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Abstract 
 
From 1965 till today it has happened a lot with how companies are using their 

knowledge. Companies have gone from only using control system that recognizes 

financial value in early1960s until later in 1980s, developing management tool that also 

takes the non-financial values in the calculation. Such a management tool was created by 

Kaplan & Norton and was named the Balanced Scorecard. This management tool was 

created as a result of any information contained in a company is to be used in a 

productive manner, this information will later lead to future competitive advantage. 

Balanced Scorecard was later developed by Olve, Roy & Wetter which is the model we 

use in our study. One of the requirements for competitive advantage to materialize is that 

the control system is implemented properly in the company. Proper implementation 

increase the chance that the results may be what they expect, however, research shows 

that a larger proportion of all implementation activities fail. In this study we sort out what 

contribute to the high number of unsuccessful implementation projects. 

 

We are in this essay going through the parts needed to give the implementation a strong 

foundation. We do this through by using implementation theories and simultaneously 

compare this with the Balanced Scorecard theories regarding implementation. We then 

compared it with some critical thoughts regarding implementation of the Balanced 

Scorecard. With this question as the basis for our research we went on to carry out a 

qualitative study through interviews with our respondent. We did this study to get a 

consistent picture of what it takes to perform a successful implementation where we 

compared the difference between theory and empirical data to draw a conclusion. Then 

we present this by discussing the internal and external factors affecting the 

implementation process. Here we show that there are factors that affect the 

implementation process more than others. In our study we came to the conclusion that the 

factors which have the greatest impact on the implementation process are rooting and 

organization culture. We believe that through this conclusion without a good rooting in 

the company, and a supportive organizational culture, there is great risk that the 

implementation process will run into problems.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Implementation, Factors  



 

III 

Sammanfattning 
 
Från år 1965 till idag så har det hänt mycket med hur företagen använder sin kunskap. 

Företagen har gått ifrån att i början av 1960-talet enbart använda sig av styrsystem som 

redovisar finansiella värden till att under senare delen av 1980-talet utveckla styrverktyg 

som även tar de icke-finansiella värdena i beräkning. Ett sådant styrverktyg skapades av 

Kaplan & Norton och fick namnet Balanced Scorecard. Detta styrverktyg skapades på 

grund av att all information som finns i ett företag ska kunna användas på ett produktivt 

sätt, denna information ska senare leda till framtida konkurrensfördelar. Balanced 

Scorecard har senare utvecklats av Olve, Roy & Wetter vilket är den modell vi använder 

oss av i vår studie. Ett av kraven för att konkurrensfördelarna ska materialisera sig är att 

styrsystemet implementeras på rätt sätt i företaget. Med rätt implementering ökar chansen 

att företaget får det resultat som de förväntar sig, dock visar forskningen att en större del 

av alla implementeringsarbeten misslyckas. I vår studie reder vi ut vad som kan bidra till 

det höga antal misslyckade implementeringsprojekt. 

Vi går i denna uppsats igenom de delar som krävs för att implementeringen ska få en 

grund att stå på. Detta gör vi genom att vi använder oss av allmänna 

implementeringsteorier och samtidigt jämför detta med Balanced Scorecard teorier 

angående implementering. Detta ställde vi sedan mot kritiska tankar angående 

implementering av Balanced Scorecard. Med detta som grund för vår forskningsfråga 

gick vi sedan vidare för att utföra en kvalitativ undersökning hos vår respondent genom 

intervjuer.  Detta arbetssätt bedrev vi för att få en så överensstämmande bild av vad som 

krävs för att kunna utföra en lyckad implementering då vi jämförde skillnaden mellan 

teorin och empirin för att komma fram till ett resultat. Därefter presenterar vi detta genom 

att diskutera de inre och yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Där visar 

vi att det finns faktorer som påverkar en implementeringsprocess mer än andra. I vår 

slutsats kom vi fram till att de faktorerna som har störst påverkan på 

implementeringsprocessen är förankring samt företagskulturen. Vi anser genom denna 

slutsats att utan en god förankring i företaget samt en stödjande företagskultur så finns det 

stor risk att implementeringsprocessen kommer att stöta på problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Balanserat Styrkort, Implementering, Faktorer 

 



 

IV 

Förord 
 
Vi vill tacka Stefan Book på Effort Consulting AB för att han tog sig tid för intervju. 

Utan Stefans hjälp hade studien varit mycket svårare att genomföra. Vi vill även tacka 

Anders Hjalmarsson som genom kursen VTM gav oss kunskapen om hur vi skulle 

bedriva vår forskning. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till Glenn Fihn som hjälpte och stöttade oss under studiens 

gång. Glenns hjälp och engagemang bidrog till att studien var lättare att genomföra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

V 

Innehållsförteckning 
 

1.1 Bakgrund............................................................................................................... - 7 - 
1.2 Problemdiskussion................................................................................................. - 8 - 
1.3 Problemformulering .............................................................................................. - 9 - 
1.4 Syfte...................................................................................................................... - 9 - 
1.5 Avgränsning .......................................................................................................... - 9 - 
1.6 Disposition ............................................................................................................ - 9 - 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt .............................................................................. - 10 - 

2.1.1 Positivism ....................................................................................................... - 10 - 
2.1.2 Hermeneutik.................................................................................................... - 10 - 
2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt ............................................................... - 10 - 

2.2 Vetenskaplig metod ............................................................................................. - 11 - 
2.2.1 Kvalitativ metod .............................................................................................. - 11 - 
2.2.2 Kvantitativ metod ............................................................................................ - 11 - 
2.2.3 Val av vetenskaplig metod ............................................................................... - 11 - 

2.3 Vetenskaplig ansats ............................................................................................. - 11 - 
2.3.1 Deduktion ....................................................................................................... - 11 - 
2.3.2 Induktion ......................................................................................................... - 12 - 
2.3.3 Abduktion ....................................................................................................... - 12 - 
2.3.4 Val av vetenskaplig ansats ............................................................................... - 12 - 

2.4 Datainsamling ..................................................................................................... - 13 - 
2.4.1 Urval av företag och respondent ...................................................................... - 13 - 
2.4.2 Intervjuer ........................................................................................................ - 13 - 

2.5 Giltighetsanspråk ................................................................................................. - 14 - 
2.5.1 Validitet .......................................................................................................... - 14 - 
2.5.2 Reliabilitet ...................................................................................................... - 14 - 

2.6 Källgranskning .................................................................................................... - 15 - 
3.1 Inledning ............................................................................................................. - 16 - 
3.2 Management Control System (MCS) ................................................................... - 16 - 

3.2.1 Historik bakom Management Control System (MCS) ...................................... - 16 - 
3.3 Balanced Scorecard ............................................................................................. - 16 - 
3.4 Implementeringsteori ........................................................................................... - 18 - 

3.4.1 Förändring och implementering ....................................................................... - 18 - 
3.4.2 Ramverk för implementering ........................................................................... - 19 - 
3.4.3 Inre & yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen ......................... - 20 - 
3.4.4 Implementering av Balanced Scorecard ........................................................... - 21 - 

3.5 Kritik mot förankring av Balanced Scorecard ....................................................... - 22 - 
4.1 Intervju med Stefan Book, Effort Consulting AB ................................................. - 24 - 
4.2 Inre faktorer som påverkar implementeringen ...................................................... - 24 - 
4.3 Yttre faktorer som påverkar implementeringen .................................................... - 27 - 
5.1 Inre faktorer som påverkar implementeringen, empiri - teori. ............................... - 28 - 
5.2 Yttre faktorer som påverkar implementeringen, empiri - teori. ............................. - 30 - 
6.1 – Inre faktorer som påverkar implementeringsprocessen? ..................................... - 32 - 
6.2 – Yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen? ................................... - 32 - 
6.3 - Vilka av dessa faktorer har störst påverkan på implementeringsprocessen? ........ - 33 - 
6.4 Diskussion ........................................................................................................... - 34 - 
6.5 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................ - 35 - 
7.1 Litteraturer .......................................................................................................... - 36 - 
7.2 Vetenskaplig artiklar ........................................................................................... - 36 - 



 

VI 

7.3 Elektroniska källor .............................................................................................. - 37 - 
7.4 Bilder .................................................................................................................. - 37 - 
7.5 Muntliga källor .................................................................................................... - 37 - 

 

 



 

- 7 - 

 

1 Inledning 

________________________________________________ 
Vi börjar med att ge bakgrunden till forskningsfrågorna. Därefter beskriver vi en 

problemdiskussion utifrån bakgrunden som leder till vår problemställning. I slutet av 

kapitlet presenterar vi syftet med uppsatsen, avgränsning och disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

En av anledningarna till Balanced Scorecards (BSC) uppkomst var att ge en godkänd 

ersättning till den traditionella verksamhetsstyrningen. Då det traditionella styrsättet kan 

ses som kortsiktig och inte leder till några framtida förtjänster enligt förespråkare. 

Dåtidens organisationer (1990) började se bortom snabba vinster. Intresset låg istället i att 

skapa långsiktiga och framtida affärs möjligheter. Idén bakom Balanced Scorecards 

uppkomst var från början att organisationer ville kombinera storskalsfördelar med 

flexibla affärsenheter som tillsammans skulle leda till nya möjligheter för organisationer 

att effektivisera samt uppnå större konkurrenskraft (Robert S. Kaplan & David P. Norton, 

2006).  

Balanced Scorecard var från början en prestationsmätnings verktyg skapat av Robert 

Kaplan och David Norton år 1990 för att åstadkomma en effektivare verksamhet, detta 

genom att mäta finansiella och icke-finansiella mått i en organisation med hjälp av fyra 

perspektiv. Finansiellt perspektiv och tre icke finansiella perspektiv.  

Med icke-finansiella perspektiv menas faktorer som kundnöjdhet, utveckling och lärande 

samt process perspektiv. Idén bakom perspektiven är att få en synergi där det ena 

perspektivet driver det andra. Exempel på detta är att utveckling och lärande ligger till 

grund för interna processer, dessa två perspektiv driver tillsammans kundperspektivet 

vilket skapar resultatet i det finansiella perspektivet. Denna modell brukar kallas för 

första generationens BSC enligt Ian Cobbold & Gavin Lawrie (2002). Kaplan och Norton 

har enligt Ian Cobbold & Gavin Lawrie (2002) i denna version inte gjort några 

observationer om styrverktyget kan användas till annat än prestationsmätning.  

BSC har utvecklats från att vara enbart ett verktyg för prestationsmätning till ett 

strategiskt styrkoncept (management control system). Detta har lett till att organisationer 

har möjligheten till använda Balanced Scorecard för att styra organisationen mot deras 

vision, detta genom att lägga fokus på vad som krävs för att uppnå den och på så sätt 

arbeta mot ett gemensamt mål. Därmed har utvecklingen av styrkortet medfört att fokus 

bör ligga på hur väl mål och strategier är utformade och förankrade för att kunna uppnå 

organisationens vision med hjälp dess kritiska framgångsfaktorer. Styrkortets fyra 

perspektiv fungerar även som ett kommunikationsmedel för att uppnå visionen (Olve, 

Roy & Wetter, 1999).  Idén med styrkortet efter utvecklingen är att skapa en lärande 

organisation samt föra in ett strategiskt tänkande, där de anställda har möjligheten till att 

förverkliga organisationens vision genom att organisationer tar vara på personalens 

kunskap gällande deras arbetsprocess. För att vara rustade inför framtiden bör 

organisationer kompetensutveckla, samt skapa kundrelationer och databaser redan idag, 

detta för att kunna möta de ökande kraven som organisationer ställs inför (Olve, Roy & 



 

- 8 - 

 

Wetter, 1999). Men för att detta skall vara relevant måste det finnas vilja till förändring 

inom organisationen annars kan detta resultera till att organisationens tillstånd förblir 

oförändrat (Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, 1989). Dock konstaterar Bruzelius & 

Skärvad (1989) att enbart vilja räcker inte för ett effektivt förändringsarbete, det måste 

även finnas makt att driva igenom förändringsprocessen. Om makten inte finns hos de 

som bedriver förändringsarbetet så kommer detta med stor sannolikhet leda till frustration 

gällande resultatet (Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, 1989).  

Några av förutsättningarna för att uppnå en lyckad implementering/förändringsarbete 

enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är: 

 Förankring och delaktighet 

 Projektets omfattning 

 Utbildning och information 

 Uppföljning av konceptet 

Trots att det finns tydliga riktlinjer för hur organisationer bör gå tillväga vid 

implementeringsarbete, stöter organisationer på komplikationer då de inför styrkoncept. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Stephen Smith (2006) anser att det inte finns några problem med Balanced Scorecard 

konceptet utan problemet uppstår under implementeringsprocessen. Dessa problem 

kommer enligt Stephen Smith av att vissa chefer inte inser det hårda arbetet som ligger 

bakom att skapa en förändring i organisationen. Om dessa chefer inte inser från början 

vad som krävs, kan detta medföra negativa effekter för organisationen.  

Intentionen för att implementera Balanced Scorecard är att skapa en förändring i 

organisationen. Dock enligt Beer & Nohria (2000) så har förändringsprojekt visat sig inte 

vara framgångsrika, då 70 % av organisationer som har försökt att förändra har 

misslyckats med detta. Enligt Beer & Nohrias (2000) resonemang sker de flesta 

misslyckande på grund av det faktum att organisationer rusar genom 

förändringsprocessen i organisationen.  

Det finns även andra faktorer som kan påverka implementeringen. Brunsson & Olson 

(1998) anser att en stor del av misslyckandet vid implementering av ett nytt styrkoncept 

beror på att det uppstår oroligheter inom organisationen ur personalens perspektiv. Detta 

då personalen kan uppleva styrkonceptet som ännu ett nytt toppstyrt management 

kontrollsystem. Problemet med detta enligt Brunsson och Olson är att personalen inte 

känner sig delaktiga i styrkonceptet utan känner implementeringen som en påtvingad 

process. Detta kan leda till negativa följder då implementeringen inte får den förankring 

och delaktighet som krävs för att uppnå ett lyckat resultat (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

Det finns även andra förespråkare, Mouritsen & Johanson (2005) stödjer detta faktum att 

alla involverade bör ha en möjlighet till att påverka styrkonceptet. 

Med tanke på att den höga andel av misslyckande implementeringar så undrar vi om det 

finns några gemensamma faktorer som påverkar detta. I så fall vilka?  
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1.3 Problemformulering 

Genom ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga. 

 

Delfråga: 

 Vilka inre och yttre faktorer är det som påverkar implementeringsprocessen av 

Balanced Scorecard?  

Huvudfråga: 

 Vilka av dessa faktorer har störst påverkan på implementeringsprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ge en ökad förståelse för vilka faktorer som har störst 

påverkan på implementeringsprocessen av Balanced Scorecard.   

 

1.5 Avgränsning 

I denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till viktiga faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen av Balanced Scorecard. Vi kommer inte att lägga någon fokus 

på effekten av Balanced Scorecard inom organisationer. Vi kommer enbart att avgränsa 

oss mot hur en konsultverksamhet bedriver en implementering då det oftast är denna 

profession som utför implementeringar av sådant styrkoncept. Vi vill även påpeka att vi 

enbart kommer att fokusera på de faktorer som vi har tagit upp i vår teoretiska 

referensram.   

 

1.6 Disposition 

Här ger vi en kort beskrivning av innehållet i uppsatsen olika delar. 

 Kapitel 2 - Metod: I detta kapitel presenterar vi de val vi har gjort för att 

genomföra undersökningen. Här beskriver vi metodval och forskningsansats samt 

hur vi genomfört vår datainsamling. Vi går efter detta vidare i kapitlet med att 

redogöra val av respondent samt hur vi bedrev intervjun. 

 Kapitel 3 - Teoretisk referensram: I detta kapitel ger vi en beskrivning av de 

teorierna som vår undersökning bygger på. Vi gör detta genom att presentera 

forskning och litteratur inom valt problemområde. 

 Kapitel 4- Empiri: I detta kapitel redogör vi de genomförda intervjuerna med 

respondenten. 

 Kapitel 5 – Analys: I detta kapitel gör vi en analys över vår empiriska studie och 

jämför studien med vår teoretiska referensram. 

 Kapitel 6 – Diskussion och slutsats: I detta kapitel för vi en diskussion om 

problemområdet samt presenterar den slutsats vi kommit fram till av studien.  
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2 Metod 

_______________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av i vår studie som inriktar sig 

mot faktorer som påverkar implementering av Balanced Scorecard. Vi vill i detta kapitel 

ge en tydlig beskrivning av metoderna vi använt av då vi samlat in, sammanställt och 

analyserat undersökningsmaterialet. Detta kapitel är sammanställt för att ge läsaren en 

möjlighet att följa undersökningsprocessen. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Det finns två aktuella vetenskapliga förhållningssätt inom vetenskap och forskning, dessa 

är Positivismen och Hermeneutiken. 

2.1.1 Positivism  

Positivismen kännetecknas ofta av kvantitativa och statistiska metoder för att analysera 

hårddata. Förklaringsmodeller som forskaren använder inom positivismen har ofta sitt 

ursprung inom naturvetenskapen där forskaren ofta har en roll som är objektiv och 

osynlig (Runa Patel & Bo Davidson, 2003).  

2.1.2 Hermeneutik 

Till skillnad från positivismen använder hermeneutiker sig av kvalitativa metoder. I detta 

förhållningssätt har forskaren en roll att analysera och tolka. På så sätt skapar forskaren 

sig en djupare förståelse inom problemområdet. Tillvägagångssättet kan vara att 

forskaren efter en intervju analyserar hela materialet noggrant för att få en 

helhetsförståelse. Därefter kan forskaren dela upp materialet från intervju och analysera 

delarna var för sig. Genom att forskaren analyserar delarna bidrar detta till en ökad 

förståelse av helheten (Runa Patel & Bo Davidson, 2003).  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Det förhållningssätt som vi använde oss av i denna studie är det hermeneutiska. Detta val 

gjorde vi baserat på vår forskningsfråga. Vår studie går ut på att skapa en djupare 

förståelse av de faktorer som påverkar samt vilken faktor som har störst påverkan på 

implementeringsprocessen av Balanced Scorecard. Det lämpligaste arbetssättet var enligt 

oss via kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer bearbetade vi sedan både som helhet och 

del för del. Detta arbetssätt bidrog till att skapa en ökad förståelse för vår forskningsfråga 

.  
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2.2 Vetenskaplig metod 

Det finns två vetenskapliga metoder, kvalitativ och kvantitativ. Det som avgör valet av 

forskningsmetod är problemformuleringen. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Det kvalitativa angreppssättets främsta syfte är att skapa förståelse samt förklara 

innebörden av en viss företeelse eller upplevelse och därmed ge en bild av hur alla delar 

samverkar för att skapa en helhet (Sharan B Merriam, 1988, s30).  

När forskaren arbetar kvalitativt är det oftast genom textmaterial. Detta material kan 

komma genom intervjuer. Men det kan även komma från transkriberade böcker, artiklar, 

videoinspelningar, ljudinspelningar och dagböcker. Kvalitativ metod kännetecknas av 

löpande analyser där forskaren på ett tidigt stadium kan få kännedom ifall frågorna varit 

tillräckligt konkreta för respondenten. Genom detta har en kvalitativ forskare möjlighet 

att korrigera sina frågor och på så sätt öka möjligheten till en djupare förståelse angående 

problemområdet (Runa Patel & Bo Davidson, 2003).     

2.2.2 Kvantitativ metod 

Med kvantitativ inriktad forskning strävar man efter att mäta kvantitet och statistiska 

mätningar (hårddata) för att kunna skapa bevis i fallet (Sharan B Merriam, 1988, s30).  

Det finns två arbetssätt inom kvantitativa metoden. Där dessa kännetecknas av 

deskriptiva samt hypotesprövande statistiska mätningar. I den deskriptiva metoden 

arbetar forskaren med att översätta det insamlade materialet i siffror. I den 

hypotesprövande metoden arbetar forskaren med att testa hypoteser i olika sammanhang. 

Här eftersträvar forskaren att uppnå en hög generalitet och validitet genom att följa 

bevisandets väg (Runa Patel & Bo Davidson, 2003).   

2.2.3 Val av vetenskaplig metod 

Eftersom syftet med studien var att skapa en förståelse över hur olika faktorer påverkar 

implementeringsprocessen och på så sätt ta reda på vilka av dessa som har störst 

påverkan på implementeringen av BSC. Med detta ansåg vi att kvalitativ inriktad 

forskning är mest lämpad för vår studie. I den kvalitativa metoden används ord och bilder 

istället för siffror då man vill förklara en viss företeelse. Detta stämmer väl överens med 

hur vi bedrev vår studie, då vi enbart använt oss av detta för att beskriva vår studie. Den 

kvalitativa metoden underlättade vår studie då vi fick möjligheten att återkoppla 

informationen vid nästa företagsbesök.   

 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Det finns tre sätt att relatera teorin till verkligheten, dessa sätt är deduktion, induktion och 

abduktion. 

2.3.1 Deduktion 

Forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. (Runa Patel & Bo 

Davidson, 2003). Att författaren utifrån befintliga teorier eller en modell drar slutsatser 

om enskilda företeelser. Där efter formuleras det hypoteser och dessa prövas sedan mot 
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empirin (verkligheten) bland annat via observationer. 

Detta kallas även för det hypotes-deduktiva arbetssättet. Fördelen med deduktiv arbetssätt 

är att objektiviteten i forskningen är stark med tanke på att man utgår ifrån redan 

befintliga teorier. Men en nackdel kan även vara att befintliga teorier kan rikta och 

påverka forskningen så att nya intressanta rön inte upptäcks (Runa Patel & Bo Davidson, 

2003). 

2.3.2 Induktion 

Induktiv forskning kan bedrivas genom att studera verkligheten (forskningsobjektet). 

Detta kan ske utan att ha förankrat undersökningen till någon tidigare teori. På så sätt 

bearbetar forskaren den insamlade materialet från empirin och genom detta kan forskaren 

formulera en ny teori. Nackdel här kan vara att man egentligen inte vet något om teorins 

räckvidd och generalitet med tanke på att den baserar sig på ett empiriskt underlag vilket 

är typiskt för en speciell situation. Situationen kan ses som tid eller grupp av människor 

(Runa Patel & Bo Davidson, 2003). 

Författaren måste dock vara medveten om att han/hon alltid observerar verkligheten i 

relation till sin förkunskap, detta innebär att det inte finns någon ren induktion 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).  

2.3.3 Abduktion 

Abduktiv metod är en kombination av induktion och deduktion för att relatera empiri och 

teori i vetenskapligt arbete. Författaren börjar med att formulera ett hypotetiskt mönster 

för en viss företeelse som på så sätt förklarar fallet (induktivt). Nästa arbetssteg är att 

denna teori/hypotes testas på nya fall (deduktivt). Sista arbetssteget blir att 

teorin/hypotesen utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. Fördelen med denna 

arbetssätt är att forskaren inte blir låst i så hög grad som när man arbetar induktivt eller 

deduktivt. Nackdel här kan vara att alla forskare är färgade med erfarenheter och tidigare 

kunskap ur tidigare forskningar vilket kan påverka objektiviteten (Runa Patel & Bo 

Davidson, 2003).  

2.3.4 Val av vetenskaplig ansats 

I vår studie använde vi oss av en abduktiv ansats. Detta då vi startade studien med att 

söka material i forskningsartiklar via databasen i Borås högskola. Forskningsartiklarna 

låg till grund för det valda problemområdet. Därefter gick vi igenom teorier för 

implementering av olika styrsystem, detta för att kunna få en rikare uppfattning och 

därmed kunna problematisera ämnet bland annat genom kritik mot Balanced Scorecard. 

Ur detta gjorde vi ett antagande för se hur väl detta stämde överens med verkligheten. 

Därefter sökte vi oss ut till empirin, detta genom de företagsbesök som vi genomförde. 

Där undersökte vi vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen av Balanced 

Scorecard för att på sätt studera om det finns skillnader mellan teori och empiri. 

Anledningen till att vi valde denna undersökningstyp var för att den gav oss möjligheten 

att pendla mellan teori och empiri vilket underlättade vår studie. Frågorna säkrade vi med 

hjälp av vår teoretiska referensram. Den abduktiva undersökningstypen gav oss 

möjligheten att återvända till empirin i form av intervjuer med företaget som vi bedrev 

vår studie på. 
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2.4 Datainsamling 

Det finns olika tillvägagångssätt att samla in information. Dessa sätt kan innebära att 

forskaren använder sig av befintliga dokument, test och prov samt olika form av 

självrapportering, observationer, intervjuer och enkäter. Man brukar dela upp 

informationsinsamlingen i två olika slag, primärkällor och sekundärkällor. I primärkällor 

ingår data som forskaren själv har samlat in i form av intervjuer eller 

enkätundersökningar. I sekundärkällor ingår data som dokument, litteratur och 

tidningsartiklar, alltså data som tillkommit från andra forskaren där forskaren själv inte 

bidragit (Runa Patel & Bo Davidson, 2003). 

I denna uppsats har vi använt oss av båda tillvägagångssätten (Primär- samt 

sekundärkällor), då primärdata innefattar information som vi fått via intervjuer. Vi 

genomförde intervjuer på Effort Consulting AB, där vi hämtade våra primärdata. 

Sekundärdata hämtade vi från litteraturer som Balanced Scorecard i svensk praktik, 

Implementation Research: A synthesis of the literature samt andra artikellitteraturer som 

består av forskningar kring implementering av balanserat styrkort.  

 

2.4.1 Urval av företag och respondent 

Urvalet av företag baserades på kriterier som tidigare erfarenheter av 

implementeringsarbeten av Balanced Scorecard. Tanken med dessa kriterier är att ge 

studien validitet. Anledningen till att organisationens erfarenhet anges som ett kriterium 

är på grund av att detta krävs då problem området är komplext. Med komplext menar vi 

den problematik som kan uppstå under ett implementeringsarbete. Genom att studien 

bedrevs med hjälp av ett väl etablerad företag med många års erfarenhet, så ansåg vi att 

möjligheten till att få svar på vår forskningsfråga var större än i en mindre etablerad 

företag. Detta kommer enligt vår uppfattning att leda till ökad reliabilitet i studien. 

Vi intervjuade Effort Consulting AB. Detta gjorde vi för att få en så komplett bild av 

implementeringsproblematiken som möjligt genom att få med en implementerares 

perspektiv gällande problemområdet. Vår respondent var Stefan Book som innehar 

befattningen VD i Effort Consulting AB samt är en mycket erfaren konsult inom strategi- 

och verksamhetsutveckling på Effort Consulting AB. Därmed ansåg vi att Effort 

Consulting AB var ett bra val för att kunna få svar på vår forskningsfråga.  

2.4.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer använder oftast en låg grad av standardisering. Det som kan variera 

i intervjuerna är graden av strukturering vilket innebär att intervjuaren kan ställa frågorna 

i en bestämd ordning eller ställa frågorna i den ordning som är lämpligast i det enskilda 

fallet. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att intervjun löper fritt utan att intervjuaren har 

formulerat några intervjufrågor (Runa Patel & Bo Davidson, 2003).  

Vi använde oss utav personliga intervjuer som var medelstrukturerade. Med detta menar 

vi att intervjun bedrevs genom att frågorna ställdes allt eftersom vi fann det passande för 

situationen. Intervjuerna pågick under cirka 35-45 minuter, där vi spelade in samtalet via 
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ljudinspelare (mp3 spelare). Detta för att minimera risken till att informationen förbisågs. 

Efter intervjuerna lyssnade vi på inspelningen för att kunna sammanställa data och på så 

sätt kunna hämta ut relevant information för vår studie. Vi skickade in intervju frågorna 

till respondenten i förväg för att ge respondenten möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun.   

 

2.5 Giltighetsanspråk 

 

2.5.1 Validitet 

Med validitet menas hur bra eller relevant, data representerar problemställningen 

(Asbjorn Johanessen & Per Arne Tufte, 2002). Med detta menar vi att forskaren använder 

sin förförståelse genom hela forskningsprocessen. Genom att bedriva 

forskningsprocessen på detta sätt lyckas forskaren uppnå en god validitet (Runa Patel & 

Bo Davidson, 2003). Validitet visar alltså hur korrekt observationen är, hur väl forskaren 

har kunnat observera en viss företeelse (Jan Hartman, 2004).  

Det är viktigt för studien att den uppnår god validitet, detta genom en god förankring om 

problematiken hos båda parterna, intervjuaren samt respondenten. På så sätt minimerar vi 

risken till misstolkningar, vilket ger studien en högre sannolikhet för god validitet. 

Studiens validitet gäller inte enbart vid själva datainsamlingen utan gäller i hela 

forskningsprocessen. Genom att vi har använts oss av generella teorier gällande 

implementering samt ramverk för kontroll system (BSC) så anser vi att validiteten i 

studiens forskningsfråga är hög. Dessutom gjorde vi en förstudie som var baserad på 

forskningsartiklar inom området som stödjer det valda problemområdet. Dessa artiklar 

finns tillgängliga i Borås högskolas databas. Genom att vi bedrev två intervjuer med 

samma respondent anser vi att validiteten i studien ökade. Anledningen till detta var att vi 

kunde återkoppla frågorna från första mötet och fick samma svar.      

 

2.5.2 Reliabilitet 

Med Reliabilitet menas ifall undersökningen är tillförlitligt. Med andra ord ”Reliabilitet 

eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter.” (Judith Bell, 2006, s. 117). Reliabiliteten kan stärkas genom 

observationer under kvalitativa intervjuer. Vi kan också stärka reliabiliteten genom att 

lagra information under intervjun via olika ljudupptagningstekniker.  

Vi säkrade reliabiliteten under intervjun då vi var två personer som utförde intervjun, en 

som ansvarade för dialogen med respondenten och en som ansvarade för anteckningar 

samt observation. Vi använde oss av en såkallad medelstrukturerad intervju. Detta genom 

att vi bedrev en diskussion men samtidigt var förberedd med förutbestämda frågor för att 

styra diskussionen i rätt riktning. Vi vill dock tillägga att inom kvalitativ forskning är 

begreppen reliabilitet samt validitet är så sammanflätade att kvalitativa forskare enligt 

Runa Patel & Bo Davidson (2003) sällan använder begreppet reliabiliteten. 
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2.6 Källgranskning 

Genom att göra en kritisk analys av dokumenten (både primär- och sekundärdata) från 

intervjuer, litteraturer och artikellitteraturer kan vi göra antaganden om dokumentens 

tillförlitlighet. Trots att vi försökte få till så god reliabiliteten och validiteten som möjligt 

i primärdata så kommer vi inte kunna vara 100 % säkra på att den information vi fick från 

vår respondent stämmer fullt ut.  

Sekundärdata som vi har samlat in för vår studie består av litteraturer samt 

forskningsartiklar inom området. Härmed har vi använt oss av auktoriteter inom området. 

Författarna som vi främst använde oss utav i vår teoretiska referensram är Dean L. Fixen 

et al. samt Olve, Roy & Wetter. Genom detta kan vi säkra dessa källors validitet och 

reliabilitet. De forskningsartiklar som vi använt oss utav i studien finns publicerade på 

databasen Business Source Premier. Därmed kan vi säkerställa källans giltighet. 
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Inledning 

__________________________________________________________ 
Vi kommer i detta kapitel att presentera den teoretiska referensramen vi har för 

implementering av Balanced Scorecard. Detta kommer att ske i flera steg för att 

underlätta läsarens förståelse. Kapitlet börjar med att beskriva uppkomsten av 

styrkonceptet MSC. Vi går sedan vidare med en beskrivning av den teori Balanced 

Scorecard bygger på, detta för att kunna ge en bättre förståelse över vad man vill uppnå 

med styrkonceptet. Därefter beskriver vi teorier om implementering, här går vi igenom de 

generella faktorer som bör beaktas inför ett implementeringsarbete. Vi kommer att se 

vilka faktorer som påverkar samt har störst påverkan i ett implementeringsarbete, vilket 

ligger till grund för vår studies problemställning.  

Vi går sedan vidare med att presentera vissa viktiga faktorer i ett implementeringsarbete 

och jämför dessa med de viktiga faktorer som Olve et al (1999) rekommenderar för ett 

Balanced Scorecard. Vi för sedan fram kritik mot Balanced Scorecard i syfte att se om de 

faktorer som Olve et al (1999) förespråkar är viktiga för en lyckad implementering. I 

slutet av kapitlet ger vi en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

 

3.2 Management Control System (MCS) 

Vi kommer här ge en presentation av Management Control Systems (MCS) samt 

bakomliggande historik. Detta då Balanced Scorecard i grund och botten bygger på MCS 

vilket gör det intressant att se vad som bidrog till starten för Management Control 

System. 

3.2.1 Historik bakom Management Control System (MCS) 

Att utföra mätningar som kontrollerar prestationen i en organisation har länge varit av 

stort intresse. Det som har varit problem är att det endast har utförts mätningar på 

ekonomisk prestation i organisationen och därmed utelämnat annan viktig information. 

Att enbart mäta ekonomisk prestation ger inte tillräckligt detaljerad beskrivning om 

organisationen. Detta försvårar beslutsfattandet för ledningen då de ska fatta vissa beslut. 

Denna brist på information bidrog till att forskning inom området bedrevs mot att hitta ett 

ramverk som kunde fylla de luckor som hittills varit obesvarade. Ett Management 

Control System ska granska genom att se över organisationen tillsammans med den 

gamla redovisningsinformationen och därmed kunna ge information till ledningen som 

bidrar till bättre beslutsunderlag (Otley, 1999). Detta bidrog till starten för en mängd 

andra styrverktyg som bland annat Balanced Scorecard. 

 

3.3 Balanced Scorecard 

Starten för BSC var år 1990 då Kaplan & Norton genomförde en multi-studie i en 

organisation, BSC var framtaget för att kunna ge organisationen en preciserad 
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beskrivning av dess nyckelfaktorer samt att kunna inrikta organisationens mål med dess 

strategi. Med hjälp av detta så kunde Kaplan & Norton ge organisationen en möjlighet att 

på ett tydligt sätt fastställa de mål som behövs uppnås för att kunna möjliggöra 

organisationens vision. Skillnaden mellan de gamla prestationsmätningssystemen och 

BSC enligt Kaplan & Norton var att de förlitade sig på mätningar av intäkter samt 

räntabilitet för att på så sätt avgöra hur väl organisationen presterat. Detta ger enligt 

Kaplan & Norton en dålig bild av verkligheten, detta då organisationen endast visar vad 

som har skett men inte vad som kommer att ske i framtiden.  

Kaplan & Norton anser, för att få helheten av organisationens prestation så behövs den 

gamla finansiella prestationsmätningen kompletteras med perspektiven kund, interna 

samt kunskap och utvecklingsprocesser (Kaplan & Norton, 1996). De fyra perspektiven i 

BSC, finansiella, kund, interna samt kunskap och utvecklingsprocesser representerar tre 

stycken av organisationens intressegrupper, aktieägare, kunder och anställda. Detta ger en 

stor informationsuppsamling samt en god bild av organisationen då de gör strategiska 

reflektioner och implementeringar.  

Det krävs dock att perspektivens mått är utformade på rätt sätt för att bidra till 

organisationens strategiska mål. Genom att organisationen gör intervjuer med 

ledningsgrupper kan de komma fram till ett visst antal nyckelfaktorer som ger 

organisationen fördelar gentemot konkurrenterna. Efter att man fastställt dessa 

nyckelfaktorer kommer man arbeta fram ett sätt att mäta perspektiven. Anledningen till 

nerbrytning av vision till strategi/perspektiv och till slut måltal enligt Kaplan & Norton är 

ett sätt för organisationen att förmedla en bild av dess vision till sina intressegrupper. 

Exempel på detta kan vara det finansiella perspektivet som visar upp hur de vill bli 

uppfattade av sina aktieägare. Kundperspektivet visar hur organisationen vill bli 

uppfattade av sina kunder osv. Vi kan se i figur 1 hur perspektiven kan se ut. 
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Fig. 1 Balanced Scorecard 
 

Problem som kan uppstå är då organisationer ska länka de fyra perspektiven med 

varandra. Det ska inte enbart vara en samling mått som inte kommer att komplettera 

varandra. BSC är inte enbart ett styrverktyg som ger en helhetsbild av organisationen 

utan den ska även kunna användas för att skapa ett orsak-verkan samband. Detta samband 

benämns som mått (outcome measures) och drivare (performance drivers) (Olve, Roy & 

Wetter, 1999).  

Den teoretiska tanken bakom Balanced Scorecard är att måtten i kunskap och 

utvecklingsperspektivet ska ligga till grund för drivare i interna processperspektivet. 

Dessa mått blir drivare i kundperspektivet, och till slut bildar dessa tre perspektivens mått 

en drivare för det finansiella perspektivet. Ett bra utformat perspektiv bör innehålla både 

mått och drivare, detta för att kunna bidra med en orsak-verkan effekt. Med hjälp av 

denna effekt kan organisationen förutse dess framtid och på så sätt rusta sig inför den. 

(Kaplan & Norton, 2001).  

 

3.4 Implementeringsteori 

Vi kommer i detta stycke att ge information om allmän implementeringsteori samt 

jämföra detta med de åtgärder som Olve et al rekommenderar för att uppnå en lyckad 

implementering. Detta för att kunna se vad som behövs för att kunna implementera ett 

styrkoncept som BSC i en organisation samt visa vilka faktorer som påverkar ett 

implementeringsarbete.  

 

3.4.1 Förändring och implementering 

För att organisationer skall kunna upprätthålla långsiktig effektivitet bör organisationer ha 

förmåga till förändring och förnyelse (Lars H. Bruzelius & Per-Hugo Skärvard, 1989). 

Vid förändringsarbete genomför organisationer implementeringen av koncept eller 

program som ska ge organisationen ett förväntat resultat. Enligt Dean L. Fixsen et al. 

(2005) har det skett en förbättring gällande vetenskap om implementeringsarbete det 

senaste årtiondet.  Dock så har vetskapen om hur ett implementeringsarbete ska omsättas 

från teori till ett fungerande system fortfarande brister. Trots att det finns tydliga riktlinjer 

i form av manualer samt andra informativa medel så omvandlas inte dessa till 

verklighetsbaserad praktik i någon större omfattning enligt Dean L. Fixsen et al. (2005). 

En anledning till detta kan vara det motstånd mot förändringar som kan finnas i 

organisationer. Motståndet kan visa sig då man genomför bland annat radikala, oväntade 

och plötsliga förändringar i organisationer. Motstånd kan även uppstå vid negativa 

erfarenheter av tidigare förändringar. Det bör noteras att det finns skillnader i hur 

organisationer hanterar förändringar, vissa organisationer är vana vid förändringar medan 

man i andra organisationer är ovan vid förändringsarbete (Lars H. Bruzelius & Per-Hugo 

Skärvard, 1989).  
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3.4.2 Ramverk för implementering  

Vi kommer härmed att gå igenom implementeringsteori av Dean L. Fixsen et al. detta för 

att se om deras tankesätt bakom implementeringsteori stödjer Olve et al 

implementeringen av Balanced Scorecard.   

Efter att organisationen skaffat sig kännedom om sin situation samt är redo för en 

förändring så är nästa steg att utföra en implementering av någon form av program. 

Denna process underlättas genom att organisationen följer ett ramverk om hur en 

implementeringsprocess bör gå till. Ramverk för detta presenteras i boken 

Implementation Research: A Synthesis of the Literature och startar med att identifiera det 

systemet man vill reproducera (Source). Ett sådant exempel kan vara att en specifik del 

av organisationen förändrar sitt system. Ledningen vill efter detta applicera systemet i 

resterande delar i organisationen. För att kunna sprida systemet behövs en destination 

(Destination), den målgrupp som är utvald att genomföra förändringen. För att kunna 

möjliggöra detta behöver målgruppen uppfylla vissa kriterier. Exempel på ett kriterium är 

att hänge sig totalt till de riktlinjer som krävs för att skapa en förändring. Länken mellan 

dessa två punkter kallas för kommunikationslänk (Communication Link, inre faktor) i 

denna del så sköts all träning, coachning, samt administrativ support. Denna del ska 

hjälpa till att återge ursprungsprogrammet så likt och trovärdigt som möjligt. För att 

kunna överföra information mellan källan och destinationen krävs att projektgruppen 

tränas genom utbildning och information. För att effektivisera denna process så krävs 

ständig återkoppling (Feedback) i form av information angående 

implementeringsprocessen. Runt dessa delar finns något som Fixsen benämner som 

influens (Influence, yttre faktor). Denna faktor kan vara i form av bland annat 

organisationsstruktur samt organisationskultur vilket indirekt påverkar 

implementeringsprocessen (Dean L. Fixsen et al., 2005). I nästa avsnitt kommer vi att 

förklara vad som menas med inre faktorer och yttre faktorer. 

Se modellen nedan för en tydligare koppling mellan Influence, Source, Communication 

Link, Destination samt Feedback: 

 
Fig. 3. (Dean L. Fixsen et al., 2005, Implementation Research: A Synthesis of the Literature) 
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3.4.3 Inre & yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen 

När fasen ”ramverk för implementering” fastställs, bör organisationen studera vilka inre 

samt yttre faktorer som påverkar implementeringen. De inre faktorerna utgörs i figur 3 av 

kärnkomponenter (Core Components) även kallade drivare, dessa är de mest avgörande 

för att kunna förändra organisationens beteende enligt Dean L. Fixsen et al (2005).  

Genom forskning har man kommit fram till gemensamma faktorer som krävs för att 

lyckas med en implementeringsprocess. Kärnkomponenterna består av: training, 

coaching och admin support. 

 

Det finns faktorer inom kärnkomponenterna som även benämns drivare. Dessa är det som 

påverkar implementeringsprocessen inom projektet (inre faktorer), detta genom att 

strukturera arbetsprocessen. Dessa drivare inom ramverket är av högsta vikt då en 

implementering genomförs. Detta på grund av att de fungerar som en drivarekraft för 

implementeringsprojektet. Drivarna är avsedda att påverka personalens beteende samt 

organisationskulturen. Fördelen med dessa drivare är att de har en stödjande effekt då en 

drivare kan kompensera bristerna i en annan drivare (Dean L. Fixsen et al., 2005). 

 

Träning och coachning är de tillvägagångssätten som en organisation använder sig för att 

förändra organisationsbeteendet. I träningsfasen går organisationen igenom olika metoder 

som förklarar olika teorier och filosofier för att utveckla utövarnas förståelse. Dock 

menar Fixsen et al att trots att mycket förståelse kan skapas via träning så krävs det att en 

stor del av kunskapen lärs ut på arbetsplatsen via konsultation eller coachning. Som vi 

kan utläsa så är träning och coachning (eller konsultation) nära sammanlänkade. En stor 

del av vad som gäller för träning gäller även för coachning. Skillnaden ligger i att vid 

coachning bedriver man träning på arbetsplatsen medan vanlig träning (training) bedrivs 

inför implementeringsarbetet. Den administrativa supporten är oerhört viktig för att 

undanröja flaskhalsar som kan stoppa upp implementeringsprocessen samt att skapa en 

tillfredställande arbetsmiljö och kultur för utövarna. Administrativ support inkluderar 

även förändring i arbetssätt samt analyser för att underlätta implementeringen för 

utövarna.  

 

Dock sker inte en implementeringsprocess i ett vakuum, detta då processen är ständigt 

påverkad av yttre faktorer.  Allt utanför projektet (Influence) anser vi som yttre faktorer. 

Detta är något som påverkar hela implementeringsprocessen genom 

organisationsstruktur, kultur, ekonomiska faktorer, politiska faktorer samt sociala 

faktorer. Sker implementeringen t ex i ett annat land bör de involverade se över vilka 

lagar som råder där (Dean L. Fixsen et al., 2005). 

Implementeringen har stor möjlighet att lyckas när organisationen har valt ut kvalificerad 

personal samt genomgått utbildning, handledning och prestationsuppföljning. Att 

organisationen bidrar med en stödjande kultur och struktur är av absolut högsta vikt. Det 

är även viktigt att alla intressenter är involverade vid framtagandet av program.  

Det återstår att se hur dessa implementeringsteorier tillämpas i verkligheten för att kunna 

finna var problemen uppstår.  

 

Hela implementeringsprocessen är avsedd att skapa en förändring som direkt eller 

indirekt påverkar organisationer. Efter ett väl utfört implementeringsarbete bör 
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organisationen se vissa effekter såsom (Dean L. Fixsen et al., 2005):    

 Implementering ska förändra personalens beteende samt kunskapsnivå i 

organisationen.  

 Förändring i organisationens struktur och kultur, detta ska leda till att personalen 

finner support från organisationen till förändring.  

 Relationen mellan kunder och involverade i organisationen ska genomgå en 

förändring  

 

3.4.4 Implementering av Balanced Scorecard 

Enligt Olve et al (1999) använder man bland annat BSC när organisationen vill gå från 

traditionell ekonomistyrning till en modern verksamhetsstyrning och därmed skapa en 

lärande organisation. Härmed gäller det att finna en tillförlitlig källa att arbeta ifrån. Det 

kan vara att införa BSC från en pilotstudie till hela organisationen eller att införa BSC 

från en annan organisation. För att utföra implementeringsprocessen bör organisationen 

utse en specifik projektgrupp. 

Olve et al (1999) anser att vid sammansättning av projektgrupp är det viktigt att flera 

delar av organisationens personal kan framföra idéer och synpunkter eftersom de besitter 

viktig kunskap om organisationen. Detta för att ge en fullständig bild av företaget. Olve, 

Roy och Wetter (1999) tar upp ett fallföretag som de har studerat. Där har det visat sig att 

ha en övervikt av ekonomer i sina projektgrupper kan leda till allt för stor fokusering på 

finansiella mått. Antalet medlemmar i gruppen kan variera men bör inte vara för stor då 

detta minimerar handlingsfriheten. Mindre projektgrupp förhindrar att alla enheter i 

organisationen får sin röst hörd. Organisationen kan bedriva implementeringsprocessen 

på två sätt, antingen implementera genom pilotprojekt eller implementera styrkortet fullt 

ut i organisationen (Olve et al, 1999).  

För att kunna överföra information mellan källan och destinationen krävs att 

projektgruppen tränas genom att erhålla utbildning och information. Enligt Olve, Roy och 

Wetter (1999) går det inte att informera och utbilda en organisation för mycket. Detta 

medför att informationen bör vara lättåtkomlig samt utformad på ett pedagogiskt sätt som 

gör att informationen blir lättbegriplig. Genom att använda sig av seminarier/intranät 

samt böcker kan företaget utbilda sin personal i Balanced Scorecard konceptet. Av 

erfarenhet säger Olve, Roy och Wetter (1999) att seminarier inte bör överstiga tjugo 

deltagare då en större grupp kan medföra att vissa människor inte vågar ställa sina frågor. 

 

För att säkerställa att organisationen implementerar originalprogrammet bör det ske en 

viss form av uppföljning av koncept. Då ett företag ser över och följer upp sin strategi så 

medverkar detta till att företaget har en god chans att bli konkurrenskraftiga även i 

framtiden. Ser företaget över sina mått och ser att dessa inte har någon korrelation med 

den strategiska mål som är uppsatta så bör företaget göra en uppgradering av mått Ett 

samtal om uppföljning av konceptet bör företaget göra minst en gång var tolfte månad, 

helst var sjätte månad, detta för att Balanced Scorecard är ett organiskt företagskoncept 

och inte något som är statiskt och trögt (Olve et al., 1999).   
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En oerhört viktig framgångsfaktor för att implementeringen ska kunna genomföras med 

ett gott resultat är förankring och delaktighet. Olve, Roy och Wetter (1999). Detta 

eftersom det är oerhört viktigt att ha en stark förankring i företagsledningen, annars är det 

svårt att implementera styrkonceptet BSC. Ledningen bör därför ge projektet BSC 

tillräckligt med tid för att kunna förankra styrkonceptet i hela organisationen samt ge de 

anställda de stöd de behöver för att kunna förstå processen och tankarna bakom 

styrkortet.  

Att skapa delaktighet samt kommunikation kring organisationens vision och dess 

strategiska mål, är ett av huvudsyftena med BSC. På så sätt använda sig av den kunskap 

som finns i företaget vid framtagning av bland annat mätetal och nyckeltal för 

organisationen. Om företagets kompetens inte utnyttjas vid framtagandet av mätetal samt 

nyckeltal så kan det finnas risk att dessa mätetal inte blir djupt förankrade i företaget. 

Detta kan därmed leda till att delaktigheten uteblir och på så sätt kan BSC upplevas 

enbart som ett kontrollverktyg (Olve et al., 1999). 

 

Den implementeringsteori som Fixsen et al förespråkar stödjer hur Olve et al 

implementerar Balanced Scorecard. Detta gör att vi anser att implementeringen av 

Balanced Scorecard görs på goda grunder. 

Då vi gör en jämförelse mellan teorierna av Dean L. Fixsen et al och Olve et al kan vi 

finna likheter. Båda författarna lägger stor tonvikt på det som Dean L. Fixsen et al kallar 

för kärnkomponenter för implementering och det som Olve et al kallar förankring och 

delaktighet. Det är här man åstadkommer den viktigaste nyckelfaktorn upplever vi, detta 

genom att förbereda organisationen via någon form av träning och utbildning som ska 

skapa en god förankring och delaktighet av det implementerade programmet. Detta 

genom att ge kunskap om de teorier, filosofier samt värderingar som står bakom 

konceptet som ska implementeras.  

 

3.5 Kritik mot förankring av Balanced Scorecard 

Dock kan vi finna forskning av Hanne Norreklit (2000) som är professor på University of 

Aarhus och Jan Mouritsen som är professor inom management control på Copenhagen 

Business School. Deras forskning tyder på att förankring och delaktighet inte har så stor 

betydelse som förespråkarna av Balanced Scorecard påpekar. Olve et al påpekar att 

ledningen måste ta fram de resurser samt att implementeringsprojektet behöver förankras 

i organisationen för att Balanced Scorecard ska genomgå en lyckad implementering 

(Norreklit, 2000). Enligt Norreklit så är organisationer top-down styrda vilket leder till att 

det är svårt att skapa den förankring av Balanced Scorecard som Olve et al förespråkar. 

Att förankra Balanced Scorecard i organisationen kan skapa problem för att styrkortet 

måste passa in i det verksamhetsspråk som ledningen använder när de formulerar sin 

strategi och vision. Svårigheter med förankring enligt Norreklit kan även uppstå då 

styrkortet inkräktar på ledningens eller chefers handlingsfrihet och på så sätt skapar detta 

problem gällande förankringen av måltal. Enligt en intervju som Norreklit gjort med en 

manager i ett dotterbolag som fundera på att implementera BSC. Den anonyma 

respondenten anser att det som gör arbetet som ledare intressant är just handlingsfriheten 

då han ser företaget som sitt eget. Han påpekar att om han skulle få massor av regler att 

följa så skulle han förmodligen säga upp sig. Detta för att han anser att den enskilda 
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chefen behöver frihet att kunna fatta viktiga beslut. Om inte denna frihet erhålls så kan 

arbetet utföras lika gärna av en byråkrat istället för en affärsman (Norreklit, 2000). 

 

Ytterligare kritik kommer från att BSC har problem att bli förankrat hos de anställda. Då 

högsta ledningen ensamt sätter villkoren för hur arbetet ska bedrivas så innebär det att 

divisionsenheter inte kan agera självständigt. Detta leder enligt Mouritsen et al att 

divisionsenheterna och personalen reagerar i stället för att agera (Norreklit, 2000). På 

grund av att Balanced Scorecard använder sig av en top-down strategi så medför detta att 

personal som vill agera kan uppleva Balanced Scorecard som en tvångströja (Norreklit, 

2000).  
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4 Empiri 
________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenterar vi det genomförda intervjuerna med vår respondent på Effort 

Consulting AB.  

 

4.1 Intervju med Stefan Book, Effort Consulting AB 

Effort Consulting AB befinner sig i centrala Mölnlycke och grundades i september 2000. 

Medarbetarna har däremot betydligt längre erfarenhet än så. Ambitionen på Effort 

Consulting AB är hög med tanke på att några av Sveriges mest erfarna konsulter och 

utbildare arbetar på företaget idag. Företaget är verksam inom olika tjänster för 

verksamhetsutveckling där dem bland annat arbetar med Balanced Scorecard, Six Sigma 

& Design for Six Sigma, Miljöledning, ledningssystem för kvalitet m fl. Stefan Book som 

vi intervjuade på Effort Consulting AB arbetar som VD och konsult inom strategi- och 

verksamhetsutveckling. Stefan är utbildad till Civilingenjör och teknologie doktor. 

Efforts affärsidé är att stärka deras uppdragsgivares konkurrenskraft genom att 

förverkliga strategier och utveckla verksamheter samt individer.  

 

4.2 Inre faktorer som påverkar implementeringen 

Intervjun startar med att respondenten förklarar hur de går tillväga vid implementering av 

Balanced Scorecard. Den första uppgiften vid ett implementeringsarbete enligt 

respondenten är att ta reda på vilka önskemål samt vilken målbild arbetsgivaren vill 

uppnå. Därefter går analysen djupare genom att implementeringsansvarige kartlägger 

företagets förutsättningar för att underlätta implementeringsprocessen, detta sker bland 

annat genom att konsulten skapar sig en förståelse av processerna samt krav och behov i 

verksamheten innan målbilden är etablerad. Därmed anser respondenten att man lättare 

kan välja ut de personer som passar in i projektets olika faser. Det är enligt respondenten 

dessa förutsättningar som skapar driv i projektet och därmed ger möjligheten att uppnå 

målbilden. Målbilden skapas oftast genom en strategisk karta där man ger en visuell bild 

av det man vill åstadkomma och på så sätt får en ökad förståelse för det företaget ska 

genomgå vilket kan öka personalens motivation och engagemang för förändring. 

Implementeringsprocessen går vidare med att personen som ska utföra implementeringen 

tillsammans med företaget väljer ut de nyckelpersonerna som ska driva 

implementeringen, detta urval baseras enligt respondenten på den kompetens som 

personen har.  En viktig faktor enligt respondenten är att se över var dessa personer 

passar in i implementeringsprocessen, detta för att undvika att involvera för många 

personer på ett för tidigt stadium. Genom att undvika detta kan man minimera 

förväntningarna som uppstår hos personalen, då respondenten påpekar att dessa personer 

kanske inte blir involverade förrän 7-8 månader senare. 

 

Efter att projektgruppen är sammansatt så sätts arbetet med utbildning och coachning 

igång. Enligt respondenten så är de med och coachar tillsammans med företaget om den 

möjligheten finns. Då han påpekar att de inte arbetar efter en standardiserad modell utan 

använder sig av möten där man ska kunna diskutera och kartlägga företagets behov. 
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Dessa möten utförs med en viss frekvens i syfte att hålla drivkraften uppe hos personalen 

så att de får intresse att vilja driva implementeringsprojektet. I detta stadium är konsulten 

viktig enligt respondenten då dennes uppgift är att via coachning stödja personalen i 

projektet som ska utföra implementeringen. Dock enligt respondenten kan det uppstå 

vissa faktorer som förhindrar coachning på företaget.  Det kan röra sig om politiska eller 

strategiska skäl som gör att företaget vill driva implementeringen internt, utan hjälp från 

konsulter. I sådana fall går implementeringsarbetet tillväga enligt respondenten att 

företaget får hjälp i ett tidigt stadium med att dra upp riktlinjer för hur implementeringen 

ska bedrivas. 

Därefter kommer vi in på i vilken skala man ska utföra en implementering på ett företag. 

Respondenten påpekar att enligt hans erfarenhet så bör projektet ha kommit en bit på 

vägen för att kunna genomföra en implementering på hela företaget på en gång, detta 

gäller speciellt om det inte finns en gemensam målbild etablerad i företaget. Om det inte 

finns en gemensam målbild från början kan detta leda till problem om konsulten 

använder sig av ett breddprogram enligt respondenten. Detta då det kan uppstå 

komplikationer då hela företaget ska involveras på en gång. Därmed anser respondenten 

att implementeringen bör ske i mindre enheter, detta då mindre enheter inte är lika 

känsliga för yttre störningar utan kan bedriva implementeringsarbetet i lugn och ro och 

riskera mindre. När de har lyckts etablera en gemensam målbild kan de när de är redo 

expandera projektet successivt till resterande delar av företaget. Ett sådant 

tillvägagångssätt medför enligt respondenten att man inte stör en hel organisation genom 

att påkalla uppmärksamheten för tidigt innan projektet har stabiliserat sig. Denna 

uppmärksamhet kan leda till besvikelser då de som driver projektet kan känna sig 

stressade på grund av att de känner att projektet inte visat sin rätta potential. Enligt 

respondenten så är avsikten med en implementering av ett styrkoncept att skapa passion 

som ska driva verksamhetsutvecklingen vidare och inte få personalen att känna sig 

stressade och otillräckliga. Respondenten går vidare med att återknyta till de fördelar man 

kan få genom att implementera i mindre skala. Genom att bedriva arbetet på detta sätt 

anser respondenten att man tillskaffar sig referenspunkter som sedan kan användas för att 

sprida erfarenheter vilket är en del av arbetet. På så sätt avgränsar man så att det blir en 

tydlig bild av vad som förändrats på företaget. Genom detta anser respondenten att 

projektet kan skaffa sig tid att skapa kunskap genom att återkoppla information av vad 

man har lärt sig från misstag under arbetets gång.  När projektet väl har lanserats påpekar 

respondenten att hela gruppen samt ledare måste vara bakom projektet, det ger inte något 

bra intryck av projektet om 50 % av gruppens medlemmar är med helhjärtat i projektet 

medan resterande 50 % inte stödjer det, skapar detta ingen kraft i projektet. Om företaget 

verkligen vill åstadkomma en förändring så bör man i så fall byta ut de medlemmarna 

som inte bidrar med en positiv inställning till projektet. Detta på grund av projektet går 

ifrån att vara inspirerande till något som är tråkigt och ointressant vilket leder till att 

personalen tvingas att fylla i olika data som inte säger dem någonting. De ser enbart att 

företaget utför mätningar av olika processer. Detta kan enligt respondenten få en negativ 

effekt på personalen. Respondenten menar att om företaget däremot skapar en tydlighet i 

det de mäter kan BSC fungera som ett kommunikationsverktyg vilket ger underlag för 

dialog mellan personal och ledning som kan leda till ökat engagemang. En viktig aspekt 

som respondenten tillägger är att man inte ska förvänta sig att alla är engagerade i 

förbättringsprogram men alla ska ha en chans att kunna bli engagerade.  
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Då vi för in diskussionen på hur företaget utför återkoppling och 

informationstillgänglighet i implementeringsprojekten så påpekar respondenten att de 

försöker fånga kundernas åsikter och synpunkter i vardagen i stället för att köra en 

systematisk modell av det. Informationstillgängligheten är viktig då den ger möjlighet 

enligt respondenten att följa upp olika projekt som företaget har drivit. Därmed anser 

respondenten att detta hjälper företaget vid beslutsfattande. Respondenten påpekar att de 

även får information och feedback i samband med leverans. Därmed är det viktigt att 

informationen görs tillgänglig via support.  Det händer dock inte ofta enligt respondenten 

att företag de arbetar med säger att de utfört ett dåligt arbete. Detta på grund av att man 

inte vill stöta sig med sin affärspartner. Förmodligen blir det ingen mer affär enligt 

respondenten men orsaken till detta framkommer aldrig.  

 

Vi för sedan diskussionen vidare om hur organisationsstorleken påverkar 

implementeringen av Balanced Scorecard. Därmed påpekar vår respondent att 

organisationsstorleken har inverkan på implementeringen, detta då många fler är 

involverade i förändringsarbetet. Då ett implementeringsarbete utförs i ett mindre företag 

så kan man arbeta mot hela personalen på en gång. I ett större företag så får man enligt 

respondenten använda sig av en pilotstudie först, efter detta kör man mot resterande delar 

av företaget. Om man ställs inför bolag med flera tusen anställda krävs det en helt annan 

strategi enligt respondenten. En annan detalj som påverkar är företagets historik, har 

företaget haft lyckade eller misslyckade förändringsarbeten, hur många och hur ofta har 

man ändrat arbetssätt detta är andra saker som påverkar i ett företag. 

 

Slutligen anser respondenten att de viktigaste inre faktorerna för att uppnå en lyckad 

implementering är att man göra en behovsanalys tidigt på företaget så att kunden och 

konsulten är överens om vad som ska utföras. Därefter bör man etablera en gemensam 

målbild samt ta fram de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna lyckas utföra 

implementeringen. Respondenten påpekar att det är viktigt att tillämpa rätt strategi för 

implementeringen. Om ett implementeringsarbete ska genomföras bör man ta reda på 

vilka resurser som finns tillgängliga, för detta minimerar risken till att projektet inte 

fullföljs genom bristande resurser. 
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4.3 Yttre faktorer som påverkar implementeringen 

Då vi kommer in på de yttre faktorerna av implementering så för vi in diskussionen mot 

legitimering, för att se om det finns några politiska eller sociala aspekter som påverkar 

intressenternas intresse. Respondenten anser att det kan vara möjligt att företag använder 

detta som ett politiskt eller socialt grepp. Då sådana styrkoncept enligt respondenten 

kommer och går fast under olika namn, då hette det TQM nu heter det LEAN eller Six 

Sigma. Dessa management koncept skapar möjligheter för företag att kunna röra sig i den 

politiska sociala företagsvärlden. Genom att majoriteten av företagen använder sig av 

liknande styrkoncept så bildas ett språkbruk inom branschen som kommer att vara samma 

mellan företag och externa intressenter. Detta kan medföra en sorts legitimitet enligt 

respondenten genom att det ger företag en chans att tillhöra en grupp genom att de delar 

språk vilket ger upphov till en dialog, om inte detta gemensamma språk finns så kommer 

det leda till ett bildande av olika läger där den ena sidan undervisar och där den andra 

bara lyssnar vilket hämmar kreativiteten. Respondenten anser att det är bättre om alla står 

på en gemensam plattform så alla kan ha utbyte av varandra.  

 

En annan viktig detalj i ett implementeringsarbete enligt respondenten är att man måste ta 

reda på den rådande företagskulturen. Om t ex frihet och innovation är fundamental för 

verksamheten är det riskabelt att försöka styra den för hårt, detta kan enligt respondenten 

i värsta fall leda till att företagskulturen skulle kunna dö ut. Sådana situationer har 

uppstått inom flera företag, ett stort företag köper upp ett annat framgångsrikt företag 

utan att förstå deras kultur. Det stora företaget börjar därefter sätta upp en målbild som 

inte passar de anställda vilket leder till att de slutar, ett ex på detta är företag X. Ett 

amerikanskt företag köpte upp ett svenskt bolag men förstod sig inte på kulturen där och 

de som var mest kompetenta i företaget slutade. Det amerikanska företaget får stå med ett 

företag utan spetskompetens. Vår respondent går vidare med att påpeka hur viktig 

företagskulturen är, detta kan påverka hur ett nytt projekt framställs. Har företaget en 

historik av att rita upp allt i snygga modeller eller är det ett företag som arbetar 

aktionsdrivet. Har företaget en historik av modeller kanske man behöver bli mer 

aktionsdrivet enligt respondenten. Om företaget enbart är aktionsdrivet kanske det 

behöver komplettera med lite modeller för att göra projektet med överskådligt för 

personalen, sådant här är enligt respondenten väldigt lätt att utföra i teorin men han 

påpekar att det ändå är aktion och driv i företaget som räknas till slut. Enligt 

respondenten är det viktigt att alltid anpassa Balanced Scorecard till den verksamhet och 

bransch konsulten arbetar med, respondenten förtydligar att inte ens inom samma bransch 

gäller samma implementeringsstrategi exempel som respondenten går vidare med 

innefattar två målarfirmor, han anser att det räcker att kulturen i målarfirmorna är 

annorlunda så måste implementeringsarbetet anpassas därefter.   

 

Slutligen anser respondenten att den viktigaste yttre faktorn för att uppnå en lyckad 

implementering är att ledningen måste få en känsla först för hur man vill driva sin 

verksamhet med stöd av det här verktyget. Det handlar om att få igång rörelse i bolaget 

enligt respondenten. På så sätt kan företaget enklare skapa ett driv vilket förenklar 

förankringen neråt i företaget. 

 

 



 

- 28 - 

 

5 Analys 
________________________________________________________________________ 

Vi kommer i detta stycke göra en analys genom en jämförelse av det teoretiska samt 

empiriska material vi har samlat ihop genom litteratur och intervjuer. Vi kommer 

använda oss av vår teoretiska referensram som källa för faktorerna. Genom att jämföra 

dessa faktorer med det vi fått fram från intervjun med Stefan. Efter detta kan vi göra en 

bedömning om det finns några faktorer som har större påverkan på 

implementeringsprocessen av Balanced Scorecard. 

 

5.1 Inre faktorer som påverkar implementeringen, empiri - teori. 

Enligt vår empiriska studie kunde vi finna att det finns en hel del likheter med vår 

teoretiska referensram gällande hur ett implementeringsarbete ska bedrivas, samt vilka 

faktorer som har störst påverkan. Vi kommer härmed att analysera hur implementering av 

Balanced Scorecard går till i teorin samt hur de inre faktorerna (training, coaching, 

administrative support) påverkar implementeringen och jämföra detta med vår empiriska 

studie. Utifrån den empiriska studien kan vi se att dessa faktorer har stor effekt på 

implementeringsprocessen. För att kunna skapa en förändring i en organisation enligt 

Olve et al (1999) och Fixsen et al (2005) använder organisationen sig av någon form av 

träning, coachning och utbildning för att lära ut tillvägagångssättet för att bedriva ett 

implementeringsarbete. Innan implementeringen påbörjas bör företaget utse en lämplig 

projektgrupp tillsammans med konsulten. På Effort Consulting AB genomför man en 

analys för att kartlägga företagets förutsättningar för att underlätta 

implementeringsprocessen, denna process utförs med hjälp av en strategisk karta som 

man arbetar efter. Där detta medför att sammansättning av projektgruppen hanteras 

effektivare då styrkor och svagheter kan kartläggas. Enligt Olve et al (1999) ska 

projektgruppens omfattning in vara för stor för att det förhindrar handlingsfriheten, 

gruppen ska dock inte heller vara för liten då det hindrar organisationens enheter att få 

sina röster hörda. Det vi kan utläsa av empirin är att respondenten rekommenderar mindre 

grupper, detta för att minimera riskerna som tillkommer då ett för stort antal personer i 

projektet kan leda till negativ drivkraft då det inte finns tillräckligt med sysslor för att 

involvera alla. Detta då dessa personer fått höga förväntningar i ett alldeles för tidigt 

stadium i projektet. Därmed bör projektledaren ta hänsyn till var i projektet man befinner 

sig i och anlita gruppmedlemmar baserad på vilken fas projektet befinner sig i. Vi kan 

utläsa ur empirin att respondenten lägger stor tyngd på att de personer som ska utföra 

implementeringsarbetet redan i ett tidigt stadium så att de får god förståelse och 

motivation för att åstadkomma ett driv i projektet. 

Olve et al (1999) påpekar att en organisation inte kan lägga för mycket tid på utbildning 

och träning, de går vidare med att föreslå utbildningsformer som seminarium och intranät 

samt böcker. Om seminarium genomförs bör de enligt Olve et al inte överstiga tjugo 

deltagare då detta kan minska deltagarnas mod vilket resulterar till att ingen ställer frågor. 

Gällande träning och utbildning arbetar Effort Consulting AB även i denna fas efter en 

strategisk karta. Detta medför att företaget kan visualisera en gemensam målbild vilket 

underlätta personalens förståelse för vad som kommer att hända framöver. Effort 

Consulting AB bedriver träning och utbildning via möten med en viss frekvens för att 
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underhålla motivation och driv i projektgruppen. Det vi kan utläsa av empirin är att 

konsult arbetet är viktigt och anledningen till detta är att konsulten ska stödja 

projektgruppen genom att göra målet tydligt och vägleda projektgruppen mot målet. Det 

som skiljer mellan teorin och empirin är att det finns fall som förhindrar fortsatt arbetet 

av konsultverksamhet. Detta är en faktor som inte framkommer i teorin. Enligt 

respondenten kan detta röra sig om politiska faktorer eller strategiska faktorer. Vi ser att 

träning, coachning och utbildning har stor inverkan på implementeringen eftersom det är 

här man skapar värderingarna och tankesättet bakom styrkonceptet. Det är genom dessa 

aktiviteter som företaget skapar det Olve et al (1999) kallar för förankring.  

Vi kan även finna tendenser till varför vissa implementeringsprojekt misslyckas genom 

det respondenten talar om då han påpekar att coachningen avslutas innan 

implementeringsarbetet är avslutat. Detta kan medföra brister i implementeringsarbetet, 

då personalen som ska utföra implementeringen självständigt inte har fått den tid och 

förståelse som krävs för att kunna driva ett implementeringsarbete. Detta kan medföra en 

förskjutning från det ursprungliga styrkonceptet som från början var tänkt att 

implementera. Det vi kan utläsa av empirin då respondenten påpekar att det finns fördelar 

när implementeringen sker i mindre skala. Dessa fördelar framkommer av att projektet 

kan skaffa fram referenspunkter som är avsedda att stärka projektet i företaget. För att 

projektet ska kunna tillförskaffa sig goda referenspunkter i företaget så krävs det att 

projektgruppen får den kunskapsutveckling genom träning och coachning som krävs för 

att kunna sprida arbetserfarenheter vidare i företaget. Därmed anser vi att ett problem 

med implementeringsarbete kan ligga i det faktum att företaget avbryter coachningen och 

träningen vilket kan leda till att den goda referenspunkten kanske aldrig uppnås. På så 

sätt kan detta leda till förankringen av projektet aldrig får det fäste som krävs. 

För att underlätta implementeringsprojektet förutom träning, coachning och utbildning så 

bör företaget även ha bra administrativ support. Olve et al (1999) påpekar, för att se om 

styrkonceptet är implementerat på så sätt att det följer det ursprungliga styrkonceptet bör 

företaget göra en uppföljning av det implementerade konceptet. Olve et al (1999) går 

vidare med att påpeka att en uppföljning bör ske med jämna mellanrum. Detta för att 

kunna följa med i de snabba förändringar i ett företag som ett Balanced Scorecard bidrar 

till. Ur empirin kan vi utläsa att enligt respondenten så arbetar Effort Consulting AB inte 

efter något standardiserad system där uppföljningar sker systematiskt. Tillvägagångssättet 

som Effort Consulting AB använder är mer av en personlig kontakt där man enligt 

respondenten kan följa upp genom att lyssna på kundernas åsikter på plats. Men dock 

sker det registrering av åsikter och påpekanden av kunder. Detta sker även information 

och feedback i samband med leverans. Gällande administrativ support anser 

respondenten att det är viktigt att ha information tillgängligt inom företaget så att det 

underlättar företagets beslutsfattande. En viktig faktor som respondenten påpekar är att 

trots fungerande informationssystem så finns det risk att viss information i form av 

klagomål inte når fram till den ansvarige i projektet. Detta enligt respondenten på grund 

av att man inte vill stöta sig, såra eller förolämpa någon. Detta tankesätt kan vi 

sympatisera med. Men problemet kvarstår på grund av att problem aldrig blir fastställt då 

klagomålet aldrig framförs till den ansvariga. Detta kan enligt oss vara en bidragande 

orsak till problemet att skapa en djupare förankring då projektgruppen kanske inte står 

bakom den uppsatta målbilden som företaget och konsulten tillsammans tagit fram. Detta 

problem kan sprida sig vidare och skapa en negativ drivkraft genom att coachningen och 
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träningen blir lidande på grund av bristande motivation och engagemang. Problem som 

aldrig framkommer kan man aldrig åtgärda och detta kan leda till de faktorer som vi 

benämner för inre får en negativ påverkan. 

 

5.2 Yttre faktorer som påverkar implementeringen, empiri - 
teori. 

Det inre faktorerna fungerar inte självständigt utan är ständigt påverkad av yttre faktorer 

så som politiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Olve et al (1999) påpekar 

att utan en stark förankring i företagsledningen är det svårt att genomföra implementering 

av Balanced Scorecard. Även Fixsen et al (2005) anser att organisationskulturen har stark 

påverkan på hela implementeringsprocessen. Implementeringsprocessen ska leda till att 

man skapar förändring i organisationens struktur och kultur. Respondenten påpekar att 

företagskulturen är en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till vid ett 

implementeringsarbete. Genom att ta reda på vilken kultur som råder på det företaget som 

ska implementera styrkonceptet Balanced Scorecard kan man undvika en hel del 

komplikationer. Då respondenten påpekar att man bör vara försiktig vid implementering 

av ett sådant styrkoncept eftersom förändringar inte alltid uppskattas av personalen. Ett 

exempel där respondenten påpekade vikten av företagskulturen är då han tar upp frihet 

och innovation, där han anser att ifall detta är fundamentalt för företagets verksamhet så 

medför det stor risk om man försöker styra detta företag för på samma sätt som ett företag 

som inte ser detta som fundamentalt för sin verksamhet. Enligt respondenten så finns det 

flertal situationer där företag köper upp andra framgångsrika företag utan att förstå sig på 

kulturen i det uppköpta företaget. Respondenten anser även att historik över 

implementeringsprojekt har en stor betydelse.    

Vi anser att om personalen upplever att konsulten och ledningen trycker in ett koncept i 

företaget vilket kan få personalen att känna sig förbigångna. Detta kan i sin tur leda till att 

förankringen av styrkonceptet aldrig infinner sig vilket kan leda till ett misslyckat 

implementeringsprojekt. Vi ser också att fördelen med att ta reda på företagskulturen är 

ett sätt att kunna förankra styrkonceptet Balanced Scorecard i företagsledningen. För om 

implementeraren inte vet hur företagskulturen är på företaget så leder detta till problem 

då man inte vet hur man föra konversation med dem runt ämnet vilket leder till 

svårigheter att få reda på vad som motiverar och skapar drivkraft i företaget. Vi kan ur 

den empiriska studien utläsa att sociala faktorer påverkar också implementeringen av 

styrkoncept. Detta ger upphov till ett språkbruk enligt respondenten som kan hjälpa till 

vid sociala möten mellan företagen inom samma bransch. Om detta gemensamma 

språkbruk inte finns så kan det leda till att gemenskapen mellan de olika företagen 

minskar. Vi kan genom empirin utläsa att de sociala faktorerna påverkar 

implementeringen genom att företagen kan föra dialog mellan varandra och förekomma 

de eventuella hinder som ett företag kan ställa sig inför. En nackdel med detta kan vara 

att om det finns alldeles för generella riktlinjer så kan konsultföretaget stöta på problem 

då de inte ser att det företaget som han jobbar mot inte passar in i en generell 

problemanalys. Därmed kan det uppstå problem genom att det verkliga problemet 

förbises. 

Vi kan ännu en gång återkoppla till Olve et al (1999) så kallade förankring då det enligt 

respondenten handlar om att ledningen måste få en känsla för hur man vill bedriva sin 
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verksamhet med hjälp av Balanced Scorecard. Implementeringen underlättas med hjälp 

av förankring i ledningen. Vi kan ur denna analys en gemensam faktor som har en stor 

påverkan på implementering av Balanced Scorecard. En genomgående faktor för att 

uppnå en lyckad implementering är enligt oss att skapa ett driv och motivation hos 

personalen i företaget.  
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6 Slutsats och diskussion 
________________________________________________________________________ 

Här presenteras och diskuteras slutsatsen som vi har kommit fram till genom vår studie. 

Därefter ger vi förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

Delfråga: 

 Vilka inre & yttre faktorer är det som påverkar implementeringsprocessen av 

Balanced Scorecard?  

Huvudfråga: 

 Vilka av dessa faktorer har störst påverkan på implementeringsprocessen? 

 

6.1 – Inre faktorer som påverkar implementeringsprocessen? 

 

Den slutsatsen vi kan dra ur vår analys är att de inre faktorer som Olve et al samt Fixsen 

et al förespråkar får starkt stöd av vår respondent. De inre faktorerna som påverkar 

implementeringsprocessen såsom coachning, träning samt utbildning och administrativ 

support har en viktig roll för att skapa förankring av projektet. Detta då det skapar driv, 

motivation och engagemang till gruppen. Genom träningen och utbildning så kan 

projektgruppen få en större kännedom om varför implementeringen är viktig för företaget 

och på så sätt kan de sätta sig in och förstå företagets behov. Det som har stor påverkan 

på träning och utbildning är coachning då det är just under denna fas som projektgruppen 

kan stöta på nya problem under själva implementeringen, detta kan undvikas genom att 

coachen motiverar och engagerar projektgruppen så att de inte blir distraherad av 

problemen. För att dessa faktorer ska kunna fungera friktionsfritt kan vi dra slutsatsen att 

det behövs en stödjande administrativt support vid implementering. Detta för att kunna 

knyta ihop projektgruppen samt göra informationen tillgänglig för att bland annat 

underlätta beslutsfattande.  

Vi kan enligt vår analys utläsa att det uppstår situationer enligt vår respondent där man 

inte alltid har möjligheten att bedriva coachning på företaget, detta på grund av olika skäl.  

Om vi kopplar detta till det vi nämnde ovan så kan vi dra en slutsats att förankringen i 

projektgruppen inte blir tillräckligt stark, detta kommer att leda till att motivationen och 

drivet i projektet stannar av.  

 

6.2 – Yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen? 

Även här gällande de yttre faktorerna finner vi att det finns stöd i vår teoretiska studie 

och vår empiriska studie. Vi kan genom vår empiriska studie se att yttre faktorer som 

bland annat företagskultur har en oerhört stor påverkan på hela 

implementeringsprocessen. Denna slutsats drar vi utifrån den kunskap vi har fått utifrån 

vår empiriska studie med respondenten. Om det finns möjlighet till en studie av 

företagskulturen på ett företag innan implementeringsarbetet påbörjas så finner vi att 

detta skulle kunna underlätta implementeringsarbetet avsevärt. Detta då studie skulle ge 
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indikationer på hur projektet skulle kunna förankras i ledning. Anledningen till att det är 

viktigt att ledningen får en bra förståelse och förankring för implementeringsprojektet av 

Balanced Scorecard är på grund av att de ska tydligare kunna sprida visionen vidare neråt 

i företaget. Därmed minimeras risken att de anställda upplever det nya styrkonceptet som 

något påtvingat och meningslöst. Denna slutsats kom vi fram till då vi genomförde vår 

empiriska studie med respondenten. Det finns även andra faktorer så som ekonomiska 

och politiska faktorer som påverkar implementeringsprocessen. De politiska faktorerna 

påverkar i vissa fall enligt vår respondent genom att det företaget som ska implementera 

styrkortet inte vill ha fortsatt hjälp utifrån utan vill driva det internt på grund av olika 

anledningar. Slutsatsen vi drar angående detta är att genom att hoppa över en experts 

hjälp så finns det riska att företaget inte får en effektiv träning och coachning vilket 

därmed leder till en sämre förankring.   

 

 

6.3 - Vilka av dessa faktorer har störst påverkan på 
implementeringsprocessen? 

Den genomgångna studien har lett oss fram till att det finns två viktiga faktorer som har 

störst påverkan på implementeringsprocessen som ger svar på vår huvudfråga. Den första 

faktorn får vi genom träning/coachning, eftersom det är här företaget tillsammans med 

konsulten skapar den så kallade förankringen som Olve et al (1999) lägger stor vikt på 

vid implementering av Balanced Scorecard. Därmed finner vi att vår respondent stödjer 

detta resonemang då han upprepade gånger i vår empiriska studie påpekar hur viktigt det 

är att skapa förståelse hos projektgruppen för att kunna uppnå en gemensam målbild. 

Därmed är förankring mycket viktig för att kunna genomföra ett lyckat 

implementeringsprojekt. Eftersom god förankring ligger till grund för att skapa 

motivation och driv i projektet.  

Utan stark förankring hos ledningen är det svårt för att få den tid samt stöd i form av 

resurser som krävs för att kunna bedriva ett implementeringsprojekt. Detta leder in på den 

andra viktiga faktorn som kommer från de yttre faktorerna. Denna faktor är en stödjande 

företagskultur. Utan en stödjande företagskultur är det svårt att skapa den förankring som 

krävs för att kunna implementera ett styrkoncept som Balanced Scorecard.  

Företagskulturen påverkar så gott som allt i ett implementeringsprojekt då ledningens sätt 

att styra företaget påverkas av den rådande företagskulturen. Enligt vår empiriska studie 

med respondenten så är det ledningen som avgör hur resurserna ska tillhandahållas, hur 

mycket projektet får kosta, hur lång tid det får ta samt hur projektet ska bedrivas.  

Slutsatsen vi drar här är att en stödjande företagskultur tillsammans med en god 

förankring kan vara skillnaden mellan ett lyckat eller mindre lyckat 

implementeringsprojekt. 

Olve et al (1999) tillsammans med Fixsen et al (2005) stödjer vår respondent resonemang 

och vise versa över hur ett implementeringsarbete ska bedrivas gällande Balanced 
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Scorecard. Detta medför att vi kan dra slutsatsen att resonemanget som Hanne Norreklit 

(2000) och Jan Mouritsen (1995/96) för angående vikten av förankring inte stämmer 

överens med vår empiriska studie med respondenten.   

6.4 Diskussion  

Vi har genom uppsatsen fått en insikt om hur Balanced Scorecard implementeras i 

företag och vilka faktorer som påverkar denna process. Vi har genom vår studie kommit 

fram till att det finns flera faktorer som påverkar implementeringsprocessen, dock har vi 

kommit fram till att det finns två faktorer som påverkar implementeringsprocessen mer 

än andra, dessa två är som vi nämnde i vår slutsats förankring samt företagskultur. Dessa 

två faktorer är starkt sammanlänkade och vi kan se en problematik i detta. En väl utförd 

implementeringsprocess enligt Fixsen et al (2005) ska kunna påverka företagskulturen 

genom att skapa förändring som i sin tur påverkar företaget och personalens beteende. 

Denna förändring i beteendet skapas av att personalen genomgår träning och coachning. 

Problematiken uppstår då det är ledningen och företaget som står för resurserna i form av 

tid, pengar samt faciliteter. Vi förstår resonemanget som Olve et al (1999) förespråkar 

gällande stark förankring hos företagsledningen då det är som sagt här man sätter 

riktlinjerna för hur mycket resurser man ska lägga ner på implementeringsprojektet. 

Därmed är det viktigt att ledningen har en god förståelse av det som håller på att skapas i 

företaget så att de skapar de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva träning och 

coachning med hög kvalitet.  Genom dessa förutsättningar kan man skapa den förankring 

hos personalen som krävs för att driva ett implementeringsprojekt vidare. Detta stöds av 

vår respondent på Effort Consulting AB där han anser att skapa driv hos personalen är en 

prioritet vid ett implementeringsarbete. Under den empiriska studiens gång så kunde vi 

återkoppla till det Olve et al (1999) förespråkar gällande förankring och instämma baserat 

på vår empiriska studie.  

Angående det som respondenten påpekar då man i vissa fall avslutar coachningen vid 

implementeringsprojekten i förtid. Genom det kan vi se hur de yttre faktorerna som 

företagskulturen och politiska faktorer återigen påverkar implementeringen. Detta kan 

bidra till att de i företaget som ska utföra implementeringen kanske inte har den 

kompetens som krävs för att driva arbete och skapa den förankring som krävs för att 

uppnå ett lyckat resultat. Detta kan enligt oss vara en bidragande orsak till varför vissa 

företag misslyckas med implementeringsarbeten. Vi instämmer med vår respondent då 

han påpekar att det är oerhört viktig att ledningen får en känsla för hur man vill driva sin 

verksamhet med hjälp av styrkonceptet Balanced Scorecard. Detta eftersom det är en stor 

fördel om man redan från start vet vilka resurser som finnstillgängliga för projektet. 

Företaget kan på detta sätt anpassa implementeringens olika moment och på så sätt lägga 

resurser på det som ger störst effekt på implementeringen. 

Utifrån vår studie kan vi inte finna något som påvisar att Norreklit (2000) och Mouritsen 
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(1995/96) har fog för sina påståenden angående förankringens värde i en 

implementeringsprocess. Vi anser att förankringen är oerhört viktig då den enligt oss 

genomsyrar hela implementeringsprocessen.  Detta gör att vi anser att en stark förankring 

i ledningen samt neråt i företaget är av högsta vikt för att lyckas med en implementering 

av Balanced Scorecard. Har företaget fått till en stark förankring i ledning och personal så 

finns möjligheten att man kan skapa driv och därigenom en förändring i företagets kultur 

och personalens beteende. Detta är enligt Fixsen et al (2005) ett utav syftena med en 

implementering.   

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

 

 Göra en studie på fler företag för att se ifall det finns flera företag som har 

liknande värderingar angående förankring och företagskultur. I en sådan studie 

skulle man även kunna undersöka hur företagen bör förbereda sig inför ett 

förändrings projekt.   

 

 Undersöka vad företagen som har implementerat Balanced Scorecard anser vara 

dom viktigaste faktorerna, det vill säga göra studien på konstult företag. 

 

 Undersöka hur företag upplever effekten av Balanced Scorecard. Ifall de icke-

finansiella måtten verkligen ger värde jämfört med de finansiella måtten. Här kan 

man även undersöka vilka mått som ger mest värde, finansiella mått eller icke-

finansiella mått? 

 

 Undersöka hur andra strategiska management koncept är påverkade av liknande 

faktorer som vi använde oss av i vår studie. Detta då de strategiska styrkoncepten 

i grund och botten vilar på Management Control System eller 

Prestationsmätningssystem.  
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8 Bilagor  
 

 

 

1. Hur går Ni på Effort Consulting tillväga när ni påbörjar ett arbete med ett företag 

inriktat mot implementering av Balanced Scorecard?  

 

2. Hur går Ni tillväga för att få en återkoppling till arbetet som utförts, kanske i form av 

enkäter eller andra alternativ?  

 

3. Hur ska arbetsgruppen vara sammansatt, ska man använda projektform i mindre skala 

eller ska man utföra implementeringen på hela företaget? 

 

4. Kan legitimering vara en faktor som påverkar implementering av BSC? Eller andra 

politiska eller sociala faktorer?  

 

5. Har informationssystemen någon påverkan på implementeringen av BSC? 

 

6. Vad är grundtanken med implementering av BSC? Är det att personalen ska förstå vad 

företaget vill uppnå (vision)? 

 

7. Är det lättare för personalen att bidra till implementeringen om målen är framställda på 

ett klart och tydligt sätt? 

 

8. Hur kan decentralisering av ansvar påverka implementeringen av BSC? 

 

9. Vilka typer av personal är det som ska ha ansvaret för implementering av BSC? 

 

10. Hur gå Ni på Effort tillväga när Ni ska analysera ett företag? 

 

11. Har organisationens storlek någon påverkan på implementeringen av BSC? 

 

12. Har bransch någon påverkan på implementeringen av BSC, t ex offentlig verksamhet? 

 

13. Hur väljer Ni ut de personer på företaget som ska driva implementeringen? 

 

14. Efter att ni valt personer som ska driva implementeringen. Hur tränas och coachas 

dessa personer under arbetets gång samt vilken återkoppling gör man för att se om 

resultatet varit lyckat? 

 

15. Finns det någon sammankoppling mellan hur väl ett företag lyckas med sin 
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implementering, detta gäller företag som vill ha fortsatt coachning och företag som inte 

vill ha detta? 

 

 

16. Finns det system i organisationerna som stödjer implementeringsarbetet? Då menar vi 

i form av beslutsfattande, finansiell hjälp t ex skaffa fram mer pengar eller liknande när ni 

jobbar mot kunden om ni ser ifall det finns några sådana behov? 

 

17. Vad anser Du vara de viktigaste faktorerna för att uppnå en lyckad implementering?  
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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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