
 

 

 

 

 

 

BALANCED SCORECARD 
– EN FALLSTUDIE AV FÖRETAG X 

 

 

 

 

 

 

 

VT 2009:KF02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

 

Angelica Pavlic 

Namn 2 



  1 

 

Svensk titel: Balanced Scorecard – En fallstudie av företag X  

 

Engelsk titel: Balanced Scorecard – A case study of company X 

 

Utgivningsår: 2009 

 

Författare: Angelica Pavlic 

 

Handledare: Urban Österlund 

 

Abstract 

There are a lot of difficulties for companies when they expand their business. The company 

that I work for has just been faced with this problem, their strategy models have not followed 

the evolution of the expansion. The strategies that they had before might have worked when 

the size of the company was small, but it will no longer provide the company with the help 

that they need. Today the company has a turnover 160 million SEK. What the company needs 

help with is to create procedures and streamline the organization so that it will work better 

than it does today. This is where the balanced scorecard comes in the picture.  

 

Balanced Scorecard provides executive comprehensive framework that translates a company's 

vision and strategy into a coherent set of different endpoints. The descriptions of the 

controller deal with basic beliefs and identify the target and core products. One of the major 

problems in many companies today is that many business leaders have personal visions that 

never get translated to the common vision, it is extremely difficult for the company and its 

workers to strive after a vision that they are not familiar with. The balanced scorecard 

translates the missions and strategies into objectives and measurements for the entire 

company.  

 

The purpose of this study is to develop an approach for the balanced scorecard and to then 

implement it in the company. My goal is that employees and management using the balanced 

scorecard to work more effectively and be able to see the results. The target group for my 

study is primarily towards the company that I work for. The study has led me to two research 

questions:  

 

• In what way is it appropriate to impose the scorecard in the organization?  

• Will the introduction of the scorecard to a more effective organization? 

 

Keywords: Balanced scorecard, management models, efficiency 
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Sammanfattning 

Det finns en hel del svårigheter för företag när de expanderar, det är svårt att få med alla 

delar. Företaget som jag jobbar för har just stått inför detta problem, och det som inte har följt 

utvecklingen i expansionen är synsättet man har haft på styrningen av företaget. Det var 

kanske något som fungerade när företaget var litet men det har inte utvecklats i takt med att 

företaget har växt. Idag omsätter företaget 160 miljoner kr. Det som företaget behöver hjälp 

med är att skapa rutiner och styra upp organisationen så att den skall fungera bättre än vad den 

gör idag. Det är här som det balanserade styrkortet kommer in.  

 

Balanced Scorecard ger befattningshavare ett omfattande ramverk som översätter ett företags 

vision och strategi till en sammanhängande uppsättning av olika resultatmått. Beskrivningen 

av styrkortet behandlar grundläggande övertygelser och identifierar målet och kärnprodukter. 

Ett problem i många företag idag är att många företagsledare har personliga visioner som 

aldrig översatts till gemensamma visioner att sträva efter i organisationen. Det balanserade 

styrkortet översätter uppdrag och strategier i mål och åtgärder.  

 

Syftet med arbetet är att ta fram ett arbetssätt för det balanserade styrkortet och att sedan 

implementera detta på företaget. Mitt mål är att anställda och ledning med hjälp av det 

balanserade styrkortet ska arbeta mer effektivt och kunna se resultat. Målgruppen för mitt 

arbete är i första hand företaget som jag arbetar för. Detta har lett mig till två 

problemformuleringar 

 På vilket sätt är det lämpligt att införa styrkortet i organisationen? 

 Kommer införandet av styrkortet leda till en mer effektiv organisation? 

 

Nyckelord: Balanced scorecard, styrmodeller, effektivitet 
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Förord  

Ett stort tack till företaget som gjorde det möjligt för mig att genomföra denna studie, jag vill 

även tacka min handledare Urban Österlund samt mina opponenter som har hjälp mig genom 

processen. 

 

Angelica Pavlic  
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1 Inledning 

 I det inledande kapitlet kommer jag att redogöra för bakgrunden till min studie och arbetet 

med det balanserade styrkortet. Därefter följer problemformuleringen som kommer att 

behandlas i rapporten och även senare i det faktiska arbetet med att implementera styrkortet 

samt hur arbetet har avgränsats, vilket syfte den har och vem den vänder sig till. 

1.1Bakgrund 
Anledningen till studien är att jag har blivit tillfrågad av ett företag om jag skulle kunna hjälpa 

dem med ett styrproblem. Min kontakt person på företaget är till största del deras CFO, vilket 

innebär Chief Financial Officer, eller på svenska, finanschef, som är nytillsatt på sin position 

och hon ser detta som en chans att förändra styrningen i företaget till det bättre, då det 

verkligen behövs.  

Företaget som jag är i kontakt med är i elektronikbranschen och agerar som distributörer för 

olika märken. Företaget grundades av två bröder 1988 och då börjande de montera in 

bilstereos och mobiltelefoner i bilar, till 1996 då företaget registrerades i dess nuvarande 

form. Företaget ingår i en större koncern. Företaget har sin kärnverksamhet i Göteborg men 

har även kontor i Stockholm samt i Malmö. Dessa fungerar som försäljningskontor och all 

distribution utgår från Göteborg. Företagets ledning består av två ägare, en VD, en vice VD 

samt en nytillsatt CFO. På ekonomiavdelningen på företaget sitter det tre personer, på 

försäljningsavdelningen finns det åtta personer som jobbar och på lageravdelningen jobbar det 

fem personer. Ett problem som företaget har är att det har gått från att vara ett litet företag till 

ett relativt stort, dock har man haft kvar samma synsätt på styrningen av företaget. Det var 

kanske något som fungerade när företaget var litet men det har inte utvecklats i takt med att 

företaget har växt. Idag omsätter företaget 160 miljoner kr. Det som företaget behöver hjälp 

med är att skapa rutiner och styra upp organisationen så att den skall fungera bättre än vad den 

gör idag. I och med att jag har läst ekonomistyrning I och II så anser jag mig ha en relativ bra 

bakgrund till det balanserade styrkortet och tillsammans med företaget har jag kommit fram 

till att det är något som kommer att passa deras organisation på ett bra sätt.     

 

Ett stort problem som företaget har idag är att de själva inte styr sina egna processer. I en 

djupare analys av företaget har jag kommit fram till att deras kunder består av tre helt olika 

grupper. Buying-group I, buying-group II och Independent. Den första kundgruppen är 

buying-grop I, där agerar företaget mer eller mindre bara som distributörer. Då leverantören 

sköter all kundkontakt med kunden själv, sedan när ordern skall läggas kommer den till 

företaget. Leverantören har mer eller mindre outsourcat distributionen. Den andra 

kundgruppen buying-group II, där har företaget en viss kundkontakt med kunden, även om det 

mesta sköts genom leverantören. Sen kommer den sista kundgruppen och den kallas 

independent, där sköter företaget sin egen process och sköter alla steg av processen själva. 

Om man sen skall se hur stor del de olika kundgrupperna så är ration grupp I och II 4/5 och 

independent är ca 1/5.   

 

Det balanserade styrkortet eller som det heter på engelska Balanced scorecard, är en 

metod/filosofi för att styra olika typer av organisationer och företag. Den här typen av 

styrning introducerades 1992 av David P Norton och Robert S Kaplan. De ansåg att den typ 

av styrning som användes innan var för fokuserad på enbart de finansiella nyckeltalen och då 

glömdes andra viktiga aspekter bort. I Sverige var det Nils-Göran Olves som först skrev om 

det balanserade styrkortet i Svensk praxis i ett flertal böcker. Han menade, precis som Kaplan 

och Norton, att historiskt sett har det lagts allt för mycket energi på det finansiella 

perspektivet som har svårt att se de långsiktiga trenderna. Historiskt sett har det mer eller 
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mindre bara fokuserats på de finansiella nyckeltalen såsom räntabilitet på både eget och totalt 

kapital. Detta innebär att man måste använda sig av redan klara och historiska resultat. 

(Samuelsson, 2004)  

1.2 Problemformulering       
För att ett företag ska drivas på ett bra sätt krävs det effektivisering inom alla områden i 

organisationen. Om styrfunktionen inte fungerar optimalt är det svårt för andra avdelningar att 

bli mer effektiva. Företaget som jag ska arbeta för har idag ingen styrmodell som de anställda 

jobbar efter dagligen. Detta kan lätt leda till en ineffektiv organisation. Det är ytterst viktig för 

företaget att arbeta efter en fungerande styrmodell i och med att företaget växer sig allt 

starkare. Det är här organisationen står idag, jag har därför blivit tillfrågade av företagets CFO 

att hitta en lämplig styrmodell och att påbörja arbetet med implementeringen. I samråd med 

CFOn kom vi fram till att med min kunskap i ekonomistyrning och om det balanserade 

styrkortet skulle detta vara en lämplig lösning för företaget.  

 

Detta väcker vissa frågor för mig: 

 På vilket sätt är det lämpligt att införa styrkortet i organisationen? 

 Kommer införandet av styrkortet leda till en mer effektiv organisation? 

1.3 Syfte och målgrupp 
Syftet med arbetet är att ta fram ett arbetssätt för det balanserade styrkortet och att sedan 

implementera detta på företaget. Mitt mål är att anställda och ledning med hjälp av det 

balanserade styrkortet ska arbeta mer effektivt och kunna se resultat. Målgruppen för mitt 

arbete är i första hand företaget som jag arbetar för.  

1.4 Avgränsning 
I och med att företaget är såpass litet anser jag att implementering av det balanserade 

styrkortet kan omfatta hela organisationen. Hade företaget varit större hade det varit mer 

lämpligt att börja med en avdelning för att sedan gå vidare till resterande delar av 

organisationen.   
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2 Metod 

 I kapitlet kommer jag att beskriva olika vetenskapliga förhållningssätt och 

forskningsansatser. Jag kommer även att beskriva vilka förhållningsätt som jag kommer att 

använda mig av. I kapitlet redogör jag för hur jag kommer att gå till väga när jag samlar 

information och det görs även en bedömning av studiens validitet och reliabilitet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Hermeneutiken kan översättas som tolkningslära och kan sägas vara positivismens raka 

mottsats. Hermeneutiken har kommit att stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem 

och en forskarroll som är öppen och engagerad. Forskaren vill försöka förstå andra människor 

och livssituationer genom tolkning av olika situationer. Inom hermeneutiken menar man att 

människor har intentioner som yttrar sig i språk och handling och som det går att förstå och 

tolka innebörden av. Forskaren närmar sig objektet, forskningsproblemet, subjektivt utifrån 

sin egen förståelse. Man försöker se helheten i problemet. Forskaren använder hela tiden sin 

egen förståelse som verktyg i tolkningen (Patel & Davidsson 2003).  

Positivismen präglas av en mer naturvetenskaplig vinkel och bygger på iakttagelser som är 

logiskt prövbara. Synsättet stöds av tanken på en enhetlig vetenskap och att alla vetenskaper i 

grunden ska byggas på samma sätt. Inom synsättet använder man sig av en hypotetisk- 

deduktiv arbetsgång. Positivisterna menar att ett forskningsproblem ska kunna brytas ner i 

bitar för att sedan kunna studera var bit för sig. Forskaren ska inte blanda in sina egna tankar 

och åsikter, han eller hon ska vara objektiv så att egna tolkningar inte belastar resultatet. En 

positivist använder sig ofta av kvantitativa metoder. (Patel & Davidsson 2003).  

I mitt arbete med utförandet av ett balanserat styrkort kommer jag att behöva se helheten inom 

företaget för att få en förståelse för hur de anställda och ledningen förhåller sig i olika 

situationer. Jag kommer att behöva använda min egen förförståelse för att kunna hantera 

problemet med styrmodellen. Styrkortet måste anpassas efter företaget och därför är det svårt 

att ha ett positivistiskt synsätt. Resultatet av det färdiga arbetet med styrkortet kommer att 

påverkas av min förståelse och tolkning av problemet. Jag kommer därför att utföra arbetet ur 

ett hermeneutiskt synsätt.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
I kvalitativa ansatser arbetar man med kvalitativa eller ”mjuka” data som exempelvis längre 

intervjuer. Undersökningarna är ofta intensiva där avsikten kan sägas vara att åstadkomma så 

mycket information som möjligt inom ett smalt område. Avsikten med kvalitativa ansatser är 

mer att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska generaliseringar. Forskaren 

väljer medvetet vem eller vilka som ska vara med i undersökningen. De informatörer som blir 

utvalda ska vara lämpliga att undersöka för att belysa de aktuella forskningsfrågorna.  Data 

som fås fram genom bland annat intervjuer och observationer ska tolkas och bearbetas för att 

forskaren på så sätt ska få en djupare förståelse för ämnet. Man brukar säga att den kvalitativa 

metoden säger mycket om lite. Kvalitativ data samlas in genom intervjuer där forskaren eller 

forskarna i förväg har förberett frågor. Det blir dessutom lättare för intervjuaren att ställa 

följdfrågor när kvalitativ metod används. Själva insamlingen kan ske genom att intervjuaren 

antecknar eller att intervjun spelas in på band. Det blir då lättare att i efterhand tolka och 

analysera svaren från intervjun. Tolkning är en stor del i en kvalitativ undersökning 

(Johannessen och Tufte, 2003).  

Den kvantitativa ansatsen kännetecknas av att man före datainsamlingen utformar ett 

frågeformulär med bestämda frågor och bestämda svarsalternativ. Med användning av 



4 

 

kvantitativ metod arbetas det med hård data istället för mjuk data som används vid kvalitativa 

ansatser. Det vill säga att data föreligger i form av operationaliserade indikationer som mäts 

på ett sådant sätt att de lämpar sig för räkneoptioner. Man kan säga att den kvantitativa 

ansatsen säger lite om mycket. Kvantitativ data kan tillexempel vara hur många som deltar i 

en diskussion eller hur gamla deltagarna är. I kvantitativa undersökningar kan inte forskaren 

ställa följdfrågor på samma sätt som en forskare med kvalitativ ansats kan göra. Kvantitativa 

ansatser kännetecknas av att hypotesbildning, datainsamling, dataanalys och tolkning är mer 

åtskilda faser i forskningsprocessen än i kvalitativa ansatser (Johannessen och Tufte, 2003).  

När man gör en fallstudie betyder det att man kommer att samla in mycket information om ett 

avgränsat område eller fenomen (Johannessen och Tufte, 2003). I mitt fall kommer jag att 

samla in mycket information om en organisation. Jag anser då att jag kan kalla mitt arbete för 

en fallstudie. När man arbetar med en fallstudie brukar man använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder (Johannessen och Tufte, 2003).  En fallstudie kan sägas vara en 

undersökning av en specifik företeelse exempelvis en händelse eller en person. Vi arbetet med 

en fallstudie finns inget specifikt uttalande om hur tillvägagångssättet med insamling av data 

bör gå till. Alla metoder, från test till intervju, kan användas vid insamlandet (Merriam 1994). 

Eftersom jag ska utfärda ett balanserat styrkort för ett företag kommer jag att använda mig av 

en kvalitativ ansats. Jag kommer att ha tät kontakt med min kontaktperson men även med 

andra anställda samt ledningen i företaget. Kontakten kommer mestadels ske genom 

intervjuer när jag befinner mig på företaget. Det är nödvändigt för mig att använda mig av 

kvalitativa metoder då jag kommer att behöva ställa följdfrågor och tolka olika situationer 

som kommer att uppstå. Arbetet kommer till stor del bestå av att få en djup insikt i företaget 

för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. I dagsläget ser jag att jag endast kommer att 

använda mig av kvalitativa metoder vid genomförandet, då jag anser att jag kommer att få ut 

den bästa möjliga informationen på det sättet. Detta är mycket också eftersom jag redan har 

en relation med företaget sedan innan då jag jobbar extra där. Och i och med det har jag även 

en ganska bra förförståelse när det kommer till företaget och vad deras problem grundar sig i.    

2.3 Vetenskaplig forskningsansats 
Deduktiv metod – ”från teori till empiri” (Johanessen & Tufte 2003, s 35). Vid användning 

av deduktiv metod är utgångspunkten befintlig teori, metoden används framförallt för att testa 

redan befintliga teorier (Artsberg 2005). Man kan säga att den deduktiva metoden går ut på att 

när vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser (Andersen, 1998). För 

att skapa en teori utifrån den deduktiva metoden är utgångspunkten grundläggande förslag 

som man sedan fortsätter med genom att dra logiska slutsatser om de subjekt som behandlas. 

Strategin går från det allmänna till det enskilda (Ahmed, 2004).  

Induktiv metod – ”från empiri till teori” (Johannessen & Tufte 2003, s 35). Induktion är när 

vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller en generell lagbundenhet. Här 

utgår vi alltså från empiri för att sluta oss till generell kunskap om teorin (Andersen, 1998). 

För att skapa en teori genom att använda induktiv metod börjar man med observation för att 

sedan dra generella slutsatser. Till skillnad från den deduktiva ansatsen beror inte 

sanningshalten på annan teori utan här måste den bli empiriskt verifierad (Ahmed, 2004). 

 

Abduktiv metod kan sägas vara en kombination av deduktion och induktion. Man utgår här 

från enskilda fall och formulerar sedan en preliminär teori, forskaren arbetat här induktivt. 

Efter detta första steg går forskaren över till att arbeta deduktivt genom att testa denna 

preliminära teori på nya fall. Först när forskaren genomgått de båda stegen kan han eller hon 

utveckla en ny mer generell teori. Abduktion är positivt på det sättet att forskaren inte behöver 
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låsa sig till att arbeta antingen deduktivt eller induktivt. Forskaren kan sägas gå från teori via 

empiri till teori igen (Patel & Davidsson 2003).   

2.4 Val av forskningsansats 
Jag kommer att arbeta efter en abduktiv forskningsansats. Det första jag kommer att göra vid 

påbörjandet med arbetet är att utgå från de befintliga teorierna om det balanserade styrkortet. 

Därefter är tanken att påbörja den empiriska undersökningen då jag kommer att utföra bland 

annat intervjuer för att sedan anpassa empirin till redan befintlig teori för att få fram ett 

styrkort som passar företaget. Jag anser att den abduktiva forskningsansatsen agerar som en 

väg emellan deduktion och induktion och att det är den bästa vägen för mitt arbete. 

2.5 Datainsamlingsteknik 
Primärdata är sådan information som forskaren själv samlat in. Det kan vara intervjuer och 

observationer om forskaren använder sig av kvalitativ metod. Forskaren samlar då in 

informationen direkt från subjektet. Primärdata kan även fås fram genom enkät 

undersökningar där forskaren själv har formulerat frågor och alternativa svar om man 

använder sig av kvantitativ metod (Andersen, 1998).  

Sekundärdata är data som samlats in av andra personer. Sekundärdata kan vara dokument, 

anteckningar, brev eller filmer om man använder sig av kvalitativ metod. Om man använder 

sig av kvantitativ metod kan sekundärdata exempelvis vara offentliga och privata data och 

register (Andersen, 1998). 

 

Jag kommer att starta mitt arbete med att söka information om det balanserade styrkortet, 

alltså kommer jag först koncentrera mig på att samla in sekundärdata för att få en mer 

omfattande förståelse och kunskap om ämnet. Först när jag har läst in mig på ämnet kommer 

jag att börja utföra mina intervjuer med företaget, med andra ord samla in primärdata. 

Intervjuerna kommer jag att spela in på band för att sedan kunna gå tillbaka och tolka 

innehållet detta för att få så hög validitet som möjligt på materialet. Jag kommer att behöva ha 

tät kontakt med min kontaktperson och jag kommer att besöka företaget vid ett flertal 

tillfällen. Det kommer mer en dialog med företaget än rena intervjuer, detta i och med att jag 

kommer att tillbringa en hel del tid på företaget under detta arbete.   

2.6 Kritisk metoddiskussion 
Validitet avser i vilken grad man mäter det som avses att mäta, det vill säga relevansen i 

sammanhanget (Artsberg, 2005). Exempelvis om du ska mäta en persons BMI så är det inte 

längden på håret som är relevant att mäta. Istället vill du ha reda på vikt och längd. Hur du går 

tillväga för att få fram vikt och längd kommer också att spegla validiteten. Om du har gjort en 

grundlig undersökning så kommer validiteten att vara hög, har du däremot antagit längd och 

vikt med ögonmått kan inte validiteten anses vara särskilt hög. Validiteten ska inte ses som 

något absolut utan det ska ses som ett krav som bör vara uppfyllt (Johannessen & Tufte 2003).  

 

För att validiteten i mitt arbete ska bli så hög som möjligt är det viktigt att tänka först och 

agera sen. Det är viktigt att vara påläst om ämnet innan jag går på mitt första företagsbesök. 

Jag vill ju få ut så mycket som möjligt av varje möte. Det är även viktigt att jag har lagt ner 

mycket tid på mina frågor som jag vill ställa så att jag får svar på det som är relevant. För att 

få så god uppfattning som möjligt av mina samtal med kontaktpersonen kommer jag att spela 

in intervjuerna för att kunna gå igenom det flera gånger så att jag inte har missuppfattat eller 

gjort fel tolkningar. Då min kontaktperson arbetar som CFO på företaget anser jag att hon har 

god insikt i företagets delar och på så sätt kan ses som en tillförlitlig källa.  
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Med reliabilitet avses datas tillförlitlighet. Det kan till exempel vara hur data har samlats in, 

vilken data som använts och hur den sedan har bearbetats. Det finns olika sätt att testa datas 

reliabilitet. Ett sätt kan vara att upprepa samma undersökning två eller flera gånger. Kommer 

forskaren fram till samma resultat vid de olika tillfällena kan reliabiliteten anses vara hög. Ett 

annat sätt kan vara om flera olika forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till 

samma resultat, även här anses då reliabiliteten vara hög (Johannessen & Tufte 2003).  

 

För att arbetet ska bli så tillförlitligt som möjligt är det viktigt för mig att ha tillförlitliga 

källor. De redan befintliga teorierna som finns om det balanserade styrkortet anser jag är 

tillförlitliga. Som nämndes ovan tycker jag att min kontaktperson på företaget även kan anses 

som en tillförlitlig källa. Jag kommer även att diskutera frågor med övriga anställda på 

företaget för att styrka reliabiliteten.  

2.7 Urval av respondenter 
Som nämnt innan så har företaget problem med att styra organisationen på ett effektivt sätt i 

dagsläget. Problemet grundar sig i att företaget har växt till sig från ett litet företag till ett 

relativt stort, dock har inte ledningens sätt att hantera företaget ändrats nämnvärt. För att 

komma fram till vad som egentligen är problemet i företaget har jag valt att intervjua ett par 

personer från varje avdelning samt prata med ledningen för att se hur de ser på saken, vilket 

antagligen skiljer sig en hel del från de anställda. På ledningsnivå kommer jag att prata med 

Vice VD Ullrik, på ekonomiavdelningen kommer jag att prata med en kvinna som heter Linda 

och en annan som heter Anna. På försäljningsavdelningen kommer jag att prata med två män 

som heter Fredrik och Jesper. Även på lageravdelningen kommer jag att prata med två killar, 

Hugo och Johan. Detta för att inte bara få en persons åsikt utan att det blir ett större och mer 

relevant djup i intervjuerna. I och med att jag kommer att ha en kontinuerlig kontakt med 

förtaget kommer svaren från intervjuerna inte från ett tillfälle, utan ett flertal individuella 

möten samt i möten om grupper. Detta för att förteget inte har jobbat på ett sådant här sätt 

innan så kommer detta att ta tid, och att det är ytterst viktigt att personalen skall vara 

inblandade i de flesta stegen för att detta skall kunna fungera på ett tillfredställande sätt och 

inte bara blir någonting de gör en gång bara för att få det gjort.    
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3 Teori kapitel 

Kapitlet kommer att ge en förklaring på viktiga teoretiska begrepp som ligger till grund till 

uppsatsen samt en fördjupning av de metoder som vi kommer att använda oss av i ett senare 

skede av uppsatsen. 

3.1 Det balanserade styrkortet 
I och med den ekonomiska krisen som uppkom under 2008 är det ytterst viktigt för företagen 

att effektivisera sin organisation, detta för att kunna vara så produktiva och 

konkurrenskraftiga som möjligt. Företaget som vi jobbar med har historiskt sätt inte använt 

sig av något specifikt styrmedel, utan till mestadels använt sig av nyckeltalsberäkningar och 

budgeteringsarbete vilket innebär att det kan visa sig svårt att förutspå hur framtiden kommer 

att se ut, det blir svårt att på ett trovärdigt sätt göra prognoser för framtiden. Målstyrning 

handlar om att styra företagets processer så att de rationaliseras och fördelar resurser på allra 

bästa sätt, vilket egentligen är grundbegreppet för styrning. För ett antal år sedan var det 

vanligaste att man använde sig av den så kallade traditionella styrningen vilket innebär att 

ekonomistyrningen bygger på hierarkin som struktur för kommunikation, samordning, 

planering, styrning och kontroll. Traditionell ekonomistyrning ses ofta som att cheferna tänker 

det vill säga, planerar verksamheten medan de anställda utför vilken kallas för ”command – 

and- control” princip (Lindvall, 2001).  

 

I den traditionella ekonomistyrningen är historiskt sett de mål som definieras oftast av en 

finansiell karaktär och det är ledningen med chefer som sätter upp dem i den så kallade 

planeringsfasen där man använder sig av olika verktyg så som budgetering. Vid en senare 

tidpunkt använder man sig av dessa olika budgetmål för att göra jämförelser med utfallen, där 

man studerar och analyserar eventuella avvikelser från budgeten. Det är sedan dessa 

avvikelser som ligger till grund för de eventuella åtgärder som måste göras.   

I den här typen av styrning handlar det om att ge ansvarig chef information om utfört arbete. 

(Lindvall, 2001) 

På senare tid har man upptäckt hur viktigt det är att ta hänsyn till flera faktorer i styrningen, 

Man eftersträvar en bredare målfokusering. Det är bland annat av stor vikt att alla 

medarbetare är väl införstådda med företagets visioner och strategier då implementeringen av 

företagets strategier ses som själva nyckeln till styrmodellen. (Lindvall 2001) Det balanserade 

styrkortet fyller luckan som finns i de flesta managementsystem, det vill säga avsaknaden av 

en systematisk process som kan implementeras och successivt ta fram feedback om den valda  

strategin. Det gör att organisationens kraft riktas mot att implementera den långsiktiga 

strategin i hela organisationen. (Kaplan & Norton 1996)  

 

Historiskt sett har måttsystemet för företagen varit finansiella mått. Bokföringen har kallats 

affärsspråket för företagen. Bokföringen och den dubbla bokföringen kan spåras tusentals år 

tillbaka i tiden, då den användes för att underlätta affärstransaktioner. Går vi fram till i dag så 

har den typen av bokföring inte ändrats speciellt mycket. I dag har företagsledare en enorm 

press på sig att prestera kortsiktiga finansiella resultat, dessa nås oftast via att man gör 

inskränkningar på andra områden såsom nedskärningar i investeringar, man undviker i att 

investera i processförbättringar, utveckling för nya produkter mm. Detta syns då direkt som 

minskade utgifter och ger ett ökat positivt resultat i slutändan. Det som oftast inte tas i 

beaktning när man gör på så vis är att man tär på företaget från insidan, då bolagets bestånd av 

tillgångar och dess resurser för att kunna skapa ett framtida värde i företaget urholkas. 

(Kaplan & Norton, 1996)  
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Balanced Scorecard ger befattningshavare ett omfattande ramverk som översätter ett företags 

vision och strategi till en sammanhängande uppsättning av olika resultatmått. Beskrivningen 

av styrkortet behandlar grundläggande övertygelser och identifierar målet och kärnprodukter. 

Ett problem i många företag idag är att många företagsledare har personliga visioner som 

aldrig översatts till gemensamma visioner att sträva efter i organisationen. Det balanserade 

styrkortet översätter uppdrag och strategier i mål och åtgärder. Den är organiserad i fyra olika 

perspektiv:  

 Finansiell, 

 Kund,  

 Intern process & 

 Lärande och tillväxt.  

 

Med de fyra perspektiven som beskrivs i styrkortet, försöker man att uppnå en balans mellan 

kort- och långsiktiga mål och mellan budget och utfall. (Kaplan & Norton, 1996) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

       Vision 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 1: Grundmodellen för balanced scorecard 

Samuelsson 2004, s 295 

 

Figur 1 ovan är från början utvecklad av Kaplan och Norton, men brukar visas på svenska 

som ovan. Figuren kan sägas spegla ett tidsförlopp. De finansiella måtten som återfinns överst 

i figuren kan ses som en sammanfattning av tidigare perioder. Måtten i mitten, det vill säga 

kundperspektivet och processperspektivet, speglar en mer aktuell bild. Var företaget står idag. 

Måtten nederst i figuren visar vad som görs idag för att säkerställa företagets effektivitet. De 

två mellersta måtten visar även relationen externt och internt eftersom de båda perspektiven 

ger en bild av företagets interna processer och hur kunder upplever den. (Samuelsson, 2004) 
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Styrkortet ger en ram och ett språk att kommunicera mål och strategier med, den använder sig 

samt av mätningar för att informera de anställda om nuvarande och framtida framgångar. 

Genom att artikulera organisationens önskemål och resultaten, kan ledarna hoppas på att ta 

tillvara på den kunskap och leda de människor inom organisationen mot att uppnå de 

långsiktiga målen. Många har idag en förutfattad mening om vad mätning egentligen innebär, 

många tror att det endast används till att kontrollera beteenden och utvärdera tidigare resultat.  

Styrkortet bör användas för att formulera en strategi för verksamheten, och att hjälpa till att 

anpassa individuella och organisatoriska initiativ för att nå ett gemensamt mål. Styrkortet bör 

alltså användas som ett kommunikationsmedel för information och lärande, och inte ett som 

ett kontrollerande system. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

En fråga som några ställer sig idag är om de ekonomiska målen i ett balanserat styrkort ens är 

relevant för att driva de långsiktiga målen för en organisation? Vissa kritiker ser samtidigt att 

många företagsledare känner sig pressade att ha väldigt kortsiktiga finansiella mål att uppnå 

åtgärder som avkastning på kapital-anställd, vinst per aktie, eller till och med nuvarande 

aktiekurs. Flera kritiker har förespråkat skrotning av det finansiella mätsystemet helt och att i 

stället mäta affärsenhetens prestanda. Kritiker hävdar samtidigt att i den globala världen som 

vi lever i dag, med global konkurrens, kan de ekonomiska åtgärder man tar till för att öka ett 

resultat, ge missriktade riktlinjer för hur vi definierar framgång. De uppmanar istället chefer 

på att fokusera på att förbättra kundtillfredsställelse, kvalitet och anställdas kompetens och 

motivation, och enligt dem skulle de ekonomiska siffrorna ta hand om sig själva till följd av 

dessa grundläggande förbättringar i verksamheten. (Kaplan & Norton, 1996) 

3.2 Varför införa det balanserade styrkortet? 
Styrkortet är en samling av olika trender inom ledning och styrning som gör att det blir 

begripligt för alla medarbetare i organisationen. Man spår att metoden om det balanserade 

styrkortet kommer att bestå ett bra tag framöver med vissa skiftningar i innehåll och struktur. 

Vilka företag är det då som använder sig av syrkortet? Det kan vara företag som står inför 

förändringar, t ex en offentlig verksamhet som står inför en omfattande omorganisation. Det 

kan vara ett företag som har en stark tillväxt och måste därmed ha kontroll över tillväxten. Det 

anses finnas behov av en metod som tydliggör vad strategin innebär för medarbetarna. 

Styrkortet gör det möjligt att bryta ner strategin i konkreta handlingar, på så vis blir det 

dessutom lättare att se hur väl strategierna genomförs. Man kan påstå att styrkortet är ett 

alternativ till budget och ger möjligheten att skapa en långsiktighet i styrningen. (Hallgårde & 

Johansson 1999) 

 

Så vilka effekter kan det balanserade styrkortet ge? Det hjälper organisationen att titta på rätt 

saker, att skapa en ökad relevans. Företaget kan spara tid som kan läggas på något annat 

genom att slopa budgetprocessen. Många företag har använt styrkortet för att följa upp sina 

olika marknadsstrategier. Medarbetarnas individuella arbetsinsats blir synlig vilket påverkar 

den interna miljön inom företaget positivt. (Hallgårde & Johansson 1999) 

Sammanfattningsvis kan man säga att när det balanserade styrkortet används på rätt sätt 

skapar det en långsiktig balans i företaget. Balansen brukar beskrivas utifrån olika perspektiv; 

balans mellan kort och lång sikt, balans mellan externa och interna mått och balansen mellan 

finansiella och icke-finansiella mått. Det ger dessutom en balans mellan olika nivåer på i 

företaget, det vill säga en balans mellan det som är viktigt för ledningen och det som är viktigt 

för medarbetarna. (Hallgårde & Johansson 1999) 
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3.3 Vad innebär det balanserade styrkortet 
Det balanserade styrkortet är även ett ledningssystem eller en ledningsfilosofi. Det handlar om 

mycket mer än att göra en sammanställning av nyckeltal. När ett företag tror sig arbeta med 

det balanserade styrkortet bör de ställa sig vissa frågor om det verkligen är så att de arbetar 

med styrkortet. Exempel på frågor kan vara; Har vi kommunicerat visionen och strategin ut i 

organisationen? Känner den enskilda att de aktiviteter han utför bidrar till att strategier 

uppfylls? Används deras system verkligen som ett ledningssystem? Det är viktigt för företag 

att våga ta till sig nya metoder och att göra det fullt ut. Görs det halvhjärtat kan det lika gärna 

kvitta. (Hallgårde & Johansson 1999) 

 

För att styrkortet ska fungera som ett ledningssystem är det viktigt att inte bara sammanställa 

data utan att istället se det som en kombination av människor och informationssystem. 

Styrkortet ska kunna användas för att styra, planera och följa upp verksamheten. Först när 

dessa kriterier är uppfyllda kan styrkortet räknas som ett ledningssystem. Det är viktigt att 

ledning strävar efter att uppfylla kraven och ändrar beteende och filosofi för att få med 

anställda på samma bana. Styrkortet bör inte heller ersätta all annan mätning då viss mätning 

behövs för att säkerställa att allt står rätt till i företaget. (Hallgårde & Johansson 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Balanced scorecard även ett ledningssystem  

Hallegårde, Johansson 1999, s 14 

 

 

Hallgårde och Johansson beskriver i sin bok, att införa balanced scorecard – en praktisk 

vägledning, sju olika steg att följa vid införandet. Dessa steg kommer att vara grunden till mitt 

arbete med införandet av styrkortet. Nedan ges en beskrivning av var steg för sig. De olika 

stegen är: 
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Figur 3: Balanced scorecard 7 steg för införandet  

Hallegårde, Johansson 1999, s 18 

 

3.4 Stegen för att ta fram ett balanserat styrkort 

3.4.1 Ta fram en vision 

Ett företags vision ska uttrycka verksamhetens långsiktiga mål och ge en mental bild av 

framtiden. När en vision ska skapas bör man tänka enkelt, det vill säga den måste vara lätt att 

förstå för al la medarbetare i organisationen. För att visionen skall bli så klar som möjligt bör 

man ställa sig vissa frågor: Vem är organisationen till för? Inom vilket område skall visionen 

verka? I vilken riktning skall organisationen utvecklas? I det första steget vid införandet av 

styrkortet gäller det att ta fram eller anpassa redan befintlig vision för verksamheten. 

(Hallgårde & Johansson 1999) 

 

Att komma fram till texten i visionen kan vara ett problem i sig. Hallgårde och Johansson 

(1999) beskriver ett antal faktorer som bör ligga till grund för visionen nämligen:  

 

 Kompetens – Inom vilket område har vi vår kärnkompetens? Hur ska vi utveckla vår 

kompetens? 

 Kunder och marknad – Vilka marknader ska vi vara verksamma inom? Vilka 

segment riktar vi oss mot?  

 Intressentkrav - Vilka krav ställer våra huvudmän på oss? Vilka krav ställer våra 

aktieägare?  

 Utveckling – Hur ser den tekniska utvecklingen ut? Vad ska vi satsa på? 

 Resurser – Vilka resurser har vi tillgängliga? Vilka krav ställer våra anställda på oss?  

Med hjälp av ovanstående faktorer blir det lättare att sätta ihop de olika komponenterna till en 

vision. Det gäller att ta fram huvudbegrepp och nyckelord i visionen. Om det fortfarande är 

svårt att skapa visionen utifrån dessa faktorer kan man ta hjälp av den strategiska analysen 

som beskrivs i steg 2.  

 

En fråga som bör ställas är: Vem i organisationen ska ta fram visionen? Det ultimata skulle 

vara om alla i organisationen skulle kunna vara med och utforma visionen. Men för att man 

ska kunna föra en mer effektiv diskussion är det ledningen som bär det yttersta ansvaret för att 

ta fram en vision. Detta kan dock göras med viss expert hjälp inom specifika områden. Det är 
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trots allt så att det antagligen bara är ledningen som har kunskapen att ta fram en bra vision. 

Framtagandet av visionen kan ske i två steg. I det första steget tar man fram visionen, nuläge 

och framtida position görs av ledningsgruppen. I det andra steget vill man sprida visionen till 

alla medarbetare så att dessa kan lämna sina synpunkter. Det är viktigt att alla medarbetare 

kan förstå och relatera till visionen. Att medarbetaren kan se att de arbetsuppgifter han eller 

hon utför hjälper företaget att komma närmare visionen och dess mål. (Hallgårde & Johansson 

1999) 

 

Målet för steg 1 är enligt Hallgårde och Johansson (1999) följande: 

 

 

 

 

 

3.4.2 Steg 2: Att ta fram strategier  

3.4.2 Strategier  

Att ta fram strategier att arbeta utifrån görs för att utnyttja företagets resurser för att nå önskat 

mål. Strategierna är en beskrivning hur vägen dit ser ut. Det finns olika sätt att ta fram 

strategier. Vi kommer nedan beskriva Porters strategiska analys och Swot-analys. Arbetet 

med att ta fram strategier görs ofta genom att relevanta personer samlas och ”brainstormar” 

för att komma fram till lämpliga lösningar och strategier. (Hallgårde & Johansson 1999) 

 

3.4.3 Porters startegiska analys 

Metoden går ut på att göra organisationen så attraktiv som möjligt på marknaden och bygger 

på positionering av företaget. Det långsiktiga målet är att överleva och vara verksamma under 

en lång tid. Porter beskriver fem krafter som påverkar vår ställning på marknaden. Nämligen 

konkurrenter, kunder, utmanare, leverantörer och nya lösningar. Analysen bygger på hur 

dessa fem krafter samarbetare för att göra företaget starkare på marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Strategisk analys enligt Porters fem krafter  

Hallegårde, Johansson 1999, s 25 

 

“En vision är ett uttryck för företagets övergripande mål och vart organisationen är på 

väg. Visionen ska ge en mental bild av framtiden i form av ett högre mål och en mening 

med verksamheten. För att vara mer konkret bör en vision ”förslagsvis” innehålla: 

Vem är organisationen till för? Inom vilket område skall visionen verka? I vilken 

riktning ska organisationen verka?” (Hallgårde och Johansson, s 99. 1999) 
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Analysen enligt Porter går ut på fem olika moment. Momenten beskriver hur man går till väga 

steg för steg för att finna en lämplig strategi för verksamheten. De olika momenten kommer 

nedan beskrivas i ordning. 

 

Moment 1 ” Definiera vår marknad” 

Målet med moment 1 är att se till vilka som idag gör samma sak som vi. Man vill definiera 

konkurrenter, vilka som har samma utbud som vi har och vilka som kan erbjuda kunden 

samma sak som vi erbjuder. Detta kan göras genom studiebesök och se efter om de har 

samma lösningar eller om det finns något som de gör bättre och som vi kan ta efter.  Man bör 

tänka i två steg. Man bör föst fundera på vilken marknad företaget är verksamt för att sedan 

beskriva utförligt hur marknaden definieras. Därefter bör man ställa sig frågorna: Vilka är 

medaktörerna på vår marknad? Vad gör de? Är de större, lika stora eller mindre? Tillslut 

frågar man sig om konkurrenterna erbjuder exakt samma lösning eller finns det skillnader? 

Kan man göra studiebesök? Finns det idéer som är värda att ta efter? Först när dessa 

oklarheter är utredda kan man gå vidare till moment 2 (Hallgårde & Johansson 1999). 

 

Moment 2 ” Våra relationer”  

Målet med momentet är att definiera relationerna till kunder, utmanare, leverantörer och nya 

lösningar. 

1. Kunder – Vem har glädje av vad vi gör? Momentet går ut på att definiera olika kunder. 

Det bör inte bara vare de kunder som är direkt kopplade till verksamheten utan det kan 

vara andra som påverkas indirekt av verksamheten och vad gör vi för dem. Det lättaste 

sättet att få en helhets bild av vilka som kan anses vara företagets kunder är att göra upp 

en lista på vilka kunderna är och vad företaget levererar till sina kunder.  

2. Utmanare – De som inte gör det vi gör men som kan göra det imorgon. Här definieras 

möjliga utmanare. Finns det skäl att tro att någon kommer att starta en konkurrerande 

verksamhet och som kan göra det bättre än vi. Även här är det lättaste sättet att göra upp 

en lista över möjliga utmanare.  

3. Leverantörer – I vems ögon är VI kund? Vilka leverantörer samarbetar vi med? I 

konkurrenssituationer förekommer det att leverantörer köper upp kunden. Detaljister blir 

producenter och producenter blir detaljister. Se på marknaden och försök förutspå 

händelser som kan vara avgörande för att ovanstående ska inträffa.    

4. Nya lösningar – Vilka nya sätt kan vi använda för att lösa uppgiften? Eftersom 

utveckling ständigt pågår är det viktigt att hänga med i tiden. Det finns annars risk att 

konkurrenter hänger på något som vi missar och därmed förlorar vi kunder. Att undersöka 

aktuell forskning och nya trender kan vara avgörande för många. (Hallgårde & Johansson 

1999) 

Moment 3: ”Ramverk” 

Momentet går ut på att företaget bör undersöka vilka ramverk som styr marknaden. Ramverk 

används oftast inom den offentliga verksamheten men på senare tid finns det även privat 

företag som påverkas av ramverk. Det är viktigt att veta vilka ramverk företaget påverkas av 

då lagstiftningen ibland ändras. Det kan finnas detaljföreskrifter som har tagits bort utan att 

företaget varseblivit det. På senare tid är det miljölagstiftningen som vuxit betydligt och det 

finns all anledning att veta vad som gäller idag. (Hallgårde & Johansson 1999) 

 

Moment 4 

I momentet kommer arbetet med att välja vilka strategier företaget ska använda sig av att ske 

utifrån ovanstående definitioner. Porter beskriver tre olika grundstrategier som företaget nu 

kan använda sig av:  
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 Lågkostnadsstrategi – Att se till att man har de lägsta kostnaderna. 

 Differentieringsstrategi – Att differentiera sig på marknaden för att nå 

konkurrensfördelar. 

 Fokuseringsstrategi – Att fokusera på det man gör bäst för att uppnå högre kvalitet än 

konkurrenterna.   

Vilka strategier kan tas fram för respektive relation? Figuren nedan visar strategi avseende 

respektive huvudtema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Strategikarta 

Hallegårde, Johansson 1999, s 29 

 

Efter att ha valt en strategi per huvudtema ska de strategier som valts sammanfattas, alltså 

precisera strategierna. (Hallgårde & Johansson 1999) 

3.4.4 SWOT-analys 

Analysen går ut på att hitta företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det går också 

att uttrycka i tre frågor: Vad bör vi? Vad kan vi? Vad vill vi? I skärningspunkten mellan de tre 

ligger strategin. Där ”bör” innehåller möjligheter och hot, ”kan” innehåller starkheter och 

svagheter och där ”vill” innehåller visionen.  

Innan arbetet med Swot-analysen börjar måste man göra en intern och en extern analys av 

företaget. (Aker, 2005) 

 

Syftet med att genomföra en internanalys av ett företag, är att få en detaljerad uppfattning av 

de viktiga strategiska aspekterna och på djupet förstå vad som driver verksamheten. Analysen 

har för avsikt att belysa företagets styrkor, svagheter och begränsningar i förhållande till sina 

konkurrenter. Företaget analyserar dess finansiella prestation under året och även interna 

Kunder Möt kunden. Vilka förväntningar har kunderna?  

Utmanare 

Leverantöre

r 

Nya 

lösningar 

Visa styrka/kompetens. Om någon skulle vilja konkurrera ut oss hur 

skulle de då göra? Varför gör vi inte det själva? Tänk om X skulle ge sig 

in i vår bransch.  

Behåll initiativet. Bedriv eget utvecklingsarbete och bevaka vad som 

händer i omvärlden. Den nya lösningen kanske dyker upp först i någon 

annan bransch.  

Professionalism . Korrekt uppträdande mot leverantörer vinner respekt 

och leder till goda avtal.  

Myndighete

r 

Finansiärer 

Kvalitetsstyrning. En välordnad verksamhet med tydlig struktur minskar 

risken för kritik från Yrkesinspektionen eller Socialstyrelsen. Gör 

nödvändigheten till en dygd! Kanske kan det som upplevs som en plåga 

bli en konkurrensfördel?  ”Det miljövänliga alternativet”.  

Respektingivande management. Välgrundade underlag med fakta istället 

för gissningar och svepande bortförklaringar ger större trovärdighet.  
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faktorer som påverkar beslutet om strategi och strategiska villkor. Företagets mål, 

organisation och finansiell ställning är andra punkter som vanligtvis behandlas. Även 

företagets affärsidé och dess resurser är något som tas hänsyn till. Målet med att göra en sådan 

här analys och identifiera svagheter och styrkor m.m. är att företaget sedan ska kunna 

utveckla en strategi som kan svara mot de uttryckta målen, och antingen utveckla företagets 

styrkor eller rätta till dess svagheter. (Aaker, 2005) 

 

Externanalysen innebär att ett företag skall försöka förstå sin omgivning och hur den 

påverkar företaget, både på lång och kort sikt. Den består av tre delar: omvärldsanalys, 

konkurrentanalys och marknadsanalys. Vid framtagning av en externanalys är det främsta 

syftet att företaget skall försöka identifiera de möjligheter, hot, trender och den strategiska 

osäkerhet som finns i företagets omgivning, och som påverkar företaget i helhet. Det som i 

omgivningen påverkar företaget är allt ifrån kunder, distributörer, leverantörer samt de 

konkurrerande företagen. Den yttre miljön omfattar de ekonomi, demografi, teknologi, kultur 

och politik, d.v.s. de aspekterna som kan påverka företaget i stort samt förändra dess 

förutsättningar. Därför gäller det för företaget att i god tid förutse marknadens förändringar, 

trender och utveckling för att resultatet ska bli så positivt som möjligt för företaget. Därför är 

ett övergripande mål med den externa analysen att företagen ska försöka upptäcka nya 

möjligheter. (Kotler et al, 2005) 

 

Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys omfattar fem delar – teknologi, politik, ekonomi, kultur och demografi - 

vilka påverkar företaget på olika sätt beroende på vilken bransch det gäller. För att företaget 

ska kunna arbeta effektivt på marknaden krävs det att det sker en anpassning till dessa. Det 

centrala är omvärldsmässiga trender och händelser, som skulle kunna påverka företagets 

strategi. För företaget som är i elektronikbranschen är konkurrensen hård och därför gäller det 

för dem att kunna känna av trender och utvecklingar som sker, i god tid innan konkurrenterna, 

för att inte slås ut på marknaden. Om företaget utnyttjar sina möjligheter på rätt sätt, kan de 

vinna fördelar gentemot sina konkurrenter. (Kotler et al, 2005) 

Efter en utvärdering av den interna och externa analysen av företaget, samlas primärdata ihop 

till en s.k. SWOT-analys. Analysen visar de kritiska objekten och ska fungera som en 

överblick på de parametrar som påverkar företaget på en mikro- (styrkor och svagheter) och 

makronivå (möjligheter och hot). Företagets styrkor och svagheter belyser interna faktorer 

som företaget med egna initiativ kan vara med och påverka. De visar på de parametrar som 

kritiskt påverkar företagets framgång, de s.k. Critical Success Factors. Relevanta hot och 

möjligheter som omger företaget, är faktorer som företaget inte kan påverka på egen hand, 

men som de måste vara medvetna om och styra sitt företag och utvecklas efter. (kotler et all, 

2005).  

Strength /Styrkor 
 man är marknadsledare  

 goda resurser  

 bra kompetens  

 

Weaknesses /Svagheter 
 okänd bland kunderna  

 dålig kvalitet  

 höga priser  
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Opportunities /Möjligheter 
 ekonomiskt klimat (låg- eller högkonjunktur)  

 demografiska förändringar (åldersfördelning, socialklass)  

 teknik (nya uppfinningar)  

 

Threats /Hot 
 konkurrenternas aktivitet (ny lansering av en produkt)  

 demografiska  

 politiska (olika förbud)  

3.4.5  Ta fram kritiska framgångsfaktorer och perspektiv 

Kritiska framgångsfaktorer kan beskrivas som faktorer som är avgörande för att företaget ska 

kunna fortsätta sin verksamhet. Vid definition av kritiska framgångsfaktorer är det enklast att 

ställa sig frågan: Vad är det viktigt för oss att göra bra? Man delar sedan in de 

framgångsfaktorerna i perspektiv för att slutligen rangordna dem. Det går också att börja med 

att definiera perspektiv och sedan ta reda på vad som är viktigast inom respektive perspektiv. 

Vid framtagandet av de kritiska framgångsfaktorerna är det viktigt att inte ta fram för många, 

en tumregel är att ta fram 6-8 stycken. Det gör det enklare att prioritera de framgångsfaktorer 

som verkligen är avgörande. Hallgårde och Johansson (1999) har för urvalsprocessen tagit 

fram några rekommendationer:  

 Ta fram alla förslag till möjliga kritiska framgångsfaktorer. 

 Rangordna dessa och välj ut de viktigaste. 

 Beskriv vad de olika framgångsfaktorerna betyder och motivera varför ni valt dem.  

När de kritiska framgångsfaktorerna är fastställda går man vidare med att ta fram perspektiv. 

De fyra perspektiven som ingår i Kaplan och Nortons modell är: Finansiellt, Kund, Process 

och utveckling och lärande. Hallgårde och Johansson (1999) har dock valt att dela upp det 

fjärde perspektivet, utveckling och lärande, i två olika perspektiv nämligen 

medarbetarperspektivet och utvecklingsperspektivet. Det viktigaste är att använda sig av 

relevanta perspektiv. De fem olika perspektiven fokuserar på olika saker.  

 

 Finansiellt – Representerar det som varit. Exempel på mått är lönsamhet, avkastning, 

ekonomiskstyrka och resursåtgång. 

 Kund och process – Representerar de investeringar vi gör idag för att nå 

morgondagens finansiella mål. Exempel på mått i kundperspektivet är kvalitet, 

servicenivå och leveranssäkerhet. Mått inom processperspektivet kan var 

kostnadseffektivitet, produktivitet, effektivitet och processorientering. 

 Medarbetare – Hur ska vi ta till vara på och utveckla våra medarbetare. Exempel på 

mått är säkerhet och långsiktighet, lärande och utveckling, utmaningar och medverkan.  

 Utveckling – Hur ska vi kunna utvecklas för att bli ännu bättre. Exempel på mått är 

innovation, lärande organisation och företagsverksamhet.  

 

3.4.6  Ta fram mått  

När de kritiska framgångsfaktorerna är kartlagda kan man börja formulera mål för de olika 

måtten. Det finns fem kriterier som bör vara uppfyllda vid målformuleringen, den så kallade 

SMART-principen: 

 Synliga och Specificerade 

 Mätbara 
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 Accepterade 

 Realistiska 

 Tidsatta 

Det måste gå att mäta om företaget närmar sig målen, därför måste det tas fram konkreta mål. 

Innan målen kan tas fram måste måtten tas fram. Hallgårde och Johansson (1999) tar fram 

måtten i tre steg: 

1. Ta fram de mått som relevanta utifrån de kritiska framgångsfaktorerna.  

2. Utifrån den lista som gjorts väljs de mått som är mest betydelsefulla, de mått som 

speglar strategi och vision, de som fokuserar på framtiden, de som är precisa, enkla 

och förståeliga, mått som är mätbara, mått som ger stimulans och effekt.  

3. Det bör också göras en noggrannbeskrivning av måtten, tillexempel namnet på måttet, 

det perspektiv måttet tillhör, var måttet samlas in och hur ofta måttet ska samlas in.  

Det bör finnas minst ett mått per kritisk framgångsfaktor. Antalet mått per perspektiv bör vara 

max fem.  

3.4.7  Utvärdera  

Här sker en utvärdering av det framtagna styrkortet för att se om styrkortet verkligen 

beskriver företagets strategi. En utvärdering kan göras genom en så kallad sambandsanalys. I 

analysen beskrivs samband mellan mått och framgångsfaktorer. Relationerna och sambanden 

kan beskrivas som: 

1. Sambandet mellan olika kritiska framgångsfaktorer per perspektiv. Hur påverkar de 

kritiska framgångsfaktorerna varandra? 

2. Samband mellan olika mått indelat per perspektiv. Hur stödjer de olika måtten 

varandra. 

För att tydligare åskådliggöra sambanden framställs en tabell där sambanden visas som starka, 

medium, svaga eller obefintliga. Vid fortsatt utvärdering säkerställs att de mått som valts 

mäter det som avses mätas. Hur starkt är sambandet mellan en kritisk framgångsfaktor och en 

strategi? För varje mått definieras hur starkt sambandet är enligt ovan. Hur starkt är 

sambandet mellan ett enskilt mått och en kritisk framgångsfaktor? Med hjälp av utvärderingen 

säkerställer vi att vi valt rätt kritisk framgångsfaktor till rätt mått. (Hallgårde & Johansson 

1999) 

3.4.8  Skapa handlingsplan    

Målet för steg 6 är att skapa en handlingsplan. Vanligtvis görs en inmätning innan man börjar 

sätta mål på de aktuella måtten i styrkortet. Det görs för att se att de mål som satts är relevanta 

i förhållande till mätvärdena. För att nå målen måste nuvarande arbetssätt förändras. Genom 

att använda arbetsgången nedan kan detta underlättas. 

1. Välj ut mått som behöver förändras. 

2. Var i företagsprocessen kan det skapas förbättringar. 

3. Välj ut mått och mål. 

4. Utarbetar en plan till förbättringar. 

5. Pröva planen till förbättringar. 

6. Ser de effekter som uppstår.  
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Figur 6: Metod för att initiera åtgärder för att förbättra ett mått i styrkortet  

Hallegårde, Johansson 1999, s 58 

 

Om det redan finns givna förslag och aktiviteter till förbättring är det inte alltid nödvändigt att 

genomgå hela processen.  

 

3.4.9 Uppföljning och drift 

Vid det sista steget i processen bör man ställa sig ett antal frågor.  

1. hur integrerar vi uppföljningen i den normala affärsplaneringen, - hur agerar vi utifrån 

den informationen vi får? 

2. Vad använder vi informationen till? – hur agerar vi utifrån den informationen vi får?   

3. Hur rapporterar vi vårt styrkort? – hur ska rapporterna se ut? Hur ofta rapporterar vi? 

4. Hur sker driften av styrkortet – vem ansvarar för att ta fram värdena till syrkortet?  

Det grundläggande för att styrkortet skall överleva på lång sikt är att planeringen och 

uppföljningen integreras med den normala affärsplaneringen. De traditionella verktygen 

uppföljningen är budget, redovisning och kalkylering. Dessa behöver förändras och förnyas, 

och en integration med en planerings – uppföljningsrutin tillstår detta. En uppföljnings – och 

planeringsperiod kan delas in i fyra faser. (Hallegårde, Johansson 1999) 

1. Planering; det vill säga en planering av vad som skall hända under det kommande året. 

Det vore bra om man genomförde budgetarbetet tillsammans med revisionen av 

styrkortet. I arbetet med styrkortet skall man se över de konreta målen och sätta upp 

nya  

2. Kommunikation och lärande; när strategin och målen ligger klara gäller det att ha en 

diskussion i organisationen om hur de skall nå de uppsatts målen. Det är dessutom 

nödvändigt att engagera medarbetarna redan i planeringsfasen, det bästa för 

organisationen är att medarbetarna är med i hela processen, för att det skall fungera på 

bästa sätt. Eftersom det vanligtvis är medarbetarna som skall genomföra målen.  

3. Åtgärder; när nu både målen och handlingsplanerna är spridda bland alla i 

organisationen, där påbörjar arbetet med att genomföra dem. Det är med det dagliga 

arbetet och med konkreta åtgärder som man skall nå de uppsatta målen. Detta är något 

som pågår under hela perioden.  

4. Feedback och lärande; efter varje milstolpe och utfall är det viktigt att alla 

medarbetare i organisationen får tillgång till utfallet och att detta verkligen diskuteras. 

Här behöver man komma fram till vad som gick bra, vad som gick sämre och varför 

det gick som det gick. Här kan även incitament såsom belöningssystem komma in 

(Halleårde, Johansson 1999). 

Välj process
Kartlägg 
process

Ta fram mål 
och mått

 

Aktuellt 

mått i 

styrkortet 

Effekter 
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4 Empiri  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för det empiriska resultatet av fallstudien. Kapitlet 

kommer att innehålla de intervjuer som kommer att ske med anställda samt ansvariga på 

företaget.  

4.1 Intervjuer med medarbetare 
Det första som jag behövde göra på företaget var att komma fram till vad som fungerar och 

inte minst komma fram till vad som inte fungerar optimalt i dagsläget. Detta har jag gjort 

genom intervjuer med personalen.  

 

Min första intervju var med två kvinnor på ekonomiavdelningen och min första fråga till dem 

vad i ert dagliga arbete, vad är ert största problem? Då kom det fram ganska snabbt att ett av 

de huvudproblem som de upplever är bristen på kommunikation, att de inte har 

framförhållning utan att de får agera reaktivt och de får inte tillfälle att arbeta proaktivt. Sedan 

kom ansvarsfördelning på andra plats. De menar att det inte finns idag nedskrivet några 

manualer för hur de skall arbeta, vilket har varit ett problem när personer har slutat på 

förtaget. Fråga nr 2 Hur ser er kontakt ut med ledningen? I och med att vi har fått en ny chef 

så har vi fått veckomöten med henne där vi går igenom vad som är viktigast att fokusera på 

denna vecka, och även föra fram i fall det finns problem som behöver lösas. Sedan ställde jag 

frågor som var relaterade till styrkortet såsom vad är företagets vision? Vilka strategier 

arbetar ni efter och så vidare? Svaren blev dock lite som väntat. De vet inte. Detta eftersom 

företaget inte har jobbat på ett sådant sätt. Jag gjorde även en intervju med 

försäljningsavdelningen och svaren såg mer eller mindre exakt lika dana ut. Så i tron om att 

jag skulle få ut de svar jag behövde för att börja arbetet med styrkortet från dessa intervjuer så 

har denna uppfattning snabbt ändrats. Så det första som behövdes göras var att samla alla på 

företaget och informera om vad som skulle komma att ske inom en snar framtid, och det var 

även ett tillfälle att få respons från dem. De flesta av dem hade aldrig hört talas om det 

balanserade styrkortet så det första fick bli en presentation av vad det var jag ville 

åstadkomma med det. För att detta inte skulle bli något som de genomför bara för att, så 

bestämde jag mig för att för att resultatet skall bli så bra som möjligt så behöver alla vara 

involverade i processen. Så jag delade in företaget i olika grupper som skulle börja jobba med 

olika delar av styrkortet. Det som kändes väldigt bra är att ledningen är väldigt positiv 

inställda och det hjälper mig i mitt arbete. De gick med på att de anställda skulle ta en del av 

deras arbetstid till att sammanställa informationen som behövdes för att börja arbetet. 

4.2 Swot-analys  
För att göra en Swot-analys bör man börja med att göra en internanalys. I analysen skall man 

få en uppfattning om vad det är som driver företaget. Målet med att göra en sådan här analys 

och identifiera svagheter och styrkor m.m. är att företaget sedan ska kunna utveckla en 

strategi som kan svara mot de uttryckta målen, och antingen utveckla företagets styrkor eller 

rätta till dess svagheter. (Aaker, 2005) 

 
Jag tillsammans med ledningen kom fram till att det är väldigt viktigt att alla skall vara med 

och i och med det hade vi ett stormöte med obligatorisk närvaro, även för de i Stockholm och 

de i Malmö. Vi började med de positiva delarna och tog fram företagets styrkor. Det första 

som kom fram var att organisationen har funnits länge och har gamla trogna kunder, kunderna 

har ett förtroende för företaget och för dess personal. Anläggningen i Göteborg som står för 

distributionen har en nybyggd lagerlokal och den har ett bra utrymme, som även skulle klara 
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av en utökning. Nedan följer en komplett lista på alla de styrkor som personalen kom fram till 

under mötet.    

 

Styrkor  

 Gott rykte hos kunder 

 Tillgänglighet personal -lätt att nå. 

 Liten organisation/ flexibel – anpassningsbar 

 Hantera småleveranser 

 Snabba leveranser 

 Stort lager/ utrymme 

 Låga overheadkostnader 

 Kompetent personal/ lojal  

 Lokal förankring 

 Koncerntillhörighet  

Kommentarer 

 Viktigast ansågs vara; 

- Snabba leveranser 

- Hantering av småleveranser 

- Kompetent lojal personal som var tillgängliga och lätta att nå. Dessa fyra punkter 

ansågs förenliga.  

 Med lokal förankring menades att säljarna befann sig på samma orter som kunden ex 

Malmö, Stockholm samt Göteborg 

 

Nästa steg i internanalysen är att ta fram företagets svagheter, då detta kan kännas jobbigt att 

lägga fram är det desto viktigare att man tar fram dem. För att om man inte är fullt medveten 

om vad som kan vara eller bli problem, ligger man redan efter när något inträffar. För att 

underlätta detta för de anställda gick ledningen ut och skrev separat en lista som senare skulle 

jämföras med de anställdas. Några av punkterna som kom upp var att de har för få kunder 

inom varje såkallad bying-group, detta gör att företaget är i en utsatt position på marknaden. 

Nästa punkt var att man ”tänker som ett litet bolag”, man har inte utvecklats i samma takt som 

företaget har gjort. Organisationen ingår i en större koncern, men man känner att andra 

dotterbolag har fått mer stöd och backup än vad de har fått. En viktig punkt som kom upp 

under detta var att de är ganska utsatta i hur deras situation ser ut i dagsläget. De sitter lite i 

knäna på sina leverantörer, vilket inte är något som är positivt. Detta är enligt min och 

ledningens mening ett av de största problemen som förtaget har i dagsläget. Många av de 

andra punkterna som de tog upp har med den bristande kommunikationen på förtaget att göra. 

Detta är något som är av högsta prioritet från ledningens sida att lösa. Det är något som man 

också skall kunna påbörjas med styrkortet som vi nu arbetar ihop tillsammans. Nedan följer 

den sammansatta listan på svagheter från både ledning och från de anställda. 

 

 Svagheter 

 För få uppdragsgivare 

 Tänker som ett litet bolag  

 Beroende av leverantörer 

 Brist på intern kommunikation 
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 Omsättning på udda produkter/ omsättningshastighet 

 Backup organisationen prioriterar andra bolag 

 Diffus organisation 

 Statisk webbshop 

 Sjunkande marginaler 

 Dålig på marknadsföring  

 Bristande funktion telefonväxel (tekniskt) 

 Inte tillräckligt snabba leveranser 

 Lång beslutsväg trots liten organisation 

 Reklamationshantering/ teknisk. 

 Inte fullt mandat från uppdragsgivare 

 Dålig kommunikation/ information från- med leverantör 

 

Kommentarer  

 Den viktigaste punkten som återkommer i olika formuleringar är bristen på intern 

kommunikation – diffus organisation och långa beslutsvägar. 

 Statisk webbshop – skall åtgärdas omgående  

 Telefonväxel tekniskt problem som skall tas upp via koncernens telefonansvarig med 

leverantör. 

 Reklamationshantering  

 För få uppdragsgivare 

 Restorder längre än 30 dagar  

 
När man har kommit fram till både styrkor och svagheter gäller det att ta vara på det som 

stärker företaget och minimera de faktorer som inte gör det.  

 

Externanalysen innebär att ett företag skall försöka förstå sin omgivning och hur den 

påverkar företaget, både på lång och kort sikt. Vid framtagning av en externanalys är det 

främsta syftet att företaget skall försöka identifiera de möjligheter, hot, trender och den 

strategiska osäkerhet som finns i företagets omgivning, och som påverkar företaget i helhet. 

Det som i omgivningen påverkar företaget är allt ifrån kunder, distributörer, leverantörer samt 

de konkurrerande företagen. Vi valde först att identifiera vilka möjligheter som de ansåg att 

företaget har. De anser att de har bra möjligheter att få in nya leverantörer såväl som nya 

kunder. De är även intresserade av att utöka deras hemsida så att det blir möjligt att betala 

över internet osv. den kompletta listan följer nedan.  

 

Möjligheter 

 Nya lev  

 Mer personal   

 Ökad kundkontakt 

 Betalfunktion via webben/ rutiner kontant och med kort/ förskottsbetalning. 

 Lager logistik mot övriga kundgrupper andra verksamheter/ företag. 

 Fler leverantörer – hemelektronik. 

 Dåliga tider (lev drar ner på personal) 

 Vidareutveckla Navision. (affärssystemet) 
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 Nya kundkategorier/grupper 

 Nya vägar att jobba med 

 Arbeta med fullsortiment 

 Potential att öka på befintliga kunder  

med större portfölj. 

Kommentarer 

 
 Mycket av dessa punkter gäller genomgång och sätt att arbeta med 

independentkunder. Vice VD fick i uppdrag att tillsammans med säljarna gå igenom 

befintliga och ragga nya Independent kunder  

 Erbjudande brev till sovande  

 Betalfunktion via webben skall aktiveras, så att förskottsbetalning från kreditsvaga 

kunder skall kunna ske i förväg 

 Aktivt söka nya leverantörer 

 

När vi kommer till hoten mot förteget finns det några som är överhängande. Ett av de största 

hoten mot förtaget i dagsläget är kreditrisken hos deras kunder. I och med lågkonjunkturen 

och finanskrisen, är det många företag som är på obestånd och som inte klarar av att betala 

sina fakturor. Här gäller det hela tiden att göra avvägningar mellan att sälja mer med att man 

vill vara säker på att få in pengarna. Bara den senaste tiden har konkurserna på kunder ökat 

nästintill lavinartat och företaget har gått på några smällar. Detta är visserligen alltid en risk, 

men man har fått sätta in extra resurser på att kreditbevaka kunder. Ett annat övervägande hot 

skulle vara om deras leverantörer skulle omorganisera sig, och ta tillbaka delar av 

distributionen som de idag inte sköter. Detta skull leda till ännu färre kunder och skulle vara 

allt annat än bra för organisationen.   

 

Hot  

 Kreditrisk hos kunder 

 Syns för lite utåt 

 Finns konkurerande leverantörer 

 Tappar marknad hos småkunder 

 Ännu sämre tider 

 Omorganisation hos leverantör 

 Personalomsättning 

 Färre kunder att bearbeta 

 

Kommentarer 
 

 Den stora risken är ännu sämre tider och därmed större kreditrisker och tapp hos 

småkunder samt att fler kunder lämnar kundgrupper. 

 Större aktivitet och rabatter märktes även från konkurrerande distributörer.  
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5 Analys  

I detta kapitel kommer att bearbeta det empiriska materialet och sammanställa det. Kapitlet 

kommer även att härleda empirin till tidigare kapitel, för att senare utgöra material för 

studiens slutsatser. 

5.1 Omvärldsanalys  
En omvärldsanalys omfattar fem delar – teknologi, politik, ekonomi, kultur och demografi - 

vilka påverkar företaget på olika sätt beroende på vilken bransch det gäller. För att företaget 

ska kunna arbeta effektivt på marknaden krävs det att det sker en anpassning till dessa. Det 

centrala är omvärldsmässiga trender och händelser, som skulle kunna påverka företagets 

strategi. Om företaget utnyttjar sina möjligheter på rätt sätt, kan de vinna fördelar gentemot 

sina konkurrenter. (Kotler et al, 2005) 

 

För att först börja med den första delen så handlar den om teknologi. Företaget står inte själva 

för utvecklingen av produkterna, vilket innebär att de är, så att säga, i händerna på sina 

leverantörer. Detta har varit ett problem med en av leverantörerna. De har dragit ner på 

marknadsföringen i Sverige och detta är något som då direkt påverkar företaget, utan att de 

egentligen kan göra något åt saken. Sen så har företaget visserligen fler leverantörer, 

problemet är dock att leverantörernas märken konkurrerar mot varandra, vilket kan innebära 

svårigheter för företaget. Vilket märke skall de promota först? När det kommer till den 

politiska delen så har den inte speciellt mycket att göra med elektronikbranschen, med vissa 

undantag. Ett exempel på detta var när Sverige skulle gå över från de analoga tv sändningarna 

till det digitala nätverket. Detta innebar en förändring för hela branschen för att nästintill alla 

hushåll i Sverige behövde nya moduler. Men inom den närmsta framtiden finns det inga 

sådana faktorer som kommer att påverka branschen. När man tittar på den ekonomiska 

aspekten så finns det mycket att titta på. Branschen i sig är ganska utsatt för lågkonjunkturer 

och eftersom det är fallet just i dagsläget kan man se tydliga spår. Detta i kombination med 

den finansiella krisen har inte varit bra för detaljhandeln och definitivt inte för 

elektronikbranschen. Förteget har redan ett par gånger fått gå tillbaka och revidera de 

budgetar som har varit uppsatts för de olika avdelningarna. När man kommer till kulturdelen 

så finns det en hel del att säga. Om man går tillbaka tjugo eller trettio år i tiden så hade de 

flesta familjer en eller möjligtvis två tv apparater, och de behöll man till dess att de slutade 

fungera. Utvecklingen fram till idag är makalös. Idag så finns det nästan en tv i varje rum, allt 

från barnens rum till köket. Medellängden på hur länge man behåller en tv har också 

förändrats kraftigt, idag vill man ha en ny tv efter bara något år i bästa fall vill säga. Alla vill 

ha det nyaste, och det största. Detta är bra för företagen i elektronik branschen för att de har 

en omsättning som inte var möjligt för ett antal år sedan. Och om man skall titta på hur 

trenden går så är detta inte något som kommer att ändras, utan snarare eskalera. När det gäller 

de demografiska delarna så lägger alla samhällsklasser ut pengar på elektronik som de inte 

nödvändigtvis har råd med, men prioriterar i så fall bort annat. Eller som många använder sig 

av idag är att köpa på avbetalning.      

5.2 Företagets vision  
Efter att ha konstruerat företagets Swot-analys är det dags att komma fram till vad företaget 

skall ha för vision. Det första som behövdes komma fram till är steg nr 1 i processen, att ta 

fram företagets vision, och som sagt innan är visionen;  
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“En vision är ett uttryck för företagets övergripande mål och vart organisationen är på väg. 

Visionen ska ge en mental bild av framtiden i form av ett högre mål och en mening med 

verksamheten. För att vara mer konkret bör en vision ”förslagsvis” innehålla: Vem är 

organisationen till för? Inom vilket område skall visionen verka? I vilken riktning ska 

organisationen verka?” (Hallgårde och Johansson, s 99) 

 

Företagets vision blev då följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är vad ledning och personal kom fram till skulle vara lämpligt för företaget. Styrkortet 

skall varje år bearbetas och jag tror att när man väl har kommit in ordentligt i arbetet med 

styrkortet kommer denna säkerligen att revideras. Men till en början får den vara. 

5.3  Strategier 
När det kommer till att identifiera strategier så använder man sig ofta av Porters analys. Den 

är i sin tur uppdelad i olika moment. De fem stegen i processen innebär att: Steg 1 definiera 

följande delmoment:  

 Marknad 

 Kunder 

 Utmanare 

 Leverantörer 

 Nya lösningar   

 

Det första delmomentet i analysen innebär att man skall identifiera sin marknad, det vill säga 

att man vill komma fram till vem gör samma sak som vi? Ibland finns det tydliga konkurrenter 

på marknaden och ibland inte. För företaget så kan man säga att deras konkurrent är företag 

som exempelvis Electra, även om de inte är direkta konkurrenter. Men när man pratar med 

ledningen i företaget så är det ett företag som man ser upp till.  

 

Kunder innebär att man skall ställa frågan om vem har glädje av vad vi gör? Den här delen är 

lite mer komplicerad för företaget i och med att de inte levererar en produkt till en slutkund 

utan till största delen agerar som distributör, då kan man säga att de har två typer av kunder, 

företaget som de agerar distributör för samt företagen de levererar till.  

    

Utmanare, de som inte gör det vi gör idag, men som kan göra det imorgon! Här finns det i 

dagsläget inga öppna konkurrenter, dock är de i en utsatt situation, om ett annat företag 

kommer med en billigare lösning på distributionen. Då står företaget endast kvar med en 

minimal del av företaget kvar. Vilket skulle innebära enorma problem.  

 

Leverantörer - i vems ögon är vi kund? Här skall man göra listor på viktiga leverantörer som 

man kan se som hot, med det menar man att exempelvis bli uppköpta. Idag kan företaget inte 

se några sådana hot, men i framtiden vet man inte då företaget är inne i en expansionsfas.  

 

”En dominerande distributör av hemelektronik,  

med en omsättning på > 500 000 000” 
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Nya lösningar – vilka nya sätt kan vi använda för att lösa uppgiften? Här tittar man på 

utveckling och forskning. I elektronikbranschen är det forskningen och utvecklingen av nya 

produkter som står för den höga omsättningen.    

 

Steg 2 Ramverk här syftar man till ramlagstiftning och till exempel miljölagstiftning. I andra 

branscher kan det finnas en hel del sådana lagar, men i elektronikbranschen så är det 

miljölagstiftning och tullagar som kan påverka hur företaget sköter sina affärer. Men för 

företaget X är detta ingen större del så därför kommer jag inte heller göra någon fokusering på 

denna punkt. 

 

Moment 3, nu kommer vi till själva momentet att den strategi som företaget skall följa. I 

Porters analys så finns det tre grundstenar: 

 Lågkostnadsstrategi – att se till att man har de lägsta kostnaderna. 

 Differentieringsstrategi – att erbjuda ett heltäckande alternativ för att uppnå 

konkurrensfördelar. 

 Fokuseringsstrategi – att inrikta verksamheten på det man är bäst på för att genom 

lägre kostnader och högre kvalitet uppnå konkurrensfördelar. 

Företaget X passar bäst in på en fokuseringsstrategi. När det kommer till att ta fram företagets 

strategier inför framtiden kommer jag och företaget använda oss Swot-analysen och inte så 

mycket av porters strategiska analys. Detta för att arbetet med Swot-analysen har gått bra och 

den är framarbetad tillsammans med företagsledningen och dess personal. I min mening 

betyder det mer att de har varit involverade i processen än att ytterligare krångla till det för 

dem. Jag är dessutom nöjd med resultatet av det arbetet. Enligt min mening kommer 

personalen ta till sig de förändringar som styrkortet innebär om de får vara delaktiga i 

processen, istället för att vara någonting de måste läsa igenom och ta till sig. 

På grund av den situation som företaget har i dagsläget så beslutade vi genensamt att de 

strategier som läggs upp nu kommer att vara kortsiktiga. Detta för att marknadssituationen 

inte är i et optimalt läge. Om man då skulle lägga upp strategier för en längre period kommer 

det att vara svårt att se till att de följs. I och med bearbetningen av styrkortet inför 

nästkommande period kanske situationen ser annorlunda ut och kan då lägga fram både 

långsiktiga och kortsiktiga strategier för företaget.  

I och med att företaget enbart har ett fåtal leverantörer och en mindre grupp independent 

kunder är detta det som först bör behandlas. Så de strategier som företaget behöver lägga upp 

för den nästkommande perioden är hur de skall få in fler leverantörer samt att locka till sig 

nya Independent kunder. För att detta skall lyckas måste de ansvariga börja jobba på ett 

annorlunda sätt än vad de har gjort hitintills. Först och främst måste man ta ett aktivt beslut 

vem eller vilka det är som skall ta det yttersta ansvaret för införskaffandet av de nya 

kunderna. När det är beslutat måste nästa strategi komma på plats, vilket är hur skall de få in 

dessa? Som ett svar på den frågan måste de vara mer aktiva i sitt sökande och arbeta lite mer 

proaktivt. Att inte vänta på att de skall komma till företaget utan att aktivt söka upp dem      

En annan strategi för företaget är att strukturera upp organisationen, att på allvar börja inse att 

de inte längre är en liten organisation. Det första som skall göras är att alla anställda skall ha 

en arbetsbeskrivning, där det klart och tydligt skall stå vad det är personen förväntas göra och 

även hur detta skall genomföras. Så att om exempelvis en person är på semester skall vem 

som helst kunna ta över dennes plats och jobba utifrån arbetsbeskrivningen.  
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När det kommer till steg nr 3 i processen, så är det de kritiska famgångsfaktorer som det 

handlar om 

 

Som nämnt innan kan de kritiska framgångsfaktorerna kan beskrivas som faktorer som är 

avgörande för att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Vid definition av kritiska 

framgångsfaktorer är det enklast att ställa sig frågan: Vad är det viktigt för oss att göra bra? 

Man delar sedan in de framgångsfaktorerna i perspektiv för att slutligen rangordna dem. Delar 

av dessa aspekter är sådant som man också kan hämta från Swot-analysen.  

 

Finansiellt – Representerar det som varit. Exempel på mått är lönsamhet, avkastning, 

ekonomiskstyrka och resursåtgång. 

 

Företaget avslutade 2007 år räkneskapsår på ett tillfredsställande sätt och början av 2008 

började också väldigt bra, när man till och med gick över budget månad efter månad. Sedan 

inträffade under hösten det som ingen ville skulle hända. Börserna kraschade, 

lågkonjunkturen slog igenom med full kraft och det var ingen som kunde göra något för att 

stoppa det. Detta påverkade givetvis företaget väldigt mycket och allt ställdes på sin spets. 

Alla förväntade resultat var som bortspolade och alla budgetar fick göras om från början. Så i 

och med detta är företaget väldigt försiktiga när det kommer till att ställa några prognoser när 

det gäller den finansiella biten. Nu gäller det mer eller mindre att försöka ta igen det som 

tappades under slutet av 2008 och stärka upp företaget inifrån.   

 

Kund och process – Representerar de investeringar vi gör idag för att nå morgondagens 

finansiella mål. Exempel på mått i kundperspektivet är kvalitet, servicenivå och 

leveranssäkerhet. Mått inom processperspektivet kan vara kostnadseffektivitet, produktivitet, 

effektivitet och processorientering. 

 

Det som företaget gjorde för att försöka få ordning på allt var att anställa en CFO som skulle 

få det yttersta ansvaret för de ekonomiska bitarna inom företaget. Hon skall agera som 

mellanlänken mellan ledning och anställda. i och med henne förväntas också att 

kommunikation mellan avdelningar och personal skal utvecklas till det bättre.   

 

Medarbetare – Hur ska vi ta till vara på och utveckla våra medarbetare. Exempel på mått är 

säkerhet och långsiktighet, lärande och utveckling, utmaningar och medverkan.  

 

I den här sektionen fungerar företaget väldigt bra och man är väldigt måna om sina anställda. 

Det var inte längesedan som ekonomin var på en kurs som skulle hjälpa till i deras dagliga 

arbete. Detta fick de göra på betald arbetstid. Ledningen har insett hur viktigt det är att ha en 

bra personalbas och att det lönar sig i slutändan att vidareutveckla dem.   

 

Utveckling – Hur ska vi kunna utvecklas för att bli ännu bättre. Exempel på mått är 

innovation, lärande organisation och företagsverksamhet.  

Här finns det mycket som ett företag kan göra, dock kommer detta lite i skymundan med 

tanke på finanskriser och lågkonjunktur. Men det är något som kommer att komma i ett senare 

skede. Det finns helt enkelt viltigare saker att fokusera på för tillfället.  

5.4  Ta fram mått  
När de kritiska framgångsfaktorerna är kartlagda kan man börja formulera mål för de olika 

måtten. Det finns fem kriterier som bör vara uppfyllda vid målformuleringen, den så kallade 

SMART-principen: 
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 Synliga och Specificerade 

 Mätbara 

 Accepterade 

 Realistiska 

 Tidsatta 

I och med det läget som marknaden befinner sig i nu behöver företaget speciellt mål som är 

konsisa och realistiska. Vid de diskussioner som jag har haft med företaget har vi kommit 

fram till följande mål som skall mätas: 

 Omsättning per anställd 

 Personalkostnad per anställd 

 Vinstmarginal 

 Räntabilitet på eget kapital 

 Räntabilitet på totalt kapital 

 Omsättningsförändring 

 Soliditet 

 Kassalikviditet 

Visserligen har företaget obligatoriskt räknat på sina nyckeltal innan, men man har inte använt 

sig av dem i den utsträckningen som skulle behövas. Nyckeltalen kan vara till stor hjälp när 

det kommer till att förutse hur företeelser förändras. Dessa skall följas upp regelbundet för att 

vara till hjälp. Det är utifrån dessa siffror nedan som jag har räknat nyckeltalen.  

 

Företag X finasiella siffror 

 

Resultaträkning 2007-12 2006-12 2005-12      

Nettoomsättning   243 651  114 668  67 625     

 Rörelseresultat  6 289  7 369  1 481      

Resultat efter finansnetto  6 543  7 310  1 172      

Årets resultat (TKR)  1  -19  -165       

 

Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12  
 

TILLGÅNGAR                                    

Tecknat ej inbetalt kapital   0  0  0      

Anläggningstillgångar   253  257  523      

Omsättningstillgångar   101 371  37 010  22 827      

Tillgångar    101 624  37 267  23 349       

 

 

 

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR 

 

Eget kapital   319  318  337      

Obeskattade reserver  0  115  337      

Avsättningar   0  0  0      

Långfristiga skulder   0  0  6 672      

Kortfristiga skulder  101 304  36 834  16 004      

Skulder och eget kapital  101 624  37 267  23 349       
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NYCKELTAL 2007-12 2006-12 2005-12     

 

Omsättning per anställd  17 404  10 424  3 559      

Personalkost/ anställd   328  324  257      

Omsättningförändring  112,48 %  69,56 %  -1,27 %      

Vinstmarginal  2,75 %  6,59 %  2,19 %      

Soliditet   0,31 %  1,08 %  2,48 %     

Kassalikviditet  77,75 %  72,72 %  98,52 %      

 

5.5  Utvärdera  
1. Sambandet mellan olika kritiska framgångsfaktorer per perspektiv. Hur påverkar de 

kritiska framgångsfaktorerna varandra? 

2. Samband mellan olika mått indelat per perspektiv. Hur stödjer de olika måtten 

varandra? 

I och med den begränsade tiden, så har denna lämnats till företaget att arbeta ut själva 

eftersom vi prioriterade att lägga upp en handlingsplan istället.     

5.6  Skapa handlingsplan  
De som man skall se över i steg 6 är följande punkter: 

1. Välj ut mått som behöver förändras. 

2. Var i företagsprocessen kan det skapas förbättringar. 

3. Välj ut mått och mål. 

4. Utarbetar en plan till förbättringar. 

5. Pröva planen till förbättringar. 

6. Ser de effekter som uppstår.  

För företaget är det viktigt att ha olika beredskapsplaner som man kan ta till beroende på vad 

som händer i framtiden. Det är ingen som vet vad som kommer att hända med marknaden, 

men företaget är beroende av människors konsumtion och om lågkonjunkturen håller i sig 

kommer detta innebära problem för dem.  

 

Det som är företagets prioritet nr ett är att locka till sig fler leverantörer och mer independent 

kunder. Detta för att företaget skall få en trygghet, att man inte ligger i händerna på en 

leverantör. För att detta skall fungera har jag tillsammans med företaget satt samman ett 

presentationsmaterial som man skall visa för nya kunder/leverantörer. Samt att man har 

initierat kontakt och bokat in ett flertal möten. Detta är en mycket positiv utveckling och det 

kommer att vara stärkande för företaget.  

 

I mina diskussioner med företagets anställda kom det fram att det fanns vissa problem, och 

olika lösningar finns för att lösa dem. Ett av problemen var att det inte fanns klara riktlinjer 

för de anställda att följa, det fanns inga arbetsmanualer. Detta är visserligen inget större 

problem, och det är också relativt lätt att ordna. Det är det första som skall tas fram inom en 

snar framtid. Alla anställda har fått i uppgift att skriva ner allt de gör och att tillsammans med 

ledningsguppen och ta fram kompletta manualer. Detta är något som är viktigt för de 

anställda, att man vet vad som förväntas av dem. Detta kommer också leda till att de kan 

arbeta mer proaktivt istället för reaktivt. Vilket var en önskan som kom fram under mina 

intervjuer. En annan aspekt som man behöver titta på är att visserligen har man tagit fram 

nyckeltal och andra måltal, men problemet har varit att man inte har använt sig av dem, man 
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har inte jobbat med dem på rätt sätt. De har tagit fram talen i samband med bokslut och så 

vidare och sedan inte gjort mer. Detta är något som behöver ändras. Det kan till och med 

brytas ner och användas månadsvis. Företaget har påbörjat arbetet med att ta fram 

handlingsplaner för olika ändamål, detta innebär att arbeta mycket med swot-analysen, där 

man har identifierat sina problem områden och har påbörjat arbetet med att reducera de 

problemen så mycket som möjligt. Nästa steg är mycket viktigt och det handlar om att följa 

up de handlingsplaner som man har jobbat med. Man behöver se hur arbetet har gått och vad 

som har fungerat och även vad som inte har fungerat, så att man kan agera annorlunda i 

framtiden.        

 

5.7  Uppföljning och drift 
Denna punkten har helt enkelt inte hunnits med, utan arbetet med punkten utvärdera och 

uppföljning och drift kommer att fortsättas att arbeta med efter att uppsatsen är avslutad.   

 

5.8  Avslutande analys 
För att göra återkopplingar till inledningen av detta arbete och till de frågeställningar som jag 

hade inledningsvis, så känner jag mig redo att svara på dem. Den första frågan som jag hade 

var   

 På vilket sätt är det lämpligt att införa styrkortet i organisationen? 

 
Som svar på den första frågan har jag arbetat utifrån 7 olika steg när det gäller att ta fram 

styrkortet för företaget. Tillsammans med företaget har vi arbetat fram den information som 

behövs. För varje steg har det funnits arbetsblad, som är bifogade, som har hjälpt både mig 

och personalen. Jag valde att införa styrkortet på hela företaget med en gång i och med att 

avdelningarna är så pass integrerade med varandra och att organisationen är relativt liten. I 

och med att organisationen är så integrerad och relativt liten, har vi tillsammans kunnat jobba 

fram de olika delarna, utan att det har blivit ”för många kockar i en gryta.”  

 

Mina intentioner var att kunna implementera hela styrkortet och ha det klart, men i och med 

att de olika delarna har tagit mycket längre tid på grund av olika omständigheter som jag inte 

kunnat styra över, anser jag att grundarbetet är bra gjort och att förtaget utan större problem 

kan avsluta processen själva. Det som kommer att bli deras största problem är att få arbetet 

med det balanserade styrkortet till en rutin, att lägga ner den tid och det engagemang som 

behövs. Jag tror att styrkortet skulle vara en bra hjälp för företaget och dess anställda.   

 Kommer införandet av styrkortet leda till en mer effektiv organisation? 

 

Som svar på den andra frågan så tror både jag och företagets ledning att detta är något som 

kommer att kunna hjälpa dem med att strukturera upp företaget och skapa en balans mellan 

olika avdelningar samt mellan de olika instanserna i företaget. Det som har blivit den största 

förändringen under uppsatsen är att de anställda på företaget faktiskt har blivit insatta hur man 

vill att företaget skall utvecklas. De har även fått vara delaktiga i att ta fram strategier och 

handlingsplaner. Att de anställda är medvetna om de aspekterna gör det enklare för hela 

företaget att arbeta mot ett gemensamt mål.        

 

Ett av de största problemen som jag har stött på under denna process har varit problemen runt 

omkring. Företaget har haft som första prioritet att på bästa sätt förbereda företaget på 
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lågkonjunkturen samt finanskrisen. Detta för att man i så liten mån som möjligt inte tvingas 

att göra sig av med medarbetare och slimma organsationen så att de inte tappar för mycket.  
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6 Slutsats och avslutande diskussion  

I detta kapitel kommer jag att dra mina slutsatser och avsluta med en trovärdighetsdiskussion 

samt med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Arbetet med det balanserade styrkortet har tagit längre tid än vad som var väntat, och i och 

med det så har vissa punkter i arbetet fått stå undan för att tas tag i, i ett senare skede. Det är 

främst två punkter, vilka är utvärdering och uppföljning och drift. I och med att företaget var 

mindre förberedda på arbetet så har arbetet tagit längre tid än väntat. Både jag och företaget 

har en positiv syn på vad styrkortet kommer att tillföra företaget. Det att företagets anställda 

nu är medvetna om företagets vision och strategier är ett enormt framsteg. Detta för att det är 

svårt att styra en organisation mot samma mål om inte alla är medvetna om vad målet är och 

hur man tänker nå dit. Det är fortfarande jobb kvar med styrkortet och det arbetet bör följas 

upp regelbundet och göras till    

6.2 Trovärdighetsdiskussion  
Ett tydligt problem som har kommit fram under tiden som arbetet med styrkortet har 

fortskridit är tidsaspekten. I och med att företagsledningen ville att så många som möjligt 

skulle vara med i utvecklingen av styrkortet har arbetet tagit längre tid än vad som var 

planerat. Ett annat problem med detta var att ledningen ofta satt med i olika 

diskussionsgrupper och detta kan givetvis, och till och med antagigen, påverkat personalen i 

deras sätt att uttrycka sig om olika situationer. En annan aspekt som måste tas under 

beaktning är min egen relation till företaget. Jag har varit i kontakt med företaget i ett antal år, 

då jag har jobbat där extra under somrarna. Det innebär att jag kanske hade en förutfattad 

mening om vad som var både bra och mindre bra i företaget. Detta kan ha påverkat arbetet  

både negativt och positivt. Det negativa är just det att jag kanske hade förutfattade meningar 

om vad som var problem i organisationen, samt att jag i mitt tänkande har varit mer subjektv 

än objektiv. Men jag anser samtidigt att det inte bara behöver innebära något negativt, utan 

kan ha varit till men fördel att ha ”inside information”. Ett annat problem och kanske det 

största problemet som jag har stött på under detta arbetet har varit situationen som företaget 

har befunnit, och fortfarande befinner sig i. Nämligen den finasiella krisen som världen 

befinner sig i, detta tillsammans med en kraftig lågkonjunktur. Inte det optimala läget att gå in 

i en organistion och försöka förändra organisationen när de försöker överleva på bästa sätt. 

Det som man kan se som väldigt positivt med just BSC är ju att det int kräver stora finansiella 

åtgärder, men det kräver dock engagemang.       

6.2 Fortsatt forskning  
Idags läget finns det inte många variationer på det balanserade styrkortet, och det hade varit 

intressant att vidareutveckla styrkortet så att det lättare kan anpassas till olika typer av 

organisationer. Det hade även varit intressant att om något år gå tillbaka till företaget och göra 

an analys om hur styrkortet har fungerat för företaget och vad som har ändrats.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor CFO/VD/ägare/anställda 

 
1. Hur ser vision & affärsidén ut? 

 

2. Vilka strategier arbetar ni efter? 

 

3. Hur ser er konkurrent situation ut idag? 

 

4. Hur styrs organisationen idag/ hur vill ni att organisationen skall styras? 

 

5. Hur motiveras personalen? 

 

6. Hur ser ansvarsfördelningen ut idag? 

 

7. Hur ser budgetarbetet ut idag? Uppföljning? 

 

8. Nyckeltalen – vilka är de och hur följs de upp? 

 

9. Vilka anser ni är er kritsiska framgångsfaktorer?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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