  

Från de strategiska målen, framgångsfaktorerna och måltavlorna utformas en aktivitetsplan. 
Planen ses som ett levande dokument som kan förändras och ska därmed inte vara statisk. Via 
den mer detaljerade aktivitetsplanen kan QStaff utläsa vart företaget ska befinna sig om 2-5 
år. VD:n vet vad han skall fokusera på för att uppfylla ägarens krav på minst 4 % vinst per år 
och kontorspersonalen vet vad som förväntas av dem under åren. Alla medarbetare har 
således ett klart och tydligt samt mätbart mål. Säljarna ska exempelvis göra ett visst antal 
kundbesök, personalen på research ska göra ett antal intervjuer och konsultchefen ska ha ett 
bestämt antal uthyrda. Dessutom har säljarna och konsultcheferna varsin intäktsbudget som 
talar om för hur mycket de ska sälja och hur mycket de ska hyra ut för. I år ska företaget även 
införa en kostnadsbudget för respektive tjänst.  

Företaget har även arbetat fram nyckeltal som ska fungera som måltavlorna i verksamheten. 
Dessa är bland annat:  

• Hur mycket kan en säljare dra in i omsättning? 
- Hur många kundbesök behöver säljaren då göra? 

 
• Hur många telefonsamtal behöver säljaren göra? 
 
• Hur mycket personal kan en konsultchef ha? 

 
• Hur många rekryteringar behöver research göra för att uppnå konsultchefens 

personalbehov? 
 

• Hur många intervjuer behöver research göra? 
 
Fler nyckeltal finns i bilaga 2. 
(Roger Öhman 2008-04-03) 

Med hjälp av nyckeltalen vet Roger vilken bemanning som behövs på kontoret och hur många 
som ska anställas de kommande åren. Roger känner även till vilka nyckeltal som behöver 
förändras för att nå en bättre avkastning.   
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4.2.3 Uppföljning och morötter 
Den ekonomiska uppföljningen av styrkortet sker varje månad, kvartalsvis, halvårsvis och 
årsvis.  

För att motivera personalen har företaget en morot varje år. Moroten för i år blir en resa till 
Barcelona i maj, om målen för september till mars uppfylls enligt budgeten. QStaff har även 
en årlig bonus i form av pengar som delas ut med lönen till jul. (Roger Öhman 2008-04-03) 
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5 ANALYS  
 
 

fter att ha samlat in all information, både från teorin och empirin är det dags att 
analysera materialet. Målet är att i analyskapitlet sammanställa de allra viktigaste 

bitarna och diskutera vårt förhållningssätt. Diskussionen ska i sin tur leda fram till vilka 
ställningstaganden som är mest lämpliga att göra, för att på bästa sätt kunna utforma det 
balanserade styrkortet för Speed. 
 
 
5.1 Steg 1: Definiera företagets roll på marknaden 
 
Speed har gjort en omvärldsanalys i form av en SWOT-analys för att se sin situation på 
marknaden, som också enligt teorin är det första steget då man utformar ett styrkort. Vi anser 
det viktigt att granska SWOT-analysen kritiskt från en objektiv grund för på så vis dra 
paralleller till eventuella förbättringar.  
 
Genom SWOT-analysen får vi en bild av företagets möjligheter i form av företagets situation 
och potential på marknaden. Speed är ensamma om det koncept de erbjuder och sitt breda 
utbud av tjänster.  Utvecklingen av branschen ser väldigt positiv ut och efterfrågan har ökat de 
senaste åren. Den ökade efterfrågan öppnar också för nya aktörer, vilket vi ser som ett hot 
som bör beaktas i SWOT-analysen, men som inte gör det för tillfället. Den växande 
marknaden ses istället som den största möjligheten. Potentialen på marknaden ses också som 
en möjlighet då man kan etablera sig på fler ställen i landet. 
 
Enligt Speeds egen hotbild är en eventuell lågkonjunktur ett av de två hoten, dock bör 
företagets finansiella ställning beaktas. Vi anser att företaget har god finansiell ställning i 
form av bra soliditet som indirekt leder oss in på avsaknaden av långfristiga skulder.  
Den andra faktorn som Speed ser som ett hot är bristen på kompetent personal. Vi tycker 
däremot inte att det är brist på kompetent personal, utan att problemet snarare ligger i hur man 
ska kunna hitta rätt personal snabbt för att kunna tillfredsställa kunden. 
 
Om vi ser företaget ur det interna perspektivet så har de själva listat flera av sina styrkor. De 
anser sig vara kostnadseffektiva då de inte har några långfristiga skulder som kostar i form av 
räntor, vilket delvis hänför sig till den goda finansiella ställningen. Som ekonomer ser vi detta 
som den största styrkan hos Speed då den långsiktiga överlevnadsförmågan blir allt starkare 
samtidigt som man minskar risken för ekonomiska kriser vid framtida konjunktursvängningar. 
En annan styrka företaget anser sig ha är den låga personalomsättningen. Detta är positivt 
eftersom de ger personalen en trygg anställning. Med tanke på att kundavtalen alltid är lite 
längre än anställningsavtalen eliminerar man risken för att den låga personalomsättningen kan 
bli en svaghet vid lågkonjunktur och kan på så vis inte påverka kostnadseffektiviteten. 
Företaget har alltid en möjlighet att minska personalstocken innan kundavtalen löper ut. 
 
En svaghet däremot är att de ännu inte har etablerats i resten av landet. Även företagets korta 
historik ses som en svaghet av företaget själva. Speed har däremot tagit till vissa åtgärder för 
att öka sin kännedom. De har som tidigare nämnt tagit över pausfikat på Elfsborgsmatcherna, 
vilket leder till att man på så vis marknadsför varumärket och försöker således åtgärda 
problemet som den korta historiken medför. Kundbasen som till stor del består av stora och 

E 
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välkända företag, gör att den korta historiken får mindre betydelse på grund av det renommé 
dessa referenser medför. 
 
 
5.2 Steg 2: Fastställ företagets vision 
 
Visionen ska enligt teorin vara utgångspunkten för hela organisationen och det övergripande 
ledmotivet. Den ska innehålla ett önskvärt framtida läge. Speed har sedan tidigare fastställt en 
vision (se kapitel 4.1.1 Bakgrund & verksamhetsbeskrivning - Speed). Vi anser dock att den 
uttalande missionen passar bättre som företagets vision, med tanke på att det är där de klargör 
sitt framtida önskvärda läge, det vill säga att vara den mest effektiva värdeförädlaren på 
marknaden. Inom branschen ur ett internationellt perspektiv ses dock ofta missionen som den 
vägledande visionen. Själva ser de sin mission som det övergripande målet vilket försäkrar 
oss ännu en gång att deras uttalade mission ska framställas som visionen och den uttalade 
visionen som en del av strategin.  
 
 
5.3 Steg 3: Fastställ perspektiven 
 
Enligt teorin ska det balanserade styrkortet bygga på en verksamhetslogik där man kan se ett 
tydligt samband perspektiven emellan. I samråd med Jesper diskuterade vi kring de olika 
perspektiven och kom fram till att alla fem perspektiven var lämpliga att ha med. Även det 
femte perspektivet, medarbetarperspektivet, valdes att ha med. Det främst beroende på att 
företaget lägger stort fokus på medarbetarens personliga utveckling och välbefinnande på 
arbetsplatsen. 
 
 
5.4 Steg 4: Bryt ner visionen på respektive perspektiv & formulera 
de övergripande strategiska målen 
 
5.4.1 Finansiella perspektivet 
Utifrån koncernperspektivet anser vi att Speed är i tillväxtfasen av sin livscykel. Vårt främsta 
argument för det ställningstagandet är att bolaget inom det senaste halvåret har startat 
ytterligare två dotterbolag. Tillsammans ska Speed Competence, Speed Production och de 
senast tillkomna Speed Logistics och Speed Professionals, skapa den genomtänkta 
helhetslösningen för kunden. Konceptet är det som gör Speed unikt på marknaden och med 
tanke på att satsningen är relativt ny stärker det argumentet för att företaget i sin helhet 
befinner sig i tillväxtfasen. Enligt teorin ska fokus främst ligga på omsättnings- och 
försäljningsökning i denna fas. Jesper anser dock att företaget inte alls ser 
omsättningsökningen som någon första prioritet, speciellt då de inte ser sig själva som någon 
uppköpskandidat. Vi anser att företaget bör ha nämnda faktorer i åtanke med tanke på den fas 
koncernen befinner sig i.  
 
Speed har sedan starten år 2004 haft en god utveckling av såväl omsättning som resultat. Med 
tanke på starten av Speed Professionals och Speed Logistics under senare tid, ser vi att 
företaget ur koncernperspektiv ännu är i tillväxtfasen med möjligheten att erbjuda ytterligare 
tjänster och därmed en ännu mer komplett lösning. Om vi bortser från de juridiska aspekterna 
så är dotterbolagen inte avskilda från varandra där tjänsterna som erbjuds kompletterar 
varandra och tillsammans bildar en helhetslösning, vilket är det unika för Speed. Det gör att vi 
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ser koncernen som en sammanhängande helhet ur ett finansiellt perspektiv. Av denna 
information att döma anser vi att Speed därför ska välja att se omsättnings- och 
försäljningsökningen som en av prioriteringarna inom det finansiella perspektivet.  
 
Företaget investerar sitt intjänade kapital i olika bolag genom ägarintresse. Enligt teorin är 
investeringar som oftast leder till avkastning på intjänat kapital en viktig del i mognadsfasen. 
Om vi istället ser Speed uppdelat som en moder med fyra dotterbolag som inte har någon som 
helst samverkan, anser vi att exempelvis att Speed Competence befinner sig i mognadsfasen. 
Det grundar sig i att verksamheten har varit aktiv i drygt 4 år. Att investera sitt kapital och 
sprida riskerna i olika bolag, ser vi här som mycket lämpligt.   
 
Företaget borde enligt oss huvudsakligen beakta den faktiska samverkan dotterbolagen 
emellan. Det unika med Speed har kommit att bli det kombinerade tjänsteerbjudandet. Det gör 
dem konkurrenskraftiga genom att ta vara på att dem är de enda på marknaden som erbjuder 
konceptet. Det bästa anser vi borde vara att ta hänsyn till Speed både som en koncern och 
enskilda dotterbolag då de befinner sig i olika faser. Att både investera i kapitalet för Speed 
Competence och samtidigt ta hänsyn till koncernens tillväxt genom att mäta omsättnings- och 
försäljningsökning, ser vi som mest lämpligt. Genom den här kombinationen arbetar företaget 
mot visionen och målsättningen som innebär att de ska vara den mest effektiva 
värdeförädlaren på marknaden och skapa långsiktiga relationer med kunderna. Dotterbolagen 
bildar tillsammans den tjänst och det helhetskoncept som leder till effektivitet och som gör 
kunderna mer beroende av Speed, vilket också gör att de förlänger sina samarbetsavtal. På 
sikt leder det till bättre lönsamhet som också utgör en av de vägledande strategierna mot 
visionen.  
 
Speed binder även mycket kapital på grund av de långa kredittiderna mot de större kunderna. 
Det gör att kapitalomsättningshastigheten minskar. Vi ser dock det faktumet som en 
nödvändighet och håller med Jesper i att företaget måste göra på detta sätt för att vara 
konkurrenskraftiga nog.  
 
 
5.4.2 Kundperspektivet 
För att vara konkurrenskraftiga är det viktigt att Speed tydliggör de viktigaste kundvärdena 
och på vilket sätt de ska tillfredsställas. Företaget fokuserar mestadels på stora kunder med 
långa avtal som är beredda att betala för kompetenta personer. Ett av hoten I SWOT-analysen, 
närmare bestämt företagets oro för bristen på kompetent personal, hänför sig till 
kundperspektivet och tillhörande kundtillfredsställelse. Vi menar dock att någon brist på 
kompetent personal inte är något möjligt hot, däremot är bristen på tid att hitta kompetent 
personal ett hot. Beaktning av tidsfristen bör ske både i företagets uppsatta mission och i egen 
affärsidé i form av Speedkonceptet. Att kunna tillfredsställa sina kunder genom snabb 
leverans av kompetent personal ser vi lite som två motpoler. Trots uppsatta strategier för hur 
visionen ska nås så anser vi att det krävs lite tur för att allt alltid ska klaffa till hundra procent 
vilket krävs för att man ska kunna nå upp till både mission, vision och konceptet. Vi tycker 
det är mer rimligt att på ett så effektivt sätt som möjligt hitta rätt kompetens, istället för på ett 
så snabbt sätt som möjligt. Att alltid hitta rätt kompetens snabbast låter helt enkelt för 
pretentiöst för att alltid kunna fungera. För att få mer trovärdighet och substans skulle första 
bokstaven i konceptet innehållande ett av de fem värdena, förslagsvis substitueras till 
exempelvis slagkraftiga, smidiga eller smarta. Då har vi ändå kundvärdena i fokus samtidigt 
som vi på ett mer humant sätt lever upp till både visionen, missionen, villkoren för det vi 
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menar med ledande leverantör och till sist även strategierna för att nå visionen. Det mynnar ut 
i en mer uppnåbar företagsanda med konstant kundfokus. 
 
 
5.4.3 Processperspektivet 
Eftersom att den del av Speed vi valt att arbeta med ägnar sin verksamhet åt rekrytering och 
bemanning, ser vi inte processperspektivet som särskilt svårt att bryta ner. I både rekryterings- 
och bemanningsprocessen förekommer det inte särskilt många delmoment, vilket underlättar 
och ger en klar och tydlig bild över hur flödet ser ut. Genom att använda Porters 
värdekedjemodell kan vi enkelt få en översikt över Speed Competence och Speed 
Professionals olika processer. 
 

Processen handlar främst om att tillgodose kundens behov så snabbt som möjligt. Vid 
bemanning eller rekrytering åt en kund börjar kedjan med att ett behov uppstår hos kunden. 
Oftast är fallet sådant att kunden behöver specifik kompetens till ett visst datum. Visionen 
säger att Speed ska vara effektiva vilket gör att fokus bör ligga i att tillgodose kundens behov 
så tidigt som möjligt. Enligt teorin finns det ett just-in-time-mått som passar lika bra för 
tjänsteföretag som för produktionsföretag, det har fått namnet TCE. Måttet går ut på att 
bearbetningstiden för tjänsteuppdraget är lika lång som genomsnittstiden för det samma. 
Förenklat är det ett mått på ledtiden från att kunden beställer till att kunden får tjänsten 
levererad. De ultimata läget är då när TCE blir 1 eller mindre. Ur Speeds synvinkel skulle det 
innebära att processerna maximeras så att de blir så effektiva som bara är möjligt, vilket också 
resulterar i det uppställda målet i visionen, det vill säga att vara den mest effektiva 
värdeförädlaren på marknaden.   
 
För att rekrytera och bemanna på kortast möjliga tid utgår företaget inte från några 
standardmallar för intervjuer, utan reducerar tiden i tjänsteprocessen genom att bedöma via 
personkännedom. Det är något vi ser som positivt med tanke på att det kortar ner processtiden 
avsevärt. Att inte ha någon mall för hur rekryteringen ska gå tillväga kan även ses som 
negativt då det på sätt och vis talar emot strategin som Speed själva har satt upp för att nå 
visionen. Själva säger de att målet är att erbjuda rätt kompetens vilket kan vara svårt utan 
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några ramar för rekryteringsprocessen. Momentet tror vi skulle vara något att utvärdera för att 
i framtiden ge ännu starkare kundvärde i form av mer pålitliga rekryteringsmetoder. 
 
I övrigt ser vi att alla delar i modellen gynnar kunden vilket också är det övergripande målet 
för processperspektivet. Det ökar på så sätt kundlojaliteten och är en bra början till långsiktiga 
relationer med kunderna. 
 
 
5.4.4 Utvecklingsperspektivet & medarbetarperspektivet 
För att försäkra sig om företagets överlevnadsförmåga på lång sikt är det viktigt att man har i 
åtanke hur den långsiktiga utvecklingen alternativt hur den långsiktiga förnyelsen ska komma 
att se ut. Jesper menar att man på Speed arbetar med att sprida riskerna till olika sektorer, hitta 
nya marknader och nya bolag att investera i, vilket är av betydande roll för företagets 
långsiktiga utveckling. Det tror vi skulle kunna göra Speed till ett ännu mer effektivt 
värdeförädlande företag som allt tydligare närmar sig de uttryckta målen i visionen med hjälp 
av sin breddning på marknaden och sökandet efter kompletterande tjänster.  
 
När det gäller kunskapen hos medarbetarna så är viss del av personalen just nu aktuell för en 
så kallad Leanutbildning. Kunskapen som utbildningen ska medföra är bra för både 
medarbetarens egen utveckling och för företagets utveckling då den handlar om att lära 
personalen att minimera såväl tid som kostnader under arbetets gång. Det gör företaget ännu 
mer kostnadseffektivt samtidigt som det även ökar det egna kapitalet i kompetensbalansen. 
Kompetensbalansräkningen är ett bra sätt att få en överblick över kvalifikationerna i företaget. 
Den underlättar, som tidigare nämnt, när det handlar om att ge struktur åt kompetensen i 
företag, speciellt inom bemanning och rekryteringsbranschen. Då tänker vi främst på den 
personal som varit uthyrd till kunder under en längre tid och som oftast får ta del av 
kundernas interna utbildningsplan samtidigt som kunden i fråga står för utbildningskostnaden. 
I sammanhanget då det kan vara aktuellt med en förflyttning, är det av största vikt att Speed är 
uppdaterad på vilket utbildning personalen i fråga har. Kompetensbalansräkningen underlättar 
förflyttningen då man enkelt kan anpassa rätt kunskap till rätt företag. 
 
Jesper tror starkt på medarbetarperspektivet. Vi ser hans inställning till nämnt perspektiv som 
mycket positivt då det innebär att han ser sin personal som en oerhört stark resurs. Det i sin 
tur möjliggör ännu mer för ett lyckat framtagande av en kompetensbalansräkning vilket leder 
oss ännu ett steg närmare visionen att Speed ska vara den ledande leverantören på marknaden 
och delvis genom att vara den bästa arbetsgivaren.  
 
Företaget fokuserar mycket på att leverera rätt kompetens vilket leder till 
kundtillfredsställelse. Genom att successivt utbilda sin personal och rekrytera rätt personer 
kan Speed alltid erbjuda kunden det bästa och nå visionen om att vara den ledande 
leverantören.  
 
För att stärka personalstyrkan och lojaliteten till Speed anser vi att de har helt rätt strategi. 
Personalen är basen i företaget och ska enligt Jesper fungera som ambassadörer. Att ha 
anställda som trivs och utvecklas, leder till att Speed kan leverera personal som är positivt 
inställda, känner sig trygga i sin anställning och som stannar kvar på företaget.  
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5.4.5 Formulering av de övergripande strategiska målen 
De övergripande målen som QStaff satt upp anser vi endast fokuserar på finansiella mått. Här 
tycker vi att styrkortet mister sin poäng då syftet med det balanserade styrkortet handlar om 
att eftersträva en bredare målfokusering. Därför har vi valt att utforma övergripande 
strategiska mål med utgångspunkt i alla fem perspektiv. 
 
Utifrån vår egen diskussion kring perspektiven och de prioriteringar som bör göras så 
kommer vi fram till vissa faktorer som är viktigare än andra för företagets fortlevnad. Om vi 
utgår från praktiken och ser till referensföretaget QStaffs övergripande mål så byggs målen på 
tre frågeställningar som i sin tur byggs utifrån en femårsplan. De övergripande målen handlar 
främst om tillväxt och lönsamhet vilket också är de faktorer som vi vill ha med i det 
finansiella perspektivet vid utformningen av Speeds styrkort.  
 
Hela Speeds affärsidé och möjligheten att nå visionen bygger på att företaget har rätt 
kompetens, både i personalkärnan och bland den personal man hyr ut och rekryterar ut. Vi ser 
som sagt även tillväxten som en viktig framgångsfaktor. De flesta företag hamnar förr eller 
senare i livscykelns mognadsfas vilket leder till att man bör utveckla sitt tjänsteerbjudande för 
att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Att mäta tillväxt ser vi därför som viktigt för att 
kontinuerligt kunna se att företaget är på rätt spår och anpassar sig efter branschens 
utveckling. Här återkopplar vi till betydelsen av att beakta den långsiktiga 
överlevnadsförmågan. Vi menar, i enlighet med Jesper, att man måste vara aktiv och satsa när 
företagets utveckling är lönsam för att visa att man tryggar sig inför eventuella 
konjunktursvängningar och sämre tider. Här anknyter vi till en framgångsfaktor som är minst 
lika viktig som tillväxten, nämligen företagets lönsamhet. Vi anser att det är viktigt att 
förvalta de pengar som företaget successivt genererar för att på så vis stärka sin finansiella 
ställning.  
 
Om vi utgår från kundperspektivet och företagets verksamhet ser vi leveransen av rätt 
kompetens som den avgörande faktorn. Rätt kompetens utgör också en stor del av visionen 
för att kunna bli den ledande leverantören på marknaden, vilket också är anledningen till att vi 
kommer att forma kundperspektivets nyckeltal utifrån detta element.  
 
I processperspektivet ställer vi till viss del oss frågande till sättet att rekrytera på. Syftet med 
processen är att skapa kundvärden men vi anser att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens 
med nuvarande rekryteringsmetod. Vi menar inte att man behöver ha en fullt detaljerad 
intervjumall, men vi anser att man bör ha rekryteringen strukturerad på något sätt. Samtidigt 
kommer tidsaspekten in på så sätt att det handlar om att leverera kunden rätt kompetens till 
rätt tidpunkt. Här ser vi ännu en gång att hitta rätt kompetens är ett viktigt strategiskt mål.  
 
När vi ser till utvecklingsperspektivet så är det viktigt att satsa både externt och internt. Med 
den externa utvecklingen menar vi att man breddar sitt ägandeskap i form av investeringar i 
olika bolag och i olika branscher, men även att man utvecklar nya tjänsteerbjudanden. Det vill 
säga man ska kontinuerligt beakta företagets egen utveckling och fokusera rätt.  
 
Personalen man rekryterar eller hyr ut kan ses som den interna utvecklingen som främst 
handlar om att skapa rätt kompetens att erbjuda kunden. Rätt kompetens handlar inte bara om 
att få in rätt kompetens i företaget utan också att på rätt sätt utbilda och utveckla den 
personalen man redan har. 
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Medarbetarperspektivet kan ses som en del av utvecklingsperspektivet då det även här till viss 
del handlar om att utveckla medarbetarna. Det kan även ses som ett perspektiv som fokuserar 
på den personalen som jobbar på Speeds huvudkontor med exempelvis bemanning, 
administration och ekonomi. Den personalen kallar vi personalkärnan. Uppfattningen vi får är 
att störst fokus ligger på att tillfredsställa kunderna genom att fokusera på den personalen som 
rekryteras eller hyrs ut, vilket kan leda till att personalkärnan kan hamna i skym undan. Vi 
anser dock att det är viktigt att även satsa på dem i form av att använda tänkandet ”rätt 
kompetens” och på så sätt se sig själva som en av de kunder som ska tillfredsställas.  
 
Vi har fokuserat på dessa strategiska mål som vi kommer att utgå ifrån när vi ska ta fram de 
kritiska framgångsfaktorerna och forma de specifika nyckeltalen: 
 

• Ökad lönsamhet och tillväxt 
• Rätt kompetens  

- Vid rekrytering och utbildning av personal som ska rekryteras eller hyras ut 
- Vid utbildning och utveckling av personalkärnan 

• Rätt rekryteringsmetod 
• Rätt utveckling 
• Rätt personal på rätt plats 

 
 
5.5 Steg 5: Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
 
För att företaget ska kunna förverkliga den övergripande visionen så krävs det att man tar 
fram kritiska framgångsfaktorerna. Framgångsfaktorerna beskriver i korta drag ett mer 
önskvärt tillstånd och finns inbakade i strategin. (Olve 1999)  
 
Finansiellt sett så identifierar vi kritiska framgångsfaktorer som kostnadseffektivitet och 
finansiellt förädlingsvärde. Det hänför vi främst företagets vilja att växa på lång sikt och 
företagets förmåga att bli ännu mer lönsamt och att generera ännu mer pengar. 
 
De framgångsfaktorer vi påträffar i kundperspektivet är lyhördhet för kundens behov, 
tillgänglighet och kundtillfredsställelse. Genom att göra personalkärnan ännu mer 
uppmärksammad om dessa framgångsfaktorer breddas vägen för en öppnare dialog med 
kunden vilket underlättar anpassningen av kundens kompetensbehov och leveransen av rätt 
kompetens. 
 
Processperspektivets strategiska mål handlar om att ha struktur vid rekrytering. För att bland 
annat underlätta planering och eliminera risken för tidskrävande intervjuer så skulle en 
grundläggande mall för intervjufrågor med möjlighet till specificerade följdfrågor vara 
lämplig.   
 
Utvecklande av tjänsteerbjudande är en viktig framgångsfaktor inom utvecklingsperspektivet, 
likaså en hög kunskapsnivå. Båda faktorerna krävs för en lönande utveckling av företaget och 
de anställda i den fortsatta strävan att bli den mest effektiva värdeförädlaren på marknaden.  
 
De kritiska framgångsfaktorerna inom medarbetarperspektivet är lojalitet, viljan att lyckas, 
förtroende och stimulans från ledningen. Vi ser faktorerna som de viktigaste för att bli den 
ledande leverantören, delvis i form av att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden.  
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Framgångsfaktorerna sett ur alla fem perspektiven som vi nu har tagit fram, är grundstenarna 
för hur företaget lyckas i sin strävan att nå visionen. För att utveckla mått som Speed kan följa 
upp i sin verksamhet måste framgångsfaktorerna brytas ner ännu ett steg. I nästa kapitel 
presenterar vi steg 6 i processen. Vi redovisar de framtagna nyckelmåtten och klargör orsak-
verkan-sambanden och balansen vertikalt och horisontellt.  
 
 
5.6 Steg 6: Utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband & 
skapa balans 
 
5.6.1 Utformning av mått 
De nyckelmått som ska bevakas och följas upp hänför sig till framgångsfaktorerna som vi 
tidigare identifierat. Vi har främst fokuserat på att skapa en tydlig balans där vi ser hela tiden 
försöker avspegla företagets övergripande vision.  
 
Det sista steget under det finansiella perspektivet är att formulera de mått som ska följas upp 
inom verksamheten. Under detta perspektiv har vi valt att fokusera på klassiska tillväxt- och 
lönsamhetsmått så som, soliditet och räntabilitet. Vi har även valt att ta med vinst per 
rekryterad/uthyrd då detta var ett önskemål från Jesper och som vi även försökt koppla till den 
övergripande visionen via effektiviteten i Speedkonceptet.  
 
För att mäta kundtillfredsställelsen och få en känsla för hur lyhörda företaget varit för 
kundens behov, så anser vi att det bästa måttet på det är en form av nöjdkundindex. Två andra 
nyckelmått som vi ser som relevanta under kundperspektivet är antalet kunder och kostnaden 
per kund. Genom måtten kan vi både se om kundstocken minskar eller ökar och dessutom 
vilken kostnad som ligger till grund för att tillgodose kundens behov.  
 
Processperspektivet hänför sig till stor del till kundperspektivet där måtten främst fokuserar 
på kundnyttan. Vi anser att måttet antal intervjuade per rekryterad och kostnaden per 
rekryterad är väsentligt för att effektivisera rekryteringsprocessen och för att hitta rätt 
rekryteringsmetod. Antal personer per bemannad tjänst är intressant i processperspektivet och 
hänför sig till om rätt kompetens hamnar på rätt plats från början. Det ultimata läget är när 
talet blir 1, då det endast är en person som har tillrätt en och samma tjänst under 
uppdragstiden.  
 
Under utvecklingsperspektivet har valt vi valt att fokusera på två kostnader. Vi ser att 
utvecklingskostnaden per uthyrd är intressant då företaget kan mäta hur mycket resurser som 
läggs ner på att utveckla sin personal. Inom utvecklingskostnaden ser vi både kostnaden för 
personalvård och utbildningskostnader. Även hur företaget satsar för sin framtida tillväxt i 
form av utvecklingsinvesteringar av nya marknader anser vi viktigt att ta med som ett 
nyckelmått.  
 
Även under medarbetarperspektivet anser vi att utvecklingskostnaden per anställd i 
personalkärnan är lika viktig av samma anledning som för personalen som hyrs ut. Vi tror att 
ett personaltillfredsställelseindex är ett passande sätt att få en bild av personalen 
välbefinnande och tillfredställelse i att vara anställd på Speed. För att bli den bästa 
arbetsgivaren anser vi det även viktigt att mäta frånvaro och övertidstimmar.  
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5.6.2 Orsak-verkan-samband 
För att det balanserade styrkortet ska uppnå sin fulla styreffekt är orsak-verkan-sambanden av 
stor vikt. Hela utformningen av styrkortet bygger på balans, sambanden emellan för att hela 
tiden återkoppla till visionen. Vi ser tydligt hur de kritiska framgångsfaktorerna och måtten 
påverkar varandra, samtidigt som de strategiska målen byggs utifrån visionen vilket ger ett 
önskvärt läge. 
 
Nedan har vi konstruerat en modell som visar orsak-verkan-sambanden och som balanserar 
styrkortet både vertikalt och horisontellt. 
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UPPNÅS GENOM LÅNGSIKTIGA RELATIONER 

MED VÅRA KUNDER. 

Figur 11 – Orsak-verkan-samband. Källa: Egen & Olve 1999, s.54 
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Under arbetes gång har vi insett att kärnan i styrkortet handlar om rätt kompetens i olika 
sammanhang. Genom att rätt rekryteringsmetod skaffar företag rätt personal till rätt plats. På 
så sätt leder det till rätt kompetens och den utveckling som fodras. Om alla dessa faktorer 
samverkar blir företaget mer lönsamt. Genom denna balans ser vi ett tydligt horisontellt 
samband.  
 
Nyckelmåtten visar tydligt kopplingen vertikalt till de kritiska framgångsfaktorerna. Under de 
finansiella måtten ser vi länken mellan räntabiliteten på det egna kapitalet och det finansiella 
förädlingsvärdet.   
 
Antal intervjuer och tillhörande kostnad härleder vi till kravet på struktur i 
rekryteringsprocessen. Genom måtten kan vi utläsa vad den genomsnittliga kostnaden är för 
att ta fram rätt kompetens och på så sätt påvisa skillnaderna mellan olika rekryteringsmetoder. 
Rätt kompetens är viktigt för att tillfredställa kundernas behov. För att göra det är det viktigt 
för Speed att kunna mäta hur nöjda kunderna egentligen är i form av ett nöjdkundindex.  
 
Som vi tidigare diskuterat ser vi stor likhet mellan utvecklingsperspektivet och 
medarbetarperspektivet. Både handlar om utveckling och i och med att Speed är ett 
bemannings- och rekryteringsföretag, utveckling av människors kompetens. Både när vi talar 
om personalkärnan och personalstyrkan som hyrs ut. Målet är återkommande och handlar om 
rätt kompetens på rätt plats. Under utvecklingsperspektivet ser vi även hur måttet 
utvecklingsinvesteringar av nya marknader kan hänföras till den kritiska framgångsfaktorn, 
utveckling av tjänsteerbjudandet.  
 
Till sist vill på poängtera den viktigaste balansen styrkortet igenom, nämligen den mot 
affärsidén på operationell nivå, det uttalade Speedkonceptet. Genom fokuseringen på att 
skapa en kostnadseffektiv verksamhet kan vi återkoppla till det första S: et i Speedkonceptet 
som vi tilldelat innebörden, Smarta. P: et, Personliga kan anknytas till den tillgänglighet som 
företaget förespråkar i form av att alltid vara tillgänglig oavsett tidpunkt. Det första E: et i 
konceptet står för Empatiska och en kritisk framgångsfaktor i nära anslutning är ledningens 
förtroende för sina anställdas kompetens. Vi ser även yttre stimulans i form av exempelvis 
relationsstärkande aktiviteter som en viktig faktor för att i strävan att bli den bästa 
leverantören, delvis i form av att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Återkommande 
även här är strukturen vid rekryteringsprocessen vilket kan hänföras till det andra E: et som 
står för Effektiva. Tack vare smidiga metoder kan företaget på ett effektivt sätt hitta den 
kompetens som kunden efterfrågar. Den sista bokstaven i konceptet D, står för Dynamiska där 
vi ser sambandet till att vara lyhörda för kundernas behov som väldigt framstående. Speeds 
målsättning är att vara den mest effektiva värdeförädlaren på marknaden vilket kan hänföras 
till dynamiken. Att erbjuda flexibla lösningar i form av unikt anpassade helhetslösningar 
erbjuder Speed något som ingen annan ännu gör.   
 
På nästa sida ser vi slutresultatet av det balanserade styrkortet i form av en övergripande 
modell. 
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6 SLUTSATS & RESULTAT 
 
  

 följande avsnitt presenterar vi slutligen utformningen av det balanserade styrkortet. I en 
översiktlig figur visar vi resultatet av det uppdrag vi erhållit av Speed. 

 
 
6.1 Fastställ det övergripande styrkortet 
 
Utifrån teorin ska det balanserade styrkortet vara lättöverskådligt och enkelt att förstå. Dessa 
faktorer har vi särskilt beaktat vid utformningen.  

I 

SPEED SKA VARA DEN MEST EFFEKTIVA 
VÄRDEFÖRÄDLAREN & DEN LEDANDE 

LEVERANTÖREN PÅ MARKNADEN. DETTA 
UPPNÅS GENOM LÅNGSIKTIGA RELATIONER 

MED VÅRA KUNDER. 

Figur 12 – Balanserat styrkort för Speed. Källa: Olve 1999, s.54 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
 

 detta avsnitt diskuterar vi de ställningstaganden vi gjort under analysförfattandet. Vi 
förklarar även upplägget av de slutliga stegen och varför vi valt att disponera dem som vi 

gjort. 
 
 
7.1 Allmänna tankar kring styrkortet & arbetets gång 
 
Under arbetet med analysen observerade vi i ett tidigt skede en del skiljaktigheter mellan teori 
och empiri. Framför allt tänker vi på det sätt Speed valt att strukturera sin affärsidé, vision och 
strategi på. Enligt teorin ska nämnda vara välformulerade, tydliga och utgöra de 
grundläggande budskapen i företagets verksamhet. Speed har ingen tydlig affärsidé utan ett 
koncept, Speedkonceptet, som utgörs av fem ledord. Vi anser att de, liksom alla företag 
oavsett verksamhet, behöver en mer uttalad affärsidé för att tydligt kunna beskriva sitt syfte 
på marknaden både externt och internt, det vill säga både för diverse intressenter och för egen 
personal. 
 
Speed har även något de kallar för sin mission. Vi tycker dock att denna bör benämnas som 
företagets vision då den tydligt beskriver Speeds framtida, önskvärda läge. Vi anser även att 
en av meningarna i Speeds egna framförda vision, det vill säga att vara den ledande 
leverantören på marknaden, istället ska finnas med i den tidigare missionen som vi numera ser 
som visionen. Företagets egen uttalade vision ser vi mer som strategi eftersom de tydligt 
klargör för på vilket sätt Speed ska uppnå sin vision. Övriga uppställda påståenden, närmare 
bestämt vad företaget menar med att vara den ledande leverantören och vad de ska göra för att 
nå visionen, ser vi också som en del av strategin. I fortsättningen ser vi gärna att företaget 
behåller påståendena som de är, eftersom de synkroniserar väl med det balanserade styrkortet 
vi har utformat.  
 
Speedkonceptet ser vi som en betydelsefull övergripande affärsidé på en lite operationell nivå. 
Konceptet är allmängiltigt och användbart särskilt i marknadsföringssammanhang då man på 
ett enkelt men kraftfullt sätt kan öka kännedomen om vad Speed står för. När vi utformade 
styrkortet och balansen emellan perspektiven tyckte vi att första bokstaven i konceptet, S, som 
står för Snabba, inte var logisk i och med kombinationen att samtidigt erbjuda kunden rätt 
kompetens. Som vi beskrivit i analysen anser vi inte att rätt kompetens alltid är möjlig att hitta 
snabbt. Istället ser vi hellre att företaget ska hitta ett smart sätt att hitta rätt kompetens, varför 
vi bytte ut vad S:et i konceptet ska stå för fortsättningsvis, nämligen Smarta. Vi behåller ändå 
snabbheten i och med den fjärde bokstavens ledord, Effektiva. 
 
Under processens gång, vid utformningen av styrkortet enligt stegmodellen, insåg vi att 
punkterna ett till fem skulle vara mer passande under analyskapitlet. Under dessa steg klargör 
vi för proceduren som krävs för att få fram ett slutresultat i form av ett komplett balanserat 
styrkort. Vi diskuterade även hur vi kom fram till de ställningstaganden vi senare formulerade 
slutsatsen och resultatet. Steg sex och sju såg vi som det självklara resultatet av vår uppsats 
där vi presenterar styrkortets kompletta utformning, orsak-verkan-sambanden och balansen 
inom det.  
 

I 



 

 47 

Till synes har vi valt att bortse från punkt åtta till elva i vårt slutresultat då dessa punkter 
främst handlar om konkreta ställningstaganden på detaljnivå. Det beror dels på tidsfristen men 
också på att det kräver en djupare insikt i företagets vardagliga arbete än vad vi kunnat skapa 
oss under arbetes gång. Dessa steg, som bland annat innefattar implementering av det 
balanserade styrkortet och uppföljningen överlåter vi till företaget ifråga. Riktmärken som 
grön och röd pil är något vi förespråkar då dessa är enkla tecken som underlättar förståelsen 
vid mätning av måluppfyllelse.  
 
För att få mer struktur i den grundläggande verksamheten och i färdriktningen mot visionen 
har vi valt att omformulera Speeds vision och strategi. Vi har även utformat en möjlig 
affärsidé för Speed som följer i rutan nedan. 
 
 

 
 

 
VISION: 

Speed ska vara den mest effektiva värdeförädlaren och den ledande leverantören på marknaden. 
Detta uppnås genom långsiktiga relationer med våra kunder. 

 
AFFÄRSIDÉ 

Speed erbjuder unika helhetslösningar till alla företag som verkar i en dynamisk miljö. 
Kunderna erbjuds personlig kontakt och smarta lösningar inom rekrytering, bemanning, 

produktion och logistik. Som den bästa arbetsgivaren i branschen kännetecknas företaget av att 
uppmuntra medarbetarnas utveckling med empati och effektivitet som de främsta ledorden. 

 
STRATEGI: 

Genom att ha kunskap om kundernas behov idag och imorgon, vill vi kunna erbjuda de bästa 
servicelösningarna när det gäller bemanning, rekrytering, produktion och logistik. 

 
Konkreta mål för att nå visionen – en del av strategin: 

 
• Vi ska ha den högsta kundtillfredsställelsen på marknaden. 
• Vi ska vara den leverantören med den bästa lönsamheten. 
• Vi skall vara den bästa arbetsgivaren i branschen. 
• Vi skall ha anställda som agerar ambassadörer för oss. 
• Vi ska ha rätt kompetens. 
• Vi ska ha rätt priser. 
• Vi skall ha rätt kul! 

 
VÄRDEN - SPEEDKONCEPTET 

Smarta, Personliga, Empatiska, Effektiva, Dynamiska 
 
(Källa: Egen & Speed) 
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7.2 Utvärdering 
 
Så här i efterhand, med resultatet i hand, ser vi för det mesta positivt på uppsatsen i sin helhet. 
Vi känner att vi har lyckats väl med informationsinhämtningen utifrån den kvalitativa 
metoden. Genom de öppna intervjufrågorna som vi baserat på stegmodellen, fick vi det 
underlag vi behövde till styrkortets utformning.  
 
Abduktionen har varit en bra vetenskaplig ansats i vårt fall, då den kompletterar teorin med 
empirin. Vi har genom referensföretaget QStaff och den abduktiva ansatsen lyckats 
synkronisera de olika förhållningssätten, det vill säga från teori till empiri och vice versa. Vi 
hittade exempelvis faktorer i QStaffs styrkort som inte omnämns i teorin, bland annat att 
QStaff tog med företagets affärsidé i modellen för det balanserade styrkortet. Vi upptäckte 
även att teorin förespråkade balans och orsak-verkan-samband vilket QStaff inte hade tagit 
fasta på. De hade inte fokuserat på någon balans mellan de olika perspektiven utan istället 
koncentrerat sig på de finansiella måtten. 
 
Vi har varit självkritiska genom hela arbetets gång och valet av vårt praktiska 
tillvägagångssätt. Den största kritiska faktorn är begränsningen i valet av antal 
referensföretag. Det har lett till att vi inte kunnat validera informationen så som vi planerade 
från början. Vi hade inte möjlighet att ställa teorin mot verkligheten på det sätt vi önskade för 
att på så sätt se om det synkroniserade, vilket gör att vi har svårt att dra en generell slutsats 
om uppsatsens validitet. 
 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vårt förslag till fortsätt forskning hänför sig till att undersöka hur man på ett bra sätt skulle 
kunna implementera det balanserade styrkortet i företaget. Det skulle även vara intressant att 
se hur en eventuell handlingsplan skulle kunna se ut. Handlingsplanen kan förslagsvis baseras 
på den grund vi har byggt upp och utformas med fokus på de mer detaljerade och konkreta 
aktiviteterna i företaget. Dock anser vi att det krävs någon som är väl insatt i företaget för att 
kunna ta fram de specifika styrtalen i strävan mot att nå visionen. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR FÖR SPEED 
 
MARKNAD 
Vad har Speed Competence/Professionals för position på marknaden idag? Marknadsandelar? 
Hur ser ni på branschens utveckling? 
Hur skulle Speed Competence/Professionals SWOT-analys se ut? 
Har ni gjort någon konkurrentanalys för Speed Competence/Professionals? Leverantörer, 
substitut (hot från produkter eller tjänster som är substitut), kunder, nya aktörer 

 
FÖRETAGET 
Vilken är Speeds (Competence/Professionals) affärsidé? 
Är ”Speedkonceptet” er strategi för att nå den uppsatta visionen? 
Om inte, hur arbetar företaget för att nå visionen? 
Vilka är Speeds Competence/Professionals konkurrentfördelar och hur ska dem behållas? 
Hur mäter ni personalbehovet i efterfrågan hos kunderna?  
 
DE OLIKA PERSPEKTIVEN 

 
Finansiella perspektivet 
Ägarnas tillväxt- och avkastningskrav på Speed Competence/Professionals? 
Vilka ekonomiska risker är ni villiga att ta i Competence/Professionals? (T.ex. accepteras 
negativa kassaflöden, hur stora kundfordringar accepteras etc.) 
Har ni några investeringsstrategier för tillfället? 
Vilka finansiella mått och nyckeltal används? 

 
Kundperspektivet 
Vad gör ni för att behålla era kunder på lång sikt? 
Vilka tjänster är kunderna extra angelägna om att betala mer för? 
På vilket sätt påverkar tjänsten kunden? Vad har det för betydelse för kundens överlevnad?  
Pris kontra kvalité, hur ligger Speed prismässigt jämfört med konkurrenterna? Hur 
priskänsliga är kunderna? 

 
Processperspektivet 
Har ni kännedom om vilken del i uthyrningsprocessen som särskilt gynnar kunder och 
aktieägare?  
Hur arbetar ni för att eliminera processer som inte gynnar kunden? Hur detaljerat arbetar ni 
med sådana saker?  
Har ni vetskap om någon av processer som behöver uppgraderas eller omformas? (t.ex. sker 
det misstag vid beräkning av dagligt personalbehov?) 

 
Utvecklingsperspektivet 
Hur ser ni på Speeds långsiktiga förnyelse och överlevnadsförmåga på lång sikt? 
Hur arbetar ni med att underhålla kunskapen och kompetensen som krävs för att kunna 
tillfredsställa och behålla era kunder? 
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ÖVRIGA FRÅGOR ANGÅENDE PERSPEKTIVEN 
Hur ser ni på det femte perspektivet (humanperspektivet)? Vill ni ha med det i Speed 
Competence/Professionals styrkort? 
Vill ni ändra benämningarna på perspektiven eller byta ut något av dem? 

 
FRAMGÅNGSFAKTORER 
Vilka faktorer ser ni som de viktigaste för att leva upp till visionen? Vilka faktorer är högst 
prioriterade? 

 
MÅTT 
Vilka mått ska spegla de olika perspektiven? Har ni några särskilda mått nu eller har ni några 
förslag på hur vi kan mäta? 
Har ni några särskilda önskemål på hur måtten ska följas upp? (t.ex. röd/grön pil, tumme 
upp/ner) 
Vilka ska vara ansvariga för uppföljningen och hur ofta bör den ske? 
Vill ni ha några särskilda tidsplaner för måluppfyllelse? 

 
ÖVRIGA FRÅGOR ANGÅENDE STYRKORTET 
Hur långt ner vill ni att styrkortet ska vara användbart? På individnivå eller avdelning? 
Allmän information om de största kunderna? 
Allmän information om de största konkurrenterna? 
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BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ NYCKELMÅTT FÖR QSTAFF 
 

                      
Rekrytering   2 006 2 007   2 008 2 009 2 010 2 011     
Omsättning raka rekryteringar                     
Snittpris / omsättning                      
Summa omsättning rekrytering                     
                      
Research                     
Antal anställda konsulter                     
Antal i kandidatbank                     
Antal intervjuer                     
Antal sökande                     
                      
Antal intervjuer/år                     
Antal intervjuer/mån                     
Antal intervjuer/dag                     
Antal sökande /år                     
Antal sökande /mån                     
Antal sökande /dag                     
                      
Antal  intervjuer / research/dag                     
Behov antal research                     
                      



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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