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Abstract 
The Balanced Scorecard was introduced by Kaplan and Norton in the 1990s and is today 

a widely used model for operating control. The model is based on four concepts 

(perspectives) and each concept is a driver of measures. The purpose of the scorecard is, 

based on the practical literature, to create a balance between financial and non-financial 

measures and thus get a broader approach and to control the company and its activities. 

There is several studies addressing the benefits of the Balanced Scorecard, and just a few 

addressing the disadvantages, and we are therefore interested in investigate the problems 

and adversities that may appear in the context of implementation and use of the model.  

 

The empirical basis of this study is drawn from the dialog with two competent key-

persons that worked with the Balanced Scorecard in KappAhl and PTC. Discussions with 

these two persons created information that later lead us to the result of the study. Based 

on these experiences we want to reach understanding of the reasons why the government 

in the two companies investigated has left the Balanced Scorecard as their model for 

operating control. We also want to address problems that the concept of Balanced 

Scorecard involves. The empirical material has been analyzed from an interactive 

(abductive) approach and is in the form of a qualitative study. 

 

The literature review in this study can be divided into two parts and the first part is based 

on practical literature about the Balanced Scorecard, the second part is founded on 

sociological theories. In this study we consider the Balanced Scorecard as a system and 

the literature review will examine the relationship between the individual and the system. 

The empirical material of this study revealed that KappAhl and PTC failed to use  the 

Balanced Scorecard as a control system and the results of the study identified a several 

key factors (ideas) indicating why Balanced Scorecard has been failed in this two 

organizations.  

 

Through the analysis of literature and the sociological theories, we have concluded that 

the Balanced Scorecard provides structural and functional problems. We also identified 

three main and common problems for the two companies in their work with the Balanced 

Scorecard. The first problem is that the scorecards contain an excessive number of 

measures which in turn led to the second problem; that data were missing for some of the 
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measures. The third problem is that the financial concept is favored as a result of the 

financial indicators was the easiest to formulate and measure. 
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Sammanfattning 

Balanced Scorecard introducerades av Kaplan och Norton under 1990-talet och är idag en 

vanligt förekommande styrmodell världen över. Modellen bygger på fyra koncept 

(perspektiv) som i sin tur tillhandahåller ett antal mått. Syftet med styrkortet är, enligt den 

praktiska litteraturen, att skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella mått och 

på så vis få en bredare bild och ökad kontroll över företaget och dess verksamhet. Det 

finns ett flertal studier som behandlar fördelarna med Balanced Scorecard, men endast ett 

fåtal som beskriver nackdelarna, och vi är därför intresserade av att undersöka vilka 

problem och motgångar som kan upplevas i samband med implementering samt 

användningen av modellen.  

 

Den empiriska grunden för denna studie är hämtad från dialogen med två kompetenta 

nyckelpersoner som arbetade med Balanced Scorecard i KappAhl och PTC. Diskussioner 

med dessa personer har skapat information som lett fram till studiens resultat. Vi vill 

genom beskrivningar och analyser av dessa erfarenheter försöka skapa förståelse för 

orsakerna till varför ledningarna i de två företagen valde att frångå styrning med 

Balanced Scorecard. Vi kommer även att behandla problematiken som konceptet innebär. 

Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån ett abduktivt angreppssätt och är i 

form av en kvalitativ studie.  

 

Litteraturgenomgången i denna studie kan delas in i två delar, den första delen är baserad 

på praktisk litteratur och forskning kring Balanced Scorecard och den andra delen har sin 

grund i sociologiska teorier. I denna studie kommer vi betrakta Balanced Scorecard som 

ett system och litteraturgenomgången behandlar därför även relationen mellan individen 

och systemet. Då individer ställs inför osäkerhet och hot handlar de efter sina egna 

intressen, vilket kan resultera i att organisationen blir lidande. Det empiriska resultatet i 

studien avslöjade att KappAhl och PTC inte använde Balanced Scorecard som ett 

kontrollsystem och resultaten av undersökningen visar på ett par nyckelfaktorer som 

anger varför de två företagen misslyckades med implementeringen och användningen av 

styrkortet.  

 

Genom analyser av litteraturgenomgången och de sociologiska teorierna har vi kommit 

fram till att Balanced Scorecard innehåller strukturella och funktionella problem. Vidare 

har vi också identifierat tre huvudsakliga och gemensamma problem hos de båda 

företagen i deras arbete med Balanced Scorecard. Det första problemet är att styrkorten 

innehöll ett för stort antal mått vilket i sin tur ledde till det andra problemet, nämligen att 

mätdata saknades för vissa av måtten. Det tredje problemet är att det finansiella konceptet 

favoriserades som ett resultat av att de finansiella måtten var enklast att formulera och 

mäta.  

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Balanced Scorecard, strategi, erfarenheter och misslyckande.
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Begreppslista

Benchmarking En typ av verksamhetsstyrning som innebär mätningar för hur väl 

det egna företaget eller branschen presterar jämfört med liknande 

företag eller branscher. Detta kan exempelvis ske genom att 

jämföra ett företag som har en väl fungerande verksamhet med den 

bästa i branschen
1
.  

  

BPR För att kunna möta de nya krav som ställs på ett företag kartläggs 

processer, svaga punkter identifieras och nya processer utformas. 

Chefer och specialister ansvarar för detta utvecklingsarbete (Greve, 

2009). 

 

Double-loop  Organisationen upptäcker och korrigerar fel på ett sätt som innebär  

learning  en förändring av organisationens normer och mål (Piele, 2004).  

 

Lean Production En produktionsmetod som är resurssnål och tidseffektiv. Inom lean 

production ligger främsta fokus alltid på kunden, vilket innebär att 

företaget producerar det som kunden verkligen vill ha
2
. 

 

Mindre företag De företag som inte är större företag (ÅRL 1 kap. 3§ p.5). 

 

Neoklassisk Den neoklassiska nationalekonomin tar hänsyn både till utbuds- 

Nationalekonomi och efterfrågeförhållandena på olika marknader. Rationellt 

beteende från hushållens och företagens sida är en utgångspunkt i 

denna typ av nationalekonomi
3
. 

 

Pilotprojekt Förstudie, försök eller test innan implementering av ett projekt
4
.  

 

Single-loop De anställda i en organisation uppmuntras till lärande så länge de  

learning  inte ifrågasätter den egna organisationens normer, mål och 

aktiviteter (Argyris, 1976). 

 

Six Sigma Huvudsyftet med Six Sigma är att förbättra genomförandet av 

processer med det centrala målet att minska kostnaderna och öka 

vinsten (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2000). 
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X 

 

 

Större företag Antingen ska ett företags andelar, teckningsoptioner eller 

skuldebrev vara upptagna till handel på en reglerad marknad. Eller 

så ska medelantalet anställda överstiga 50 personer, den redovisade 

balansomslutning överstiga 25 miljoner kronor, den redovisade 

nettoomsättningen uppgå till mer än 50 miljoner kronor. Fler än ett 

av dessa villkor måste uppfyllas för att få klassas som ett större 

företag (ÅRL 1 kap. 3§ p.4). 

 

TQM  Innebär att ett företag använder sig av metoder, arbetssätt och 

strategier för att försöka uppnå en ständig utveckling av kvalitet på 

dess varor och tjänster. Begreppet kan även i vissa sammanhang 

även benämnas som offensiv kvalitetsstyrning
5
.  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

                                                 
5
 Nationalencyklopedin (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/kvalitetsteknik [2011-05-06] 



 

 
1 
 

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi introducera en teoretisk och en empirisk bakgrundsbeskrivning av 

Balanced Scorecard samt presentera en djupare problemdiskussion. Vidare kommer vi redogöra 

för studiens frågeställning, syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Teoretisk bakgrund 

Begreppet Balanced Scorecard myntades första gången av Kaplan och Norton i det första numret 

av Harvard Business Review 1992. Balanced Scorecard är en styrmodell som innehåller mått, 

målsättningar och konkreta handlingsplaner fördelade på fyra perspektiv. Dessa perspektiv är det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet samt lärandeperspektivet (Olve, 

Roy & Wetter, 1999). Utvecklingen av ett balanserat styrkort har sin grund i tanken att finansiella 

styrtal inte är tillräckliga för att kunna avspegla värdet som ett företag skapat under den senaste 

redovisningsperioden (Kaplan & Norton, 1999). Detta kan enligt Olve, Roy och Wetter (1999) 

bero på att den traditionella ekonomistyrningen inte längre är lika tillämpbar i dagens 

ekonomiska klimat, detta innebär dock inte att de finansiella måtten är mindre relevanta än 

tidigare utan att det viktiga är att lyckas skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

mått. Genom de fyra perspektiven ger styrkortet ett företag möjligheten att skapa just denna 

balans mellan måtten (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003).  

 

Olve, Petri, Roy och Roy (2003) diskuterar att de flesta författare som tidigare skrivit om 

Balanced Scorecard ofta glömmer problemen och svårigheterna som kan uppstå i samband med 

implementeringen, de är med andra ord allt för fokuserade på det goda som styrkortet kan föra 

med sig. Vidare ger författarna ett flertal exempel på problem som kan diskuteras i samband med 

arbetet med Balanced Scorecard. Ett av problemen handlar om bristande intresse för arbetet med 

att utveckla det redan implementerade styrkortet. Författarna menar att detta ointresse kan ha sin 

grund i att medarbetarna redan från början har inställningen att Balanced Scorecard endast är ett 

tillfälligt och onödigt projekt, detta resulterar i att de lägger mindre tid på arbetet med projektet 

och anser att de tidigare styrmodellerna är viktigare. Vidare har författarna funnit att det ibland 

inte ges tillräckligt med tid för att arbeta med uppgifter rörande styrkortet. Ytterligare ett problem 

är att Balanced Scorecard endast ses som en ”ritual” och upplevs som mindre viktig och, vilket 

ibland kan leda till att sambandet mellan styrkortet och strategin glöms bort. 

 

Olve och Samuelson (2008) hävdar att Balanced Scorecard kan ses som ytterligare en 

trebokstavsförkortning (BSC) som exempelvis TQM och BPR. Vidare påpekar författarna att 

Balanced Scorecard ibland endast ses som en modefluga vars livslängd är begränsad till ett tiotal 

år. Det finns exempel på ett flertal företag där arbetet med styrkortet har runnit ut i sanden eller 

där de valt att frångå den balanserade styrningen då den setts som allt för mödosam. Orsaken till 

detta kan enligt författarna vara att ett företag har lagt för mycket fokus på måtten, vilket då 

resulterar i omfattande rapportering, samtidigt som de har hållit fast vid sina tidigare styrmetoder. 

Författarna tror även att orsaken till de negativa upplevelserna med styrkort kan bero på att 

projekten inte varit tillräckligt utformade eller genomtänka. 

 

Kritik har framförts av Olve, Roy och Wetter (1999) då de menar att långt ifrån alla håller med 

om att en verksamhet faktiskt behövs beskrivas med det stora antalet mått som Balanced 
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Scorecard innehåller. Traditionell ekonomistyrning kan tyckas ge större handlingsfrihet för de 

involverade medarbetarna genom att budgetera och därefter följa upp vinstsiffror. Vidare föreslår 

författarna att ett företag istället kan förbättra de redan existerande finansiella måtten för att visa 

hur verksamheten hanterar relationer med kunder, förmågan att utveckla nya produkter med 

mera. 

1.2 Empirisk bakgrund 

Carl-Fredrik Helgegren på BSCol AB
6
 berättar att det finns svensk forskning som visar på att 

uppskattningsvis 42 till 45 % av alla svenska företag idag använder sig av Balanced Scorecard, 

eller likartade koncept, för verksamhetsstyrning. Vidare menar han att de på BSCol AB brukar 

uppskatta att hälften av dessa utövare använder konceptet på ett felaktigt sätt, med fel menar 

Helgegren att de inte lyckas få ut all den potential som konceptet rent teoretiskt kan erbjuda. Han 

är dock noggrann med att påpeka att det även finns en hel del företag som är duktiga på att 

använda Balanced Scorecard.  

 

Skälet till varför KappAhl och PTC studeras är att dessa företag är omnämnda i tidigare studier 

inom ämnet Balanced Scorecard. Vi kontaktade även Nils-Göran Olve, adjungerad professor i 

ekonomisk styrning vid Linköpings Universitet, samt Christian Ax, professor vid 

Handelshögskolan i Göteborg, via e-mail för att undersöka om de kunde ge vidare förslag på 

företag som frångått styrning med Balanced Scorecard, de båda hänvisade dock till företagen vi 

redan hade i åtanke, nämligen KappAhl och PTC. 

1.3 Problemdiskussion och forskningsfrågor 

Sedan begreppet Balanced Scorecard myntades har det blivit ett accepterat arbetssätt för 

verksamhetsstyrning, gällande både vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag (Olve et al., 

2003). Med hjälp av Balanced Scorecard kan den dagliga verksamheten i företaget bli mer 

konkret och gripbar för alla medarbetare i organisationen, detta då styrkortet bryts ner på olika 

delar i verksamheten. Detta resulterar i att styrningen, då den är lokalt förankrad i företaget, 

känns mer relevant än tidigare modeller. Styrkortet kan med andra ord leda till ökad förståelse 

och motivation bland medarbetarna i organisationen (Olve et al., 1999). 

 

För att Balanced Scorecard ska kunna fungera är det enligt Olve, Roy och Wetter (1999)  viktigt 

att alla berörda i organisationen har samma grundläggande uppfattningar kring förutsättningar 

både för företaget och för den bransch de verkar i. Det krävs även att organisationen har 

tillräckligt med tid och resurser och att alla berörda faktiskt har tillgång till den information de 

behöver för att förstå just dessa uppfattningar. Författarnas erfarenhet kring detta är att 

företagsledningar har svårt att uppskatta medvetenheten hos de anställda när det gäller företagets 

interna och externa förutsättningar. Det krävs enligt författarna alltså mer än att enbart tala om för 

de berörda inom organisationen att de nu ska börja bete sig på ett nytt sätt. Vidare menar 

författarna att kvaliteten, med Balanced Scorecard, ökar om medarbetarna har tillräckligt med 

underlag sedan tidigare och även får chans att ifrågasätta och diskutera underlaget.  

                                                 
6
 Helgegren, Carl-Fredrik; VD Balanced Scorecard Collaborative AB (2011). Intervju 2011-03-18. 
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1.3.1  Forskarnas kritiska synpunkter 

Det finns kritik som forskarna De Geuser, Mooraj och Oyon (2009) presenterar i sin artikel, där 

forskarna ställer sig då frågan om och i så fall hur Balanced Scorecard egentligen bidrar till att 

öka värdet på ett företags prestationer. Vidare ställer de sig frågande till på vilket sätt denna 

värdeökning sker. 

 

Även Nørreklit (2000) presenterar kritik och ifrågasätter Balanced Scorecard i sin artikel då hon 

ställer sig frågan om Balanced Scorecard är en tillämpbar styrmodell för att uppnå det utlovade 

resultatet. Hon menar även att det finns svårigheter med att sammanlänka måtten i de fyra 

perspektiven i en logisk kedja som ska genomsyra alla perspektiv i styrkortet. I sin studie 

ifrågasätter författaren flertalet gånger Kaplan och Nortons design av Balanced Scorecard. Hon 

diskuterar vidare att validiteten hos Balanced Scorecard beror på huruvida det föreligger ett 

samband mellan måtten i modellen, hon menar att det i viss mening måste föreligga ett sådant 

samband för att styrmodellen ska kunna tillämpas. Enligt Nørreklit (2000) är syftet med 

styrkortet att anpassa strategin som uttrycks i verkliga handlingar till den strategi som uttrycks i 

företagets verksamhetsplan. Hon påpekar därefter att detta är viktigt att ha i åtanke då det färdiga 

styrkortet ska integreras med företagets existerande kontrollsystem. Balanced Scorecard bör alltså 

även kunna hantera problemen rörande implementering av strategier i företaget. Utifrån denna 

diskussion har hon formulerat ytterligare en frågeställning som är värd att beakta, hon funderar på 

om Balanced Scorecard verkligen är ett bra verktyg för strategisk kontroll. 

 

Mooraj, Oyon och Hostettler (1999) riktar även kritik mot de fyra perspektiven, som är 

grundläggande i Balanced Scorecard, då de menar att ett eller två av perspektiven ofta dominerar 

framför de andra. Om och i så fall vilket perspektiv som kommer dominera beror på motiven för 

att utveckla styrkortet samt implementeringsfasen. Vidare menar de att styrmodellen är framtagen 

för att utgöra en central del i företags styrsystem och det är på detta vis modellen har blivit 

presenterad från början. Många företagsledare som nyligen implementerat Balanced Scorecard 

hävdar att det ska vara en stöttepelare för strategisk och prestationsmässig mätning. Trots detta är 

det vanligt att styrmodellen endast används parallellt med de nuvarande systemen, detta 

åtminstone till en början för att undvika att drabbas av inledande problem som kan orsakas av 

Balanced Scorecard.  

 

Vidare argumenterar Mooraj, Oyon och Hostettler (1999) huruvida Balanced Scorecard är 

nödvändigt för organisationer och kommer i sin undersökning fram till att det för dagens 

företagsledningar faktiskt är nödvändigt att använda Balanced Scorecard. Dock har många till 

synes nödvändiga och bra system fallit i glömska på grund av deras oförmåga att samarbeta med 

nuvarande styrsystem. Införandet av Balanced Scorecard kommer att ha direkt påverkan på andra 

kontrollsystem i organisationen och dessa kommer i sin tur påverka styrkortet. Därför är det 

viktigt att undersöka eventuella konflikter som kan uppstå mellan Balanced Scorecard och redan 

existerande system.  
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1.4 Frågeställning 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 

Varför beslutade ledningarna i KappAhl och Plastic Technology Composites, som tidigare 

arbetat med Balanced Scorecard, att frångå verksamhetsstyrning med hjälp av styrkort? Hur kan 

brister i företagens användning av styrkortet relateras till problem med strukturen i Balanced 

Scorecard?  

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom beskrivningar och analyser av nyckelpersoners, som har 

arbetat med Balanced Scorecard i KappAhl och PTC, erfarenheter försöka skapa förståelse för 

orsakerna till varför ledningarna i de två företagen har valt att frångå styrning med Balanced 

Scorecard. Vidare ska studien även syfta till att genom sociologiska teorier analysera problematik 

som kan hänföras begreppet Balanced Scorecard. Vi ska utifrån denna problematik analysera det 

empiriska materialet för att besvara vår frågeställning.  

1.6 Avgränsningar 

Gällande begreppet Balanced Scorecard kommer studien behandla delar av konceptet. Dessa 

delar är hur ett styrkort bör konstrueras, företagsstrategi i samband med Balanced Scorecard, 

förutsättningar för att skapa värde med Balanced Scorecard och slutligen styrkortets 

samarbetsaspekter. Balanced Scorecard kommer i studien betraktas som ett system. 

 

Vi har avgränsat studien till att endast omfatta två företag i Sverige samt till att endast behandla 

ledningarnas erfarenheter kring arbetet med Balanced Scorecard. Denna studie kommer inte syfta 

till att göra ett försök till generalisering av de resultat vi kommer fram till, detta då vi har 

avgränsat oss på så vis att vi endast kommer att belysa de problem och motgångar som just 

ledningarna i KappAhl och PTC upplevde i samband med Balanced Scorecard.  
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2 Metod  
I metodavsnittet presenterar vi en redogörelse samt motiveringar till de metoder vi använt oss av 

i denna studie. Denna redogörelse kommer att omfatta undersökningsdesign, forskningsstrategi, 

angreppssätt, vetenskapligt förhållningssätt, datainsamling, källkritik, gillighetsanspråk, etisk 

diskussion, våra urval samt val av perspektiv. 

 

2.1 Fallstudien som undersökningsdesign 

Fallstudien är i första hand en strategi och inte en metod för datainsamling som den ofta uppfattas 

som. Ett kännetecken för fallstudien är att det studerade fenomenet redan existerar och kommer 

förhoppningsvis så även göra efter det att studien är avslutad. Fallstudien är lämplig då forskaren 

inte har kontroll över det studerade fenomenet (Denscombe, 2000). En av anledningarna till 

varför vi anser att en fallstudie lämpade sig väl för vårt forskningsområde är att vi inte ser det 

möjligt att undersöka ett större antal företag och samtidigt uppfylla vårt syfte med studien. Då en 

fallstudie enligt Denscombe (2000) fokuserar på ett fåtal fall för att skapa en djupare skildring av 

händelser, erfarenheter, relationer eller processer i just de valda fallen anser vi att 

fallstudiedesignen passade studiens syfte. Vi gjorde en mer omfattande granskning än att endast 

skrapa på ytan i flera olika företag, detta för att skapa en förståelse för varför företagen valde att 

frångå styrning med Balanced Scorecard. Vi anser att det krävdes en djupare analys av företagen 

och deras situationer för att kunna besvara de frågeställningar och det syfte vi har.  

 

Yin (2007) påpekar att forskaren innan datainsamlingen bör avgöra om studien ska undersöka ett 

eller flera fall för att besvara forskningsfrågan. En enfallsdesign lämpar sig bäst då det studerade 

fallet exempelvis är extremt, unikt eller då forskaren för första gången får tillgång till att 

observera och analysera en företeelse. En flerfallsdesign innebär enligt Yin (2007) att fler än ett 

fall studeras. Vår fallstudie är av flerfallsdesign då vi undersökte två företag och denna design 

passade vår studie bra då fallen inte på något vis var unika eller extrema. Herriott och Firestone 

menar genom Yin (2007) att bevis och resultat från en flerfallsdesign ofta anses mer övertygande 

jämfört med en enfallsdesign. Nackdelen med denna typ av fallstudiedesign är dock att den tar 

lång tid och kräver stora resurser. Vi begränsade antalet fall till två företag för att undvika 

problemen med allt för stor arbetsbelastning samt resurskrävande undersökning. En förutsättning 

för att använda sig av en flerfallsdesign är enligt Yin (2007) att alla fall fyller ett syfte i studien, 

vilket vi anser att de gjorde i vår studie då vi endast behandlade två fall.  

2.1.1 Kritik mot fallstudien som undersökningsdesign 

Det största problemet med fallstudien är hur pass trovärdiga generaliseringar som kan göras 

utifrån resultatet. Vidare kan forskningen förhindras av problem med tillträden till de miljöer 

forskaren vill undersöka (Denscombe, 2000), men detta är inget vi har upplevt. Vi började tidigt 

undersöka möjligheterna till intervjuer hos företag som frångått styrning med Balanced Scorecard 

för att i största mån försöka undvika denna typ av problem. Detta resulterade i att vi kunde 

genomföra de planerade intervjuerna relativt tidigt i uppsatsprocessen, vilket gav oss gott om tid 

till analys och diskussion. Vi kunde dock inte undvika alla de nackdelar som fallstudien för med 

sig, exempelvis kan resultatet av studien inte generaliseras vilket vi var medvetna om under 

studiens gång. Bryman (1997) föreslår att man som forskare kan studera fler än ett fall för att 

undkomma problemet med generalisering.  I vår studie behandlas två företag, men vi valde trots 

denna kritik inte att generalisera vår frågeställning. Detta är anledningen till att vi i vår 
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frågeställning har benämnt företagen i syfte att göra den så specifik som möjligt och på så vis 

undvika problemet med att göra en generalisering utifrån resultatet av vår fallstudie.  

 

Merriam (1994) nämner ytterligare nackdelar med fallstudien som design då hon menar att brist 

på tid eller pengar kan medföra svårigheter med att ge en tät och rik beskrivning av den företeelse 

forskaren ämnar undersöka. Våra möjligheter begränsades då vi, på grund av brist på tid och 

pengar, blev tvungna att genomföra den ena intervjun via telefon eftersom det ena företaget är 

beläget i Kåge i Norrland. Vi tror dock inte att detta påverkade vårt resultat i någon utsträckning 

då vi inte gjorde några vidare observationer på plats, utan endast kvalitativa intervjuer.  

2.2 Forskningsstrategi 

Det finns två metodiska inriktningar gällande forskning; kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ 

metod innebär enligt Bryman (2002) att forskaren utgår från ett deduktivt synsätt i relationen 

mellan teori och praktisk forskning, samt att tyngden läggs på att pröva olika teorier. Till skillnad 

mot den kvantitativa metoden så ses teori inom den kvalitativa forskningen som något som 

uppkommer ur den insamlade datan. Enligt Bryman (2002) går det inte att generalisera resultaten 

som en kvalitativ undersökning har resulterat i, förutom i den situation de producerades i. 

 

Vår studie har präglats av den kvalitativa metoden, detta då att det passar fallstudiedesignen och 

för att vi redan i förväg visste att vårt resultat skulle presenteras i form av ord och bilder snarare 

än med siffror, vilket enligt Bryman (2002) och Merriam (1994) ses som den mest uppenbara 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Ytterligare ett skäl var att vi inte hade för 

avsikt att generalisera vårt resultat och ansåg därmed att den kvalitativa ansatsen var mest 

lämplig. Enligt Bryman (2002) kan en fallstudie både innebära en tillämpning av kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Merriam (1994) menar däremot att fallstudien främst är en tillämpning av 

kvalitativ metod då den fokuserar på insikt, upptäckt och tolkning och inte på hypotesprövning.  

2.3 Angreppssätt 

Det finns två olika arbetssätt att genomföra en studie på, antingen det deduktiva eller induktiva 

angreppssätt. Deduktion innebär att forskaren använder sig av redan existerande teorier för att dra 

slutsatser om det studerade fenomenet, teorin är styrande genom hela studien och påverkar såväl 

insamling som tolkning av information (Patel & Davidsson, 1994). Merriam (1994) påstår att 

kvalitativ metod oftast är induktivt inriktad, vilket innebär att studien utvecklar begrepp, 

hypoteser och teorier istället för att pröva redan befintliga teorier. I denna studie använde vi oss 

inte av induktion eller deduktion i dess rena former utan snarare en blandning av dessa två. Detta 

kallas enligt Patel och Davidsson (2003) för abduktion och innebär att forskaren utifrån ett fall 

formulerar ett antagande som kan ses som en förklaring till just det enskilda fallet. Fördelarna 

med abduktion är att forskaren inte blir låst, detta kan hända om arbetssättet är strikt deduktivt 

eller induktivt. Vi anser att detta angreppssätt passade vår studie bra då vi undersökte två enskilda 

fall och sökte förklaringar till just dessa fall. Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar dock att 

abduktion inte är en blandnig av induktion och deduktion utan tillför helt nya tillvägagångssätt 

och är väl lämpad för fallstudier. 

 

Nackdelarna med abduktion är att studien kan påverkas av forskarens erfarenheter och tidigare 

forskning. Det finns även risk att forskaren formulerar en hypotes som sedan kan hindra 

alternativa tolkningar av resultatet (Patel & Davidsson, 2003). Vi undvek detta genom att ha en 
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objektiv relation till ämnet och försöka lämna tidigare erfarenheter vid sidan av studien. Detta 

gjorde vi genom att läsa in oss på ämnet på nytt för att skapa oss en neutral uppfattning om 

Balanced Scorecard. Vi använde oss även av många källor för att försöka uppnå bred kunskap 

med många olika infallsvinklar.  

 

Vidare anser vi att vår studie var av deskriptiv art, vilket enligt Merriam (1994) innebär det att 

forskaren strävar efter beskrivningar och förklaringar istället för förutsägelser som grundas på 

orsak och verkan. Då vår studie innebar undersökning av tidigare händelser ansåg vi detta 

tillvägagångssätt lämpligt. Den främsta anledningen till detta var att tidigare händelser faktiskt 

inte går att påverka, vilket enligt Merriam (1994) är ett karaktärsdrag för en deskriptiv studie.   

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidsson (2003) hävdar att hermeneutik betyder tolkningslära och inom detta 

vetenskapliga förhållningssätt studeras och tolkas ett fenomen, därefter försöker forskaren förstå 

sig på grunden till människans existens. Utgångspunkten för förståelsen inom hermeneutiken är 

forskarens egna tankar, intryck och känslor. Forskaren försöker se helheten i det som studeras, till 

skillnad mot positivismen som delar upp forskningsobjektet i olika bitar. Inom hermeneutiken är 

det inte meningen att nå fram till en heltäckande teori. Det är istället givande att presentera 

många olika tolkningar och forskaren kan med fördel argumentera för den tolkning som uppfattas 

vara den bästa. Vi anser att vår studie till största del har inslag av hermeneutiken, men också av 

positivismen, detta då tyngden i denna studie låg på att förstå och tolka varför våra undersökta 

företagen inte längre styr med hjälp av Balanced Scorecard anser vi att hermeneutiken är det 

främsta vetenskapliga förhållningssättet. Vidare försökte vi även urskilja egna teorier till varför 

företagen har frångått styrningen. Dessa teorier påverkades av våra egna tankar och slutsatser 

kring vårt insamlade datamaterial.  

 

Positivismen talar enligt Bryman (2002) för användningen av naturvetenskapliga metoder då den 

sociala verksamheten och dess aspekter ska studeras. I detta vetenskapliga förhållningssätt ska 

teorin ta fram hypoteser som därefter testas. Enligt Patel och Davidsson (2003) ska forskaren som 

person, samt dens politiska och religiösa åsikter, inte på något sätt påverka forskningsresultatet. 

Författarna menar att om forskaren skulle bytas ut så skulle studiens resultat ändå bli detsamma. 

Patel och Davidsson (2003) menar att positivismen är hermeneutikens motsats. Den del av 

positivismen som kan återfinnas i vår studie är att våra egna åsikter och tankar inte påverkade 

resultatet och att det skulle bli detsamma om någon annan utförde studien. Vi tror att den främsta 

anledningen till detta är att studien är en fallstudie och händelser som ägt rum inte kan påverkas 

av oss som författare.  

2.5 Urval 

Vi är medvetna om att företagens storlek och omsättning skiljer sig markant och vi har tagit 

hänsyn till att företagen är av olika storlek då vi har jämfört dem. Vår tanke med att använda två 

företag av olika storlek i vår studie var att vi skulle försöka identifiera olika typer av problem i de 

två företagen. Vi ville vidare försöka urskilja vilka gemensamma erfarenheter företagen har av 

Balanced Scorecard. Vi anser vårt urval som en fördel då det ger empirin en bredd och analysen 

samt diskussionen en intressant vinkling.  
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Att vi endast behandlat två företag i studien beror på tidsåtgången som krävs för att undersöka 

fler företag. Med tanke på vår tidsram ansåg vi det inte möjligt att studera fler än två företag på 

djupet och vi ville heller inte göra studien för ytlig. Ytterligare en orsak till att vi endast 

behandlat två företag är att vi har stött på svårigheter att finna företag som uppfyller våra 

kriterier; att ha frångått styrning med Balanced Scorecard. 

 

En anledning till att vi intervjuade Helgegren på BSCol AB är att företaget är en del av en större 

koncern som är verksam världen över. Vi anser att företaget är trovärdigt och kunde bidra till vår 

studie då det har flertalet välkända kunder, både inom kommunal och privat sektor
7
. Vidare anser 

vi att BSCol AB:s trovärdighet förstärks då koncernen är grundad av Kaplan och Norton
8
. 

Ytterligare en anledning till detta företagsurval var att företaget är beläget i Göteborg, vilket 

underlättade genomförandet av den kvalitativa intervjun med Helgegren.  

2.5.1 Urval av respondenter 

För att välja ut de respondenter som intervjuades i vår fallstudie använde vi oss av ett icke-

sannolikhetsurval. Enligt Chein genom Merriam (1994) är ett sådant urval vanligt i kvalitativa 

studier och innebär att sannolikheten för att en individ ska få ingå i urvalet inte kan beräknas. 

Skälet till varför just detta urval användes var att vi redan från början avgjorde vilka respondenter 

som var mest lämpliga för vår studie. Vi använde oss av två kriterier för att avgöra detta, 

nämligen att respondenten skulle ha arbetat med Balanced Scorecard samt befinna sig i en högt 

uppsatt position i företaget. Vidare använde vi oss också av ett målinriktat urval som enligt Chein 

genom Merriam (1994) innebär att forskaren önskar upptäcka, skapa förståelse och insikt. Chein 

menar även att respondenterna är utvalda för att förmedla sina specifika erfarenheter och 

expertkunskaper inom det studerade fallet. Erfarenheter är just det vi ville undersöka med hjälp 

av våra intervjuer och därför föll vårt val på Håkan Westin på KappAhl och Roger Lundström 

som är på PTC.  

 

Håkan Westin 
9
 jobbar som CFO och började på KappAhl 1989. I grunden är han civilekonom 

och studerade vid Handelshögskolan i Göteborg, utöver den utbildningen har han även studerat 

en masterutbildning vid London Business School. Westin är ansvarig för finans, ekonomi samt 

säkerhetsfrågor i bolaget och hans ansvarsområde berör också hur bolaget följs upp. 

 

Roger Lundström
10

 är VD för PTC och har arbetat inom administrationen i företaget sedan 1979 

och tidigare arbetade han även i produktionen. Lundström har från början en tvåårig ekonomisk 

utbildning. Då företaget är litet ansvarar han för flera olika delar inom verksamheten, hans 

huvudsakliga arbetsuppgifter är dock försäljning. Han påpekar att hans position inom företaget 

handlar om många olika delar, med andra ord även produktionen och andra delar i 

organisationen.  

 

                                                 
7
Balanced Scorecard Collaborative (u.å.). Tillgänglig: 

 http://www.bscol.se/om-bscol/kunder/ [2011-05-11] 
8
 Balanced Scorecard Collaborative (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.bscol.se/om-bscol/ [2011-05-11] 
9
 Westin, Håkan; CFO KappAhl (2011). Intervju (2011-03-10) 

10
 Lundström, Roger; VD PTC (2011). Telefonintervju 2011-03-16 
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Att vi kontaktade och intervjuade just Westin och Lundström var för att vi ville ta del av deras 

erfarenheter kring ämnet och på så vis skapa en förståelse för problemen som uppstod. Vi ansåg 

att dessa respondenter var mest lämpliga då de var involverade i att både att ta fram styrkortet och 

i beslutet att lägga ner det. Vi intervjuade även konsulten Carl- Fredrik Helgegren på BSCol AB 

då vi anser att han är något utav en expert inom ämnet Balanced Scorecard och att vi intervjuade 

en konsult beror på att vi önskade ta del av hans erfarenheter och specialistkompetens. Detta då vi 

ville belysa problemet ur en annan vinkel än den praktiska litteraturen gav oss. 

 

Helgegren arbetar idag som Vice President och VD för det svenska företaget BSCol AB. Detta 

har han gjort i 15 år sedan han tillsammans med sin partner Jan H Johansson grundade företaget. 

Helgegrens huvudsakliga arbetsuppgifter består i att agera projektledare och ansvara för större 

kundprojekt och hålla i utbildningar, han är även medlem i The Palladium Groups Strategy 

Management Services. Helgegren är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska 

Högskola och har även läst vid Handelshögskolan i Göteborg. BSCol AB är ett svensk företag 

som ingår i det större företaget The Palladium Group som Kaplan och Norton grundade
11

. BSCol 

AB bidrar med experthjälp då företag väljer att implementera Balanced Scorecard och har hittills 

hjälpt över 700 företag med att realisera sin strategi
12

.  

2.6 Datainsamling 

Enligt Andersen (1998) bör forskaren ställa sig frågan om den insamlade datan i första hand är 

primär eller sekundär. Om forskaren själv har samlat in datan kallas denna information för 

primärdata och då vi själva genomförde tre intervjuer resulterade det också i att vår empiriska 

data är av primär struktur. Primärdata samlas bland annat in genom ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Om andra forskare däremot har samlat in data kallas den enligt 

Andersen (1998) för sekundärdata. Sekundärdata består bland annat av dokument, brev, filmer 

och fysiska föremål som innehåller information och tidningsartiklar.  

 

De intervjuer som vi genomförde var av kvalitativ karaktär och huvudsyftet med kvalitativa 

intervjuer är enligt Patel och Davidsson (2003) att upptäcka och identifiera egenskaper hos något. 

Vidare menar författarna att kvalitativa intervjuer nästan aldrig är standardiserade och ger 

respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna ord, intervjuaren kan alltså inte i förväg 

formulera färdiga svarsalternativ för respondenten. Detta var en av orsakerna till varför vi 

använde oss av kvalitativa intervjuer, vi ville ge respondenterna utrymme att fritt associera kring 

våra frågor.   

 

Bryman (2002) menar att det finns två typer av kvalitativa intervjuer; den semistrukturerade 

intervjun och den ostrukturerade intervjun. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren 

använder sig av en intervjuguide och respondenten kan svara fritt, det finns alltså inga färdiga 

svarsalternativ. Våra intervjuer var av semistrukturerad karaktär, detta grundar vi på Brymans 

(2002) åsikter då han menar att struktur i viss mån är nödvändig då olika fall ska jämföras med 

varandra. Vi anser att detta stämmer mycket bra in på vår studie då vi har genomfört en 

flerfallsstudie. Vi ville uppnå en viss struktur på våra intervjuer och skickade ett antal teman till 
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respondenterna, detta anser vi är ett bra sätt att förbereda respondenterna på samt att det 

underlättar för oss som intervjuare då vi ska formulera frågorna till intervjuguiden. Vi ansåg det 

aningen riskfyllt att genomföra ostrukturerade intervjuer då det eventuellt skulle kunna leda till 

att de frågor vi ville ha svar på inte skulle besvaras.  

 

Vi anser att den främsta anledningen till varför vi genomförde semistrukturerade intervjuer var att 

vi önskade ställa de två respondenternas svar mot varandra. Vi hade förberett en intervjuguide 

som baserades på de framtagna temana innan vi genomförde intervjuerna och ställde samma 

frågor till både Westin och Lundström. Vi anser att det är viktigt att kunna göra en så bra 

jämförelse som möjligt mellan de två intervjuade företagen och därför använde vi samma 

intervjuguide för båda företagen. Intervjun med Helgegren utformade vi på ett liknande vis men 

med andra teman, detta då avsikten med denna intervju inte var att jämföra svar med företagens 

utan snarare belysa Balanced Scorecard ur ett annat perspektiv.  

2.6.1 Styrkor och svagheter med kvalitativa intervjuer 

Styrkorna med att använda intervjuer som metod för datainsamling är enligt Yin (2007) att fokus 

ligger på fallstudiens frågeställningar samt att de tar hänsyn till respondenternas upplevelser om 

det studerade ämnet. Vi kände att intervjuer var den datainsamlingsmetod som lämpade sig bäst 

för vår frågeställning. 

 

Vidare menar Yin (2007) att intervjun som metod för datainsamling dock har ett antal svaga 

sidor, bland annat att skevhet kan uppstå som följd av dåligt formulerade frågor. Vi använde vår 

litteraturgenomgång som utgångspunkt då vi formulerade intervjufrågorna, detta för att undvika 

farorna med dåligt formulerade frågor. Detta för att underlätta analysen då vår empiri ställdes mot 

litteraturgenomgången. Vidare formulerade vi frågorna på ett sådant sätt att respondenterna inte 

skulle kunna missförstå frågan, detta genom att undvika komplicerade uttryck eller fackspråk. Vi 

försökte även undvika att formulera ledande frågor då vi ville att respondenterna skulle svara 

utifrån sina egna erfarenheter. Dock kan det verka som om vi ställde just ledande frågor till 

respondenterna och frambringat liknande svar från de båda nyckelpersonerna. Detta är dock inte 

fallet då de upplevda problemen och erfarenheterna kan ses som generella med tanke på de 

strukturella och funktionella problem som Balanced Scorecard för med sig. En eventuell svaghet 

med våra frågor är att vi använde samma frågor till både Westin och Lundström, detta kan ses 

som en nackdel då företagen bedriver olika typer av verksamheter samt är av olika storlek. Vi tror 

dock inte att denna svaghet har påverkat vårt empiriska material då företagens verksamhet och 

storlek inte påverkar Westin och Lundströms erfarenheter kring Balanced Scorecard.  

 

Yin (2007) varnar också för att respondenten kan svar som denne tror att intervjuaren vill att han 

eller hon ska svara. Vad det gäller denna risk anser vi att den är minimal i vår studie att, detta då 

vi ämnar undersöka faktiska händelser snarare än attityder eller känslor. Händelser är något som 

faktiskt har ägt rum och kan endast återges på det sätt som det faktiskt utspelade sig, vi menar att 

respondenten inte kan vinkla svaret utifrån de frågor vi ställer.  

 

Vid utformningen av analysen upptäckte vi att vi behövde ytterligare information från 

respondenterna på våra två fallföretag, detta för att kunna skapa en större empiri. Vi kontaktade 

därför våra respondenter på nytt och skickade frågorna via e-mail. Ingen av respondenterna 

svarade på dessa frågor, trots flertalet påminnelser, vilket resulterade i att vi fick använda oss av 
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vår ursprungliga data. Vi tycker dock inte att detta har påverkat studien negativt och tror heller 

inte att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade fått svar på de kompletterade frågorna.  

2.7 Etisk diskussion 

Vi behandlade våra respondenter och deras svar på ett etiskt sätt då vi tog hänsyn till principer 

Bryman (2002) nämner i samband med etiken i studier. Gällande informationskravet och 

samtyckeskravet menar Bryman (2002) att forskaren ska informera eventuella respondenter om 

studiens syfte samt att dessa har rätt att själva avgöra om de vill medverka i studien eller inte. Vi 

tog ställning till dessa två krav genom att vi berättade för våra respondenter om vad studien 

syftade till innan de tog ställning till sin medverkan. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

berör enligt Bryman (2002) personuppgifter samt vad informationen som samlas in ska användas 

till. Vi tog hänsyn till dessa krav genom att fråga varje respondent om de ville vara anonyma 

samt om vi fick nämna företagets namn i studien. Alla respondenter samtyckte till att vi 

publicerade deras och företagens namn i studien och vi meddelade också respondenterna om att 

deras information endast skulle användas för att uppfylla studiens syfte.  

2.8 Källkritik 

Patel och Davidsson (2003) menar att forskaren bör ha ett kritiskt förhållningssätt till dokument 

för att kunna göra en bedömning om dess fakta eller upplevelser är sannolika. Författarna föreslår 

ett antal frågor som forskaren bör ta hänsyn till vid granskning av de dokument denne använder. 

Bland annat när och var dokumentet tillkommit, varför det har tillkommit och vem som var 

upphovsmannen. Vi anser att vi intog ett källkritiskt perspektiv då vi författade denna uppsats, 

detta då vi noggrant granskade och utvärderade de källor vi använde samt dess ursprung. Vi 

använde oss främst av vetenskapliga artiklar och böcker som källor i vår litteraturgenomgång och 

uteslöt i största mån Internetkällor. Detta då vi anser att denna typ av källor innehar en lägre 

trovärdighet eftersom de lätt kan manipuleras och förändras från dag till dag. Vi anser att vi i 

studien använde oss av relevant litteratur och forskning som ligger i framkant inom Balanced 

Scorecard med tanke på studiens syfte. Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt bygga 

studien på aktuell forskning, men detta var inte alltid möjligt.  

 

I litteraturgenomgången använde vi oss av både första- och andrahandskällor, detta då vi 

refererade till författare genom andra forskare. Vi tycker dock inte att detta sänkte studiens 

tillförlitlighet i vår studie då vi anser att våra källor är pålitliga och vi förväntar oss att forskarna 

har refererat på rätt sätt. Vi gick i vissa fall även tillbaka till ursprungskällan för att kontrollera 

äktheten i referensen. Då vi sökte efter vetenskapliga artiklar gjorde vi detta via Högskolan i 

Borås biblioteks databaser för artikelsökning, vi använde oss också Google Schoolar för att hitta 

artiklar. Vi anser dessa två sökvägar som säkra då de i första hand innehåller vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna som användes i studien granskades noggrant för att säkerställa att de är 

vetenskapliga, detta med hjälp av en guide från Karolinska Institutets universitetsbibliotek
13

.  

2.9 Giltighetsanspråk 

Enligt Denscombe (2000) innebär validitet till vilken grad datan, samt metoden för att samla in 

den, stämmer överrens med verkligheten. Enligt Bryman (2002) kan validitet delas upp i två olika 
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begrepp; extern och intern validitet. LeCompte och Goetz menar genom Bryman (2002) att 

extern validitet innebär huruvida studiens resultat kan generaliseras. Enligt Merriam (1994) är 

den externa validiteten ofta ett problem vid fallstudier då forskaren önskar en djupare beskrivning 

av undersökningsområdet, snarare än att undersöka något som gäller generellt för flera enheter. 

Vi anser att vår studie har en relativt låg grad av extern validitet, då studien är en fallstudie och 

resultatet inte kan generaliseras.  

 

Intern validitet behandlar enligt Merriam (1994) frågan i vilken utsträckning forskarens resultat 

stämmer överens med verkligheten. Ratcliffe menar genom Merriam (1994) att forskaren bör 

tänka på att det alltid finns en författare som tolkar och översätter den insamlade datan. En 

indikation på att resultaten vi kommit fram till är trovärdiga är att båda företagen har upplevt 

liknande problem vid styrning med hjälp av Balanced Scorecard.  

 

Merriam (1994) föreslår ett antal strategier, bland annat deltagarkontroll, för att öka den inre 

validiteten. Denna strategi innebär att forskaren bör reflektera över om resultaten verkar 

trovärdiga. Vidare rekommenderar Foreman genom Merriam (1994) att respondenterna kan få 

granska materialet och på så vis öka den interna validiteten. Vi anser att vår interna validitet är 

relativt hög då vi endast använde oss av intervjuer för att samla in data. Vidare delgav vi 

respondenterna den sammanställda empiriska datan och de fick Därefter kommenterade samt 

godkänna dessa texter. Detta amset vi ökade den inre validiteten.  

2.9.1 Reliabilitet 

Enligt Winter genom Andersen (1998) anger reliabiliteten i hur stor utsträckning resultaten i en 

studie påverkas av tillfälligheter, alltså hur säkra vi är på att vi mäter det som faktiskt ämnas 

mätas. Enligt Yin (2007) är målet med reliabilitet att en annan forskare skulle komma fram till 

samma resultat och slutsatser om denne använde samma tillvägagångssätt. Han påpekar att detta 

endast gäller då forskaren ämnar genomföra exakt samma fallstudie, alltså inte replikera 

resultaten genom en annan fallstudie. Vi anser att vår studie har relativt låg reliabilitet då det är 

en kvalitativ studie som inrymmer egna tolkningar. Detta tror vi kan medföra svårigheter i att 

genomföra exakt samma studie ytterligare en gång.  

2.10 Perspektivval 

I denna studie har vi genom beskrivningar och analyser skapat förståelse och insikt till varför 

ledningarna i KappAhl och PTC frångick styrning med Balanced Scorecard. Vi belyste Balanced 

Scorecard ur ett mer kritiskt och problematiserande perspektiv. I studiens startskede fann vi 

många framgångssagor om företag som hade lyckats nå ytterligare framgång efter 

implementeringen av Balanced Scorecard. Vi saknade studier dock som behandlade de 

svårigheter och motgångar som företag kan stöta på i arbetet med Balanced Scorecard, men även 

studier om företag som inte alls upplevt de omtalade fördelarna med styrkortet. Vi kan inte göra 

en generalisering av resultaten vi kommit fram till men vi tror ändå att studien kan ses som 

inspiration och vara behjälplig för företag som funderar på att implementera styrkortet. Detta är 

skälet till varför vi har antagit detta ifrågasättande perspektiv i vår studie.  
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3 Litteraturgenomgång 
Följande kapitel är uppdelat i två delar och den första delen presenterar Balanced Scorecard 

utifrån praktisk litteratur. Den andra delen innehåller delar av sociologiska teorier utifrån fyra 

utvalda forskare. Kapitlet inleds med en beskrivning av konceptet Balanced Scorecard och hur 

ett styrkort kan konstrueras, därefter beskrivs vikten av en företagsstrategi, hur värde kan skapas 

med hjälp av Balanced Scorecard samt styrkortets samarbetsaspekter. Avslutningsvis presenteras 

sociologiska teorier utifrån Giddens, Argyris, Bolman och Deal. 

 

3.1 Balanced Scorecards grunder 

De fyra olika perspektiven i Balanced Scorecard bildar målsättningar och styrtal utifrån 

företagets vision, strategi och affärsidé (Kaplan & Norton, 1999). Nedan beskrivs perspektiven 

utifrån Kaplan och Nortons modell från 1999:  

 

 Det finansiella perspektivet – Trots kritiken mot finansiella styrtal är detta perspektiv en 

del av Balanced Scorecard. Detta då talen kan visa på huruvida företagets strategi kan öka 

vinsten. De vanligaste finansiella styrtalen mäter rörelseresultat, finansiellt mervärde och 

avkastning på arbetande kapital.  

 Kundperspektivet – I detta perspektiv ska kunder, marknadssegment och styrtal som ska 

mäta företagets resultat identifieras. Exempel på utfallsmått kan vara 

kundtillfredsställelse, kundlönsamhet, återköpsbenägenhet och antal marknadsandelar. 

Cheferna ges med detta perspektiv även möjlighet till att utveckla kund- och 

marknadsstrategier som förhoppningsvis genererar avkastning i framtiden. 

 Processperspektivet – Med hjälp av detta perspektiv ska företagsledningen ta fram just 

viktiga processer som bör behärskas till fullo för att ge önskvärt resultat. Den traditionella 

styrningen fokuserar endast på processerna som tillhandahåller de redan existerande 

produkterna och tjänsterna till företagets nuvarande kunder. Ett företag måste kunna 

utveckla nya produkter och tjänster för de framtida behoven hos kunderna, detta för att 

kunna skapa ekonomisk framgång på lång sikt. I processperspektivet bidrar styrkortet till 

mål och styrtal för den långsiktiga innovationscykeln samt till den kortsiktiga operativa 

cykeln. 

 Lärandeperspektivet – Det sista perspektivet innebär att företaget måste identifiera de 

grundläggande handlingar som krävs för att skapa långsiktig tillväxt och utveckling. 

Perspektivet pekar på de faktorer som inverkar mest på den framtida lönsamheten. Den 

allt hårdare konkurrensen gör detta perspektiv mer betydelsefullt då det är viktigt att 

företag ständigt utvecklar sina möjligheter att skapa mervärde åt sina intressenter (Kaplan 

& Norton, 1999).  

 

Greve (2009) påpekar att vissa svenska företag lägger till ett femte perspektiv i styrkortet då de 

även vill mäta och belysa medarbetarna i organisationen. Det finns även de företag som önskar 

ett perspektiv som utgår från samhället.  
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Balanced Scorecards fyra perspektiv presenteras i modellen nedan: 

 

 

Vad tycker ägarna?                
 

                      Igår 
                Hur uppfattar                          Vad måste vi  
                 kunden oss?                            bli bra på?  
 
 
 
                                Idag 
 
 
 
 
 
                              Imorgon 
 

 Hur kan vi fortsätta 
                         förbättra oss i framtiden? 

 
 

Figur 1. Modell över ett traditionellt styrkort (Kaplan & Norton, 1992, s.72) 

3.2 Att konstruera ett styrkort 

Kaplan och Norton (1999) beskriver en generell utvecklingsplan som har använts vid utformning 

av styrkort. Det kan enligt författarna ta upp till 16 veckor att utforma och implementera ett 

Balanced Scorecard. De påpekar att många olika moment ska hinnas med under denna period, 

exempelvis reflekterande samtal, intervjuer och seminarier. Företaget måste sedan tidigare ha 

formulerat en strategi samt ha tillgång till marknads- och kundinformation för att tidsplanen ska 

hålla. Ahn (2001) menar dock att det tar längre tid än så och i hans artikel påpekar Weber och 

Schäffer att introduktionen av ett Balanced Scorecard kräver mer ledningskapacitet än förväntat. 

3.2.1 Kaplan och Nortons fyrstegsmodell 

Det första steget i processen för att utveckla ett styrkort är enligt Kaplan och Norton (1999) att 

definiera mätarkitekturen. Projektledningen måste identifiera den affärsenhet i företaget som är 

bäst lämpad för att börja arbeta med Balanced Scorecard. Detta då stora företag är så pass 

utbredda att det inte går att utveckla ett styrkort för hela organisationen samtidigt. Det andra 

steget handlar om att skapa enighet kring de strategiska initiativen. Projektledningen bör hämta 

information kring affärsenhetens vision, strategi, affärsidé, konkurrenssituation, kundpreferenser 

samt marknadens storlek och tillväxt. En bedömning bör göras för att undersöka huruvida 

målsättningarna relaterar till enhetens strategi och om de visar sig vara sammanlänkade i orsak-

verkan-samband. Ledningsgruppen ska sedan ta fram tre till fyra målsättningar för varje 

perspektiv samt en lista med lämpliga styrtal (Kaplan & Norton, 1999). 
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Kaplan och Norton (1999) beskriver det tredje steget som att välja ut och konstruera styrtal och 

det är viktigt att dessa styrtal fångar strategins innebörd. I det fjärde och sista steget ska en 

genomförandeplan upprättas. Denna plan syftar till att förklara hur de framtagna måtten kopplas 

samman med informationssystem som i sin tur ska förmedla Balanced Scorecard ut i 

organisationen. Styrkortet måste länkas samman med det nuvarande managementsystemet för att 

överhuvudtaget kunna skapa värde i organisationen. Företag rekommenderas att börja använda 

det framtagna styrkortet inom 60 dagar (Kaplan & Norton, 1999). 

3.3 Förutsättningar för att skapa värde med hjälp av styrkortet 

Olve, Roy och Wetter (1999) påpekar att då styrkort överhuvudtaget ska fungera måste det länkas 

samman med företagets strategi och tas emot på att bra sätt av de anställda. Olve, Petri, Roy och 

Roy (2003) menar även att styrkortet bör användas som ett verktyg för kommunikation då syftet 

med Balanced Scorecard är att ändra beteendet med hjälp av kommunikation för att åskådliggöra 

verksamhetsstrategin. De menar att det är viktigt att perspektiven och måtten är länkade till 

varandra och att ett väl framtaget Balanced Scorecard visar en strategisk logik. 

3.3.1 Att skapa förankring och delaktighet 

Balanced Scorecard bör ha en stark förankring i företagsledningen för att kunna implementeras. 

Är det inte är förankrat på detta sätt kan det leda till att det tar lång tid för organisationen att 

förstå konceptet och vad styrkortet innebär för den anställdes vardagliga arbete. Ett syfte med 

styrkortet är att skapa delaktighet och kommunikation kring företagets strategiska mål och vision, 

om konceptet används på fel sätt kan organisationen uppfatta styrkortet mer som ett 

kontrollverktyg istället för ett verktyg som ska hjälpa organisationen att jobba mot gemensamma 

mål (Olve et al., 1999).  

 

Nørreklit (2000) menar att det är viktigt att styrkortet är förankrat både i ledningen och 

organisationen, men hon hävdar dock att kontroll- och implementeringsproceduren i Balanced 

Scorecard inte säkerställer denna förankring. Författaren menar att förankringen hos ledningen 

kan skapa vissa problem. Det är enligt Argyris och Kaplan (1994) viktigt att ett företag ser till de 

anställdas interna engagemang och inte enbart till det externa enagagemnanget. Detta för att få 

bukt med problemet, då de anställdas känsla för ansvar, rättvisa och effektivitet kommer till 

uttryck. De blir även mer måna om att upptäcka och korrigera fel. Vidare vill medarbetarna vara 

säkra på att deras idéer är förenerliga med de värderingar och underliggande uppfattningar som 

företaget har kring organisatorisk effektivitet. På grund av Balanced Scorecards toppstyrda 

strategi kommer styrkortet enligt Nørreklit (2000) först och främst skapa externt engagemang och 

Holloway, Lewis och Mallory menar genom  Nørreklit (2000) att om det är för stort fokus på 

externt engagemang kommer det resultera i att de anställda fokuserar på vad som mäts.Detta 

kommer leda till att aktiviteter som inte mäts kommer i skym undan.  

 

Hallgårde och Johansson (1999) påpekar att det är viktigt att sälja in Balanced Scorecard i 

företaget, detta för att ändra medarbetarnas inställning och på så vis lyfta dem ur gamla hjulspår.  

Som ett resultat av detta kan medarbetarna se sin roll i helheten, vilket kan ses som viktigt för att 

organisationen ska kunna nå de uppsatta målen samt visionen (Olve et al., 1999).     
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3.3.2 Projektgruppens sammansättning 

Syftet med styrkortet är enligt Olve, Roy och Wetter (1999) att ge en fullständig bild av företaget 

och det är därför viktigt att personer från olika delar av organisationen får vara delaktiga i 

projektgruppen och komma med idéer samt synpunkter vid framtagningsprocessen. Författarna 

menar att för många ekonomer i projektgruppen kan leda till att finansiella mått favoriseras. Det 

finns inte något optimalt antal medlemmar i projektgruppen, men den bör inte vara för stor då 

detta kan leda till att handlingsfriheten och effektiviteten försämras. Gruppen får heller inte vara 

för liten då detta kan leda till att alla delar i organisationen inte finns representerade.  

3.3.3 Ett stort styrkortsprojekt – inte alltid optimalt 

Skulle styrkortsprojektet bli för stort i omfattning eller involvera för många personer finns risken 

att det blir för resurskrävande, vilket i sin tur kan leda till att det tar lång tid att förankra 

konceptet. Författarna menar även att arbetet med Balanced Scorecard kan ta upp mycket av 

nyckelpersonernas tid, detta kan leda till att det blir en för stor belastning att slutföra projektet. 

Författarna presenterar en lösning till detta problem, de rekommenderar pilotprojekt hos ett 

dotterbolag eller på en mindre avdelning. Företaget kan på så vis lära sig av misstagen och de 

anställdas förtroende kan vinnas redan från början (Olve et al., 1999).  

 

Det finns de företag som ser fördelar med att implementera styrkortet i hela organisationen 

samtidigt. Dessa företag menar att frågeställningarna konceptet bär med sig inte enbart berör en 

enskild affärsenhet, utan hela företaget. Genom att implementera styrkortet i hela företaget på 

samma gång måste organisationen förändra sin filosofi för verksamhetsstyrning och företaget kan 

börja blicka mot framtida mål. En nackdel med att göra på detta sätt är dock att det blir en lång 

och tidskrävande process (Olve et al., 1999). Kaplan och Norton (1999) rekommenderar dock 

inte ett företag att implementera hela styrkortet på samma gång i hela organisationen. Detta då de 

anser att den affärsenhet som är bäst lämpad för projektet bör vara först med att implementera 

Balanced Scorecard. De menar att det bör vara en affärsenhet som arbetar med utveckling, 

marknadsföring, produktion, försäljning eller service, det bör också vara relativt enkelt att ta fram 

utfallsmått för affärsenheten.  

3.3.4 Formulering och uppföljning av mål och mått 

I Balanced Scorecard ska mål för varje mått formuleras och målen bör gå i linje med den 

övergripande visionen och strategin för att styrkortet ska verka trovärdigt. Målen måste även vara 

högt satta samt verklighetstrogna för att organisationen ska kunna utvecklas. Ett företag behöver 

sätta upp både långsiktiga och kortsiktigt mål, de kortsiktiga målen kan exempelvis vara delmål 

som härleds ur ett långsiktigt mål. Dessa kortsiktiga mål brukar sträcka sig från tre till 18 

månader och de långsiktiga målen sträcker sig från två till fem år. De långsiktiga målen brukar 

uppdateras och omformuleras i samband med framtagandet av strategin. De långsiktiga målen 

måste mätas minst en gång per år och de kortsiktigt mer frekvent, exempelvis varje månad (Olve 

et al., 1999). 

 

Kaplan och Norton (1996b) hävdar att styrkortet genom de fyra olika perspektiven kan generera 

upp till 25 mått. Författarna undrar om detta är för många mått samt om det är möjligt för en 

organisation att fokusera på 25 områden samtidigt. Svaret på de båda frågorna är, trots deras 

tveksamhet, nej. De menar att om ett företag endast ser måtten i styrkortet som individuella 

kommer det att bli för komplicerat för en organisation att bemästra. Kaplan och Norton (1996b) 
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anser att Balanced Scorecard bör ses som en mätmetod för en strategi och då styrkortet ses som 

detta blir antalet mått oväsentligt. Enligt Marginson (2002) kan det vara en nackdel för ett företag 

att använda sig av flera prestationsmått samtidigt och han påstår att det skulle kunna leda till 

partiskhet inom organisationen då ett eller flera mått favoriseras på bekostnad av ett annat mått. 

Författaren menar att detta kan leda till obalans i användandet av informationen. Marginson 

(2002) hävdar att försök till användandet av flera prestationsmått samtidigt kan leda till beslut på 

”gräsrotsnivå”.  

 

Otley (1999) menar att feedbacken från ett styrkorts mått är viktig för organisationen och dess 

möjlighet att uppnå sin strategi. Han hävdar att återkopplingen från Balanced Scorecard ger 

företaget information om huruvida de har lyckats uppnå sina strategiska huvudmål. Vidare är 

författaren av åsikten att Balanced Scorecard är ett dynamiskt verktyg som kommer att förändras 

över tid i takt med att strategin utvecklas och de viktigaste strategiska målen förändras.  

3.3.5 Utbildning och information till de anställda 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att det är viktigt att information om styrkortskonceptet är 

enkel att ta del av och utbildning och information om styrkortskonceptet kan exempelvis ges med 

hjälp av handböcker eller seminarier. Dessa seminariegrupper bör dock inte innehålla fler än 20 

personer. Skulle gruppen vara större än så kan det finnas risk att deltagarna inte vågar ställa 

frågor eller ifrågasätta konceptet.  

3.4 Företagsstrategi och Balanced Scorecard 

Då Kaplan och Norton introducerade Balanced Scorecard trodde de först att konceptet handlade 

om mått och inte strategi (Kaplan & Norton, 2001). I en artikel, publicerad 1996, hävdar Kaplan 

och Norton (1996b) att Balanced Scorecard först och främst är ett verktyg för implementering av 

ett företags strategi och inte ett verktyg för formulering av strategi. Bukh och Malmis (2005) 

erfarenheter indikerar även att implementering av Balanced Scorecard nästan alltid kräver 

utveckling av strategin då endast ett fåtal strategier är tillräckligt utvecklade för omedelbar 

implementering. En sådan förfining och detaljering av strategin gör den mer angripbar. 

 

Kaplan och Norton (1996b) undrar varför det är viktigt att bygga ett styrkort som på ett korrekt 

sätt förmedlar historien om ett företags strategi. För det första beskriver styrkortet enligt 

författarna hela organisationens framtidsvision. För det andra skapar styrkortet en delad förståelse 

genom en holistisk modell av strategin och skulle modellen vara fel kommer avdelningar och 

anställda omedvetet att suboptimera sina prestationer. För det tredje kommer styrkortet att 

fokusera på förändringsarbete och slutligen tillåter styrkortet organisatoriskt lärande på 

verkställande nivåer. Författarna menar att ett företag genom orsak-verkan-samband kan testa sin 

strategi i realtid samt anpassa sig under tiden de lär sig. Författarna menar att inget strategisk 

lärande kan förekomma utan ett tydligt orsak-verkan-samband. 

  

Kaplan och Norton (1999) menar att de företag som lyckas applicera sin strategi på styrkortet 

också ges större förutsättningar till att realisera den. Genom en enhetlig sammansättning av 

finansiella och icke-finansiella mått bör ett Balanced Scorecard förmedla företagets strategi på ett 

effektivt sätt. Vidare menar författarna att företagets strategi ska beskrivas med hjälp av 

styrkortet, detta görs genom att länka samman utfallsmått och drivande mått i ett antal orsak-

verkan-samband. De viktigaste målen som ingår i ett företags strategi presentas med hjälp av 
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utfallsmåtten och ger indikationer på huruvida de kortsiktiga insatserna leder till förbättrade 

resultat. De drivande måtten används huvudsakligen för att informera de anställda om vad de kan 

göra idag för att skapa värde för organisationen i framtiden. Även Otley (1999) menar att 

avsikten med Balanced Scorecard är att skapa en stark koppling mellan företagets strategi och de 

valda prestationsmåtten, en process som enligt författaren är en svaghet i många organisationer 

och Balanced Scorecard kan ses som en teknik som ger ett företag praktisk vägledning för att lösa 

detta problem. 

 

Enligt Kaplan och Norton (1996a) signalerar styrkortet till alla medarbetare vad organisationen 

försöker uppnå för dess aktieägare och kunder. Författarna menar att då en strategi implementeras 

är det viktigt att utbilda de som ska verkställa den, då ett styrkort kommuniceras främjas 

engagemang och ansvar för företagets långsiktiga strategi.  

3.4.1 Är Balanced Scorecard ett verktyg för implementering av strategi? 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att styrkortskonceptet inte med säkerhet garanterar en 

framgångsrik strategi och vision, själva styrkan med konceptet är enligt författarna 

framtagningsprocessen som effektivt konkretiserar och sammanlänkar företagets vision och 

strategi. Det skapas en unik helhetsförståelse för verksamheten då medarbetarna får se företaget 

ur olika perspektiv och tidsdimensioner, detta då ett gemensamt språk och diskussionsunderlag 

skapas inom organisationen. 

 

Nørreklit (2003) påstår att det finns vissa begränsningar med att använda Balanced Scorecard för 

implementering av strategi i företaget, styrkortet övervarkar inte konkurrensen mellan företag 

eller den tekniska utvecklingen. Detta innebär att styrkortet inte tar hänsyn till strategisk 

osäkerhet i form av risken i vissa händelser som kan hota eller upplösa den nuvarande strategin. 

Nørreklit (2003) konstaterar att styrkortet innehåller kontrollegenskaper som har blivit kritserade 

för att inte vara förankrade i en dynamisk miljö eller i organisationen. Effekten av sådana 

styrmodeller kan leda till allvarligt dysfunktionella beteenden och förlust av strategisk kontroll.  

3.4.2 Att skapa en strategifokuserad organisation 

Kaplan och Norton (2001) har utifrån ett antal fallstudier utvecklat fem principer som kallas 

”Strategy-Focused-Organization model”. I den första principen ingår enligt strategikartor och 

styrkortet självt. Balanced Scorecard erbjuder ett ramverk för att beskriva och kommunicera 

strategin på ett konsekvent och insiktsfullt sätt. Författarna menar att ett företag inte kan förvänta 

sig att lyckas implementera strategin om de inte kan beskriva den. Detta ramverk kallas för 

strategikarta vilken är ett logiskt och omfattande sätt att beskriva strategi, den strategiska kartan 

erbjuder en grund för att designa ett styrkort. Genom att översätta strategin på ett logiskt sätt med 

hjälp av en strategikarta kan organisationer skapa en gemensam och begriplig referenspunkt för 

alla affärsenheter och anställda (Kaplan & Norton, 2001). Bukh och Malmi (2005) menar att en 

strategikarta hjälper en organisation att utveckla sin strategi istället för att endast översätta 

strategin till handling. 

 

Bukh och Malmi (2005) menar att det låter enkelt att spegla strategin i prestationsmåtten, men det 

är betydligt svårare i praktiken. Ett problem författarna har observerat handlar om begreppet 

strategi och dess förståelse. De menar att i vilken organisation som helst, speciellt större 

organisationer, får strategi flera olika betydelser. Detta kan bero på flera olika orsaker, 
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exempelvis chefernas akademiska bakgrund, tidigare erfarenheter och ledarskapsstil men också 

på olika funktionella riktlinjer eller helt enkelt på organisationens hierarki. 

 

Den andra principen innebär att anpassa organisationen till strategin. Organisationer består av 

olika områden, affärsenheter och specialiserade avdelningar, alla med en egen strategi. Dessa 

individuella strategier måste länkas samman och integreras för att den organisatoriska 

prestationen ska bli enhetlig. Framgångsrika företag använder Balanced Scorecard för att få 

helheten att överstiga summan av de enskilda delarna i organisationen (Kaplan & Norton, 2001). 

Princip tre handlar om att få strategin till att bli samtliga anställdas jobb. Strategifokuserade 

organisationer kräver att alla medarbetare förstår strategin och sköter sitt dagliga jobb på ett sätt 

som bidrar till strategins framgång. Ledningen använder Balanced Scorecard för att kommunicera 

och utbilda organisationen gällande den nya strategin. Istället för att anta att de anställda inte är 

kapabla att förstå kundsegmentering, rörliga kostnader och databasmarknadsföring gör ett företag 

gemensamma ansträngningar för att utbilda dem. Stategin blir på så sätt allas vardagliga jobb 

därför att alla förstår den samt blir motiverade till att verkställa den (Kaplan & Norton, 2001). 

 

Föllesdal, Wallöe och Elster menar via Nørreklit (2000) att en viktig målsättning med Balanced 

Scorecard är att kommunicera strategin till alla delar i organisationen. I vilken utsträckning detta 

kommer att lyckas beror på huruvida prestationsmåtten speglar strategin och hur 

prestationsmåtten tolkas av de anställda.  

 

Den fjärde principen innebär att göra strategin till en kontinuerlig process. Det har tidigare inte 

funnits något tillvägagångssätt för att hantera strategi på enligt Kaplan och Norton (2001) och 

detta har gjort att varje företag har fått utveckla sitt eget. Författarna menar att det är viktigt att 

länkar samman strategin med budgetprocessen, att ledningsmöten hålls för att granska strategin, 

samt att ett företag utvecklar en process för lärande och införande av strategin. Genom dessa 

aktiviteter blir strategin en kontinuerlig process istället för en årlig händelse. Den femte, och sista 

principen handlar om att skapa förändring genom verkställande ledning. Kaplan och Norton 

(2001) menar att den enskilt viktigaste förutsättningen för framgång är ägarskap och ett aktivt 

engagemang från den verkställande ledningen. Strategi kräver förändring från varje enskild del i 

organisationen och det krävs samarbete för att samordna dessa förändringar. Om de högsta 

ledarna inte handlingskraftigt leder processen kommer förändringarna inte heller äga rum, vilket i 

sin tur leder till att strategin inte kommer implementeras och möjligheten för ökade prestationer 

kommer gå förlorad.  

3.5 Styrkortets samarbetsaspekter 

Det är enligt Otley (1999) viktigt att styrkortet har en central roll i organisationens kontrollsystem 

för att det på ett effektivt sätt ska kunna utveckla ett företags strategi samt länka samman dess 

operativa rutiner med strategiska syften. Vidare menar han att styrkortet inte kan verka ensamt i 

organisationen och att kopplingen till traditionella kontrollsystem bör granskas. Författaren anser 

att det verkar osannolikt att en organisation kan överleva genom att enbart använda Balanced 

Scorecard utan samarbete med de sedvanliga budgeterna. 

 

Atkinson (2006) anser att det är viktigt att undersöka och utvärdera till vilken grad Balanced 

Scorecard samarbetar med budget. Hon ställer sig frågan huruvida de två olika systemen 

samarbetar, eller snarare motarbetar varandra. Vidare undrar Atkinson (2006) om styrkortet kan 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Dagfinn%20F%F6llesdal
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lars%20Wall%F6e
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jon%20Elster
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ersätta budget och i så fall hur går det för företag som har tagit detta steg. Ahn (2001) menar att 

Balanced Scorecard borde ersätta och inte komplettera ett företags nuvarande 

prestationsmätningssystem, detta då styrkortet ska kunna få en särskild nyckelroll i 

verksamhetsstyrningen. Otley (1999) menar dock att styrkortet aldrig står helt isolerat från andra 

system, de traditionella mätsystemen bör enligt författaren snarare stötta och förstärka styrkortet 

än att helt överges. Vidare menar han att om ett mått inte finns representerat i styrkortet behöver 

det inte betyda att det inte längre används i organisationen.  

    

Implementering av Balanced Scorecard kommer att påverka organisationens redan existerande 

system och dessa kommer i sin tur påverka styrkortet. Det är viktigt att kunna få de anställda med 

sig och för att lyckas med detta är det av stor vikt att påpeka att Balanced Scorecard är mer än ett 

supplement till de nuvarande system som inte enbart innebär mer arbete. Balanced Scorecard 

tenderar att förbättra ett företags nuvarande ekonomistyrningssystem på många olika sätt (Mooraj 

et. al, 1999). Kaplan och Norton (1999) menar att utvecklandet av ett styrkort möjliggör för ett 

företag att länka samman den finansiella budgeten med företagets strategiska mål.  

3.5.1 Orsak-verkan-samband 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver ett samband där de förklarar hur icke-finansiella 

mått, exempelvis produktkvalitet, leder till finansiella mått som exempelvis vinst. Vidare menar 

författarna att det är viktigt att måtten faktiskt är sammanlänkade i ett orsak-verkan-samband och 

inte enbart är en lång lista med mått. Ju större förståelse för relationerna mellan måtten är, desto 

mer framgång kommer varje medarbetare kunna tillföra framgång till företagets strategi. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver med hjälp av följande modell orsak-verkan-

sambandet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Orsak-verkan-samband mellan mått (Anthony & Govindarajan, 2007, s. 465) 
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Nørreklit (2000) menar att orsak-verkan-sambandet är centralt i Balanced Scorecard och det är 

denna kedja som skiljer styrkortet från andra modeller. Dock ställer hon sig frågan om det 

verkligen finns ett orsaksamband mellan måtten i styrkortet. Författaren anser vidare att 

beskrivningen av orsak-verkan-sambandet mellan mått från de fyra perspektiven kan ses som 

problematisk. Istället för ett orsak-verkan-samband anser Nørreklit (2000) att de fyra 

perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra. Påverkan mellan måtten är inte enkelriktad då 

lärande och tillväxt är drivkraften för interna affärsprocesser, som i sin tur är drivkraften för 

kundnöjdhet som slutligen är drivkraften för finansiella resultat. Nørreklit  (2000) hävdar snarare 

att resonemanget är cirkulärt och därför blir perspektiven beroende av varandra. Utifrån ett 

neoklassiskt perspektiv menar Nørreklit (2000) att relationen mellan kundnöjdhet och finansiella 

resultat är logisk och inte ett orsak-verkan-samband. Företagsekonomer antar att en transaktion 

endast kommer äga rum då värdet för kunden är högre än priset och om företagets 

marginalkostnad är lägre än dess marginalintäkt. 

 

Bukh och Malmi (2005) menar att då mått identifieras borde fokus inte ligga på 

sammanlänkningen mellan perspektiv, utan snarare försöka förstå orsaksambandet mellan 

individuella handlingar och mått. Författarna menar även att det inte spelar någon roll hur väl 

orksak-verkan-sambandet kartläggs och hur väl måtten definieras, om dessa inte skapar 

engagemang och handling kommer de aldrig  bli framgångsrika.   

3.6 Individen, systemet och makten 

Då vi har avgränsat studien till att behandla Balanced Scorecard som ett system följer nedan en 

sammanfattning av författarna Argyris, Giddens, Bolman och Deals tankar kring system.  

3.6.1 Individens beteende och handlande 

Argyris (1990) hävdar att människor ständigt försöker ta befäl över sina handlingar samt att de 

mår bra då de kan skapa de konsekvenser de själva önskar. Han menar även att människor fasar 

för känslan att inte ha kontroll över sig själva. Individer har inbyggda program för hur de ska 

kunna skapa denna kontroll och programmen används framförallt då människor stöter på 

osäkerhet eller hot som skulle kunna äventyra kontrollen. Programmen finns i det mänskliga 

sinnet på två olika sätt varvid det första är den uppsättning övertygelser, värderingar och attityder 

människor har kring hur de ska hantera sina liv. Detta kallas enligt författaren för ”espoused 

theory”. Det andra sättet är de faktiska reglerna som människorna använder för att hantera sina 

föreställningar, vilket Argyris (1990) benämner som ”theory-in-use”. Det senare sättet kan delas 

in i två modeller, modell ett och modell två. 

 

Den första modellen instruerar människor till att försöka skapa en ensidig kontroll, till att vinna 

samt till att inte göra andra människor upprörda. Denna modell innehåller de sociala egenskaper 

vi har lärt oss under vår tidiga uppväxt. Den andra modellen är en nyare form av ”theory-in-use”. 

I denna modell finns spår av lärande då människor ständigt försöker att skapa så mycket giltig 

information om ett problem som möjligt. Individen försöker söka efter all den giltiga 

informationen som finns tillänglig för att kunna fatta bra och välgrundade beslut. Desto mer giltig 

information som finns tillgänglig, desto högre är sannolikheten att besluten som individen fattar 

är baserade på den bästa informationen. Den främsta anledningen till varför människor, i den 
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andra modellen, har skyldighet att kontrollera hur väl de skapar och genomför sina beslut är för 

att de ska kunna upptäcka och korrigera fel (Argyris, 1990).    

 

Argyris (1990) hävdar att idéer för hantering av mänskliga prestationer kan komma att 

underlättas avsevärt om individerna som utför prestationerna utbildas efter den andra modellen. 

Denna utbildning skulle enligt författaren kunna leda till minskad inkompetens, minskade 

försvarsrutiner samt en minskad känsla av obehag. Han påpekar att det är av stor vikt att denna 

process börjar i toppen av organisationen för att vidare fortsätta nedåt. Argyris (1990) hävdar 

dock att utbildningen utifrån den andra modellen inte på något vis ersätter den första modellen. 

Modell ett kan fortfarande vara användbar i hanteringen av enkla rutiner samt för planerade 

åtgärder som syftar till att utnyttja ”single-loop learning”. Den andra modellen används enligt 

Argyris (1990) främst för att utveckla ”double-loop learning” vilket författaren menar är 

genomförbart hos såväl individer som organisationer.  

 

Argyris (1990) menar att då människor ställs inför en fråga som innehåller betydande osäkerhet 

eller hot agerar, de i största möjliga mån, på ett sätt som undviker denna osäkerhet eller hot. 

Författaren hävdar att då de flesta individer handlar på detta sätt blir handlingarna en del av 

strukturen i vardagen. Detta medför att handlingarna blir organisatoriska normer som vidare 

resulterar i att handlingarna ses som rationella, förnuftiga och realistiska. Resultatet kommer 

slutligen blir att organisationen, där dessa individer ingår, kommer att skapa ett organisatoriskt 

försvar. På grund av de försvar som existerar i de flesta organisationer kan dessa vägvisare bli 

kontraproduktiva och i vissa fall även hämma den organisatoriska prestationen (Argyris, 1990).   

3.6.2 System och regler 

System definieras enligt Nationalencyklopedin som en helhet som är sammansatt av flera delar 

eller som ett antal element som tillsammans bildar en ordnad helhet
14

. Enligt Giddens (1979) har 

system en struktur eller strukturella egenskaper och dessa system kan enligt författaren inte själva 

vara strukturen. Vidare menar författaren att strukturer är nödvändiga egenskaper hos system 

eller grupper och karaktäriseras av ”avsaknaden av ett ämne”. Bolman och Deal (2005) hävdar att 

meningen med organisationer är att uppfylla människors behov och att dessa två element behöver 

varandra. Om kongruensen mellan system och individ är dålig menar författarna att minst en av 

parterna blir lidande. De hävdar att det antingen är människorna som utnyttjar organisationen 

eller tvärtom, även båda parter kan sluta som förlorare. Om kongruensen mellan systemet och 

individen är bra så kommer båda parter att dra nytta av detta. Individen ges ett meningsfullt 

arbete och i utbyte får organisationen det som krävs för att bli framgångsrik.  

 

Giddens (1979) menar att sociala system är uppbyggda av handlingar mellan agenter, vilka även 

kan ses som individer enligt författaren. Då ett socialt systems strukturering studeras innebär det 

enligt författaren att studera hur systemet, genom tillämpning av generativa regler samt resurser i 

samspelet mellan oavsiktliga resultat, är producerat och reproducerat i samspelet. Författaren 

avvisar skillnaden som ständigt görs mellan grundläggande och reglerande regler. Vidare menar 

han att alla sociala regler har både grundläggande och reglerande aspekter.  
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Giddens (1979) hänvisar till Wittgenstein som menar att om du ska spela utifrån reglerna så 

måste du veta hur du ska kunna ta dig vidare. Vidare menar författaren att regler oftast är 

främmande i det flesta områden i det sociala livet, detta då det sociala livet inte är normativt. En 

regel är inte en generalisering av vad människor gör av regelbundna rutiner. Giddens (1979) 

menar också att vi måste vara oerhört försiktiga då vi använder spelets regler som förklaring till 

det som kännetecknar sociala regler i allmänhet. 

 

Vidare diskuterar Giddens (1979) att kunna reglerna och att kunna formulera dem är två olika 

saker. Författaren menar att veta hur du ska ta dig vidare är varken nödvändigt eller normalt för 

att kunna formulera dessa regler. Giddens (1979) nämner ett exempel där ett barn lär sig engelska 

som första språk och efter ett tag kan tala språket, då kan barnet också reglerna för språkets 

användning oavsett om hon eller han kan formulera dem. Ytterligare ett exempel som Giddens 

(1979) nämner är då barn leker tillsammans i grupper så finns det ingen handbok med formella 

regler. Detta anser han är ett viktigt kännetecken; att de regler som existerar faktiskt inte 

definieras.  

 

Enligt Giddens (1979) hävdade Wittgenstein att de flesta begrepp som används i vardagligt språk 

inte går att avgränsa i lexikal mening. Författaren menar att begreppen inte går att avgränsa, men 

detta beror inte på att vi inte kan deras riktiga definition. Det beror snarare på att det faktiskt inte 

finns en riktig definition av dem. Författaren hävdar att om vi skulle anta att det måste finnas en 

definition, så skulle detta vara som att anta att när barnen leker med en boll spelar de ett spel 

utifrån strikta regler.  

3.6.3 Makt 

Precis som regler är makt enligt Giddens (1979) inte en beskrivning av en regeringsangelägenhet, 

utan istället en förmåga som en individ innehar. Bland de många tolkningar av makt i social och 

politisk teori menar författaren att två huvudperspektiv har framträtt. Det första är att makten bäst 

kan beskrivas som förmågan hos en aktör för att uppnå sin egen vilja, även på bekostnad av det 

att andra kan motarbeta honom.  Det andra är att makt ska ses som en egenskap hos kollektivet. 

Makt skapas av bestämda former av dominans i ett parallellt sätt att involvera regler med sociala 

handlingar som en integrerad del av del av dessa förfaranden. Bolman och Deal (2005) delar upp 

maktbegreppet på två olika nivåer; grupp- och individnivå. De menar att makt på individnivå är 

då människor försöker få makt för att kunna påverka miljön de vistas i och de faktorer som 

inkräktar på deras utrymme.  

 

För att kunna samordna individers, enheters eller divisioners insatser bör ett företag enligt 

Bolman och Deal (2005) utse en chef, alltså en person som innehar formell makt.  Författarna 

hävdar att ett system fungerar som bäst då de underlydande personerna godtar chefens makt och 

då de överordnade personerna legitimerar den.   

3.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Litteraturgenomgången består av två delar, den första delen har en stark förankring i praktiken. 

Denna del av litteraturgenomgången kommer i analysen att ställas mot studiens empiriska 

material. Den andra delen består av idéer som hämtats från författarna Argyris, Giddens samt 

Bolman och Deal. Denna del ska användas för att, utifrån de empiriska problemen, analysera 

varför företagen misslyckades med sina styrkort.  
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4 Balanced Scorecard utifrån en konsults erfarenheter 
I detta kapitel behandlar vi en intervju gjord med Carl-Fredrik Helgegren som utifrån sitt arbete 

som konsult delgett oss sina erfarenheter kring Balanced Scorecard. Kapitlet speglar hur ett 

styrkort kan konstrueras för att undvika problem, vad som krävs för att skapa värde med 

styrkortet, vikten av en strategisk karta, samt hur Balanced Scorecard förhåller sig till andra 

managementsystem.   

 

4.1 Olika styrkort 

Helgegren påpekar att det finns olika typer av styrkort och det första exemplet är ett styrkort där 

fokus ligger på måtten och den strategiska styrningen kommer i skymundan. Denna typ av 

styrkort återfinns ofta i produktionen hos ett företag och det är vanligt med detaljerade mått i 

perspektiven. Vidare berättar han att det också finns Balanced Scorecards som har vuxit fram ur 

Benchmarking, där fokus oftast ligger på jämförelser. Denna typ av styrkort medför dock viss 

risk då allt för stor vikt läggs vi just jämförelserna, vilket resulterar i att den strategiska aspekten 

förbises. Det är viktigt att precisera mått med utgångspunkt i den strategi företaget har satt upp 

för att strategin ska kunna bli en del av ett sådant styrkort. Exempel på sådana mått kan vara vilka 

orsaker som ligger till grund för den förbättring företaget har upplevt eller vad organisationen bör 

jobba extra med för att skapa förbättring.  

 

Ytterligare exempel på Balanced Scorecards som Helgegren presenterar är ett styrkort som tar 

hänsyn till olika intressenter, exempelvis ägare, anställda, leverantörer och partners. 

Organisationen sätter då upp flera olika mål för varje intressent och sammanställer detta i ett 

styrkort. Denna typ av kort kan i vissa fall, enligt Helgegren, leda till konflikter på grund av alla 

de olika mått företaget har satt upp. Slutligen presenterar han det styrkort som hans företag 

representerar, nämligen det strategiska kortet där tydliggörandet av strategin står i centrum och 

styrkortet i stort handlar om att genomföra strategin.  

4.2 Att konstruera ett styrkort 

Helgegren påstår att den strategiska kartans design är oerhört viktig och gör en jämförelse med 

bilindustrin, där 60-65% av den framtida intjäningsförmågan från en bilmodell skapas i designen. 

Kommer modellen att lyckas attrahera och går den att tillverka på ett effektivt sätt? Helgegren 

menar att ”you never get a second chance to make a first impression” och det är därför viktigt att 

designen av styrkortet redan från början är övertygande. 

4.2.1 Vikten av att utveckla en strategisk karta 

Ett styrkort bör enligt Helgegren alltid utgå från en strategisk karta för att bli framgångsrikt, han 

menar att styrkortet annars lätt kan bli ett mätsystem istället för ett verktyg för strategi. Vidare 

hävdar han att det är viktigt att ett företag jobbar mycket med att utveckla den strategiska kartan 

innan de implementerar styrkortet, detta för att inte gå i någon ”fälla”. En strategikarta är en 

kortfattad visualisering av en tydliggjord strategi och Helgegren menar att processen för att ta 

fram denna karta är mycket arbetssam för ledningen. Arbetet kan innebära flertalet seminarier, 

bland annat för att lyckas förändra, förbättra, slå samman, ta bort samt prioritera i företagets 

befintliga strategi. Vidare menar Helgegren att det är viktigt att genomarbeta den strategiska 
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kartan då företag annars kommer att stöta på problem senare i processen. Han hävdar att ett 

företag som formulerar 50 strategiska mått förr eller senare kommer inse att de tagit på sig för 

mycket jobb.  

 

En strategisk karta bör enligt Helgegren kunna användas i framtiden och innehållet i kartan kan 

vara processer eller projekt som ligger flera år framåt. En stor koncerns strategikarta ska med 

andra ord vara utgångspunkten för många olika enheter över en lång tid, Helgegren menar därför 

att ledningen bör prioritera denna process och lägga ner en stor andel tid för att lyckas skapa en 

dialog som vidare leder till den startegiska kartan. 

 

Det gäller enligt Helgegren att ha ett systematiskt tankesätt då man som företag ska utveckla den 

strategiska kartan. Det är viktigt för ett företag att kunna svara på frågor som berör vilka kunder 

de vill ha, vad de ska göra, vilka länder de ska satsa på etcetera. När de väl har lyckats med att ta 

fram den strategiska kartan på koncernnivå bör fokus läggas på att få ut kartan till alla divisioner, 

nivåer, avdelningar och staber. Detta för att de olika delarna i koncernen eller organisationen ska 

kunna ta fram sina egna styrkort i linje med koncernens, vilket enligt Helgegren kallas för den 

strategiska planeringen. När företaget i detta skede har preciserat vad som ska göras är det dags 

att koppla samman det strategiska styrkortet med den operativa verksamheten.  

4.2.2 Att komma till användningen 

Efter att organisationen har utvecklat och tagit fram en långsiktig strategisk karta ska de därefter 

hitta de vassaste måtten för att skapa återkoppling och lärande kring strategin. Helgegren påpekar 

att det inte bara är att mäta mycket, utan att verkligen fokusera på att mäta det som i slutändan 

leder till att strategin genomförs. Det är även viktigt att måtten som formuleras följer en logik och 

inte spretar åt olika håll, utan logik kan det enligt Helgegren bli för många mått.  

 

Helgegren har en bild över hur implementeringsprocessen för Balanced Scorecard kan gå till. Det 

första steget innebär att tydliggöra den strategiska riktningen och det är i detta skede den 

strategiska kartan arbetas fram. Det är enligt Helgegren förbjudet att börja tala om mått för tidigt i 

processen, först i det andra steget börjar planeringen för hur mätningen ska gå till och det är 

också då utvecklingen av mått börjar ta fart. Helgegren menar att det även är här som 

handlingsplaner inom styrkortet börjar tas fram. Denna del är vad Helgegren kallar för ”träsket” 

och det är ofta under denna period företag ger upp implementeringen av Balanced Scorecard. Det 

är en trög och tidskrävande del i processen som många företag upplever jobbig, de företag som 

endast tar sig halvvägs igenom denna del kommer i slutändan mestadels få finansiella mått i sitt 

styrkort. Det är enligt Helgegren lätt att fortsätta mäta i form av mått där det finns data sedan 

tidigare och svårt att jobba sig igenom en process där det krävs nya mått och ny insamling av 

mätdata. 

 

De företag som lyckas ta sig igenom ”träsket” kommer slutligen fram till användningen av 

styrkortet, det är då viktigt att företaget har definierat och utsett en ledningsgrupp för 

implementeringen och användningen av Balanced Scorecard. Det är med andra ord 

grundläggande att fördela uppföljningsansvar och roller på dem som ingår i ledningsgruppen, det 

bör exempelvis vara definierat vem som ska förbereda styrkortet för implementeringen, vilka i 

organisationen som ska samla in data, var implementeringsfasen ska börja och hur den sedan ska 

fortsätta ut i organisationens olika delar. Vidare påpekar Helgegren hur viktig uppföljningen av 
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styrkortet är, detta görs oftast genom uppföljningsmöten, både på det strategiska och operativa 

planet.  

 

Slutligen menar Helgegren att det är svårt att implementera Balanced Scorecard i hela företaget 

på samma gång samt att involvera alla medarbetare i processen. Det kan enligt Helgegren ta ett 

tag innan ett företag upplever fördelarna som styrkortet för med sig, ett företag kan ibland stå och 

stampa på samma plats ett bra tag innan de tar sig vidare i processen. Detta kan i vissa fall 

uppfattas på ett negativt sätt av de anställda, exempelvis om de efter ett år inte har upplevt några 

förändringar på just sin avdelning. Detta är just en nackdel med styrkortet enligt Helgegren, att 

det är ett koncept som tar tid och detta medför även hotbilder. Styrkortet startar i en enhet i 

organisationen och det tar tid innan det når hela organisationen. Helgegren menar att de anställda 

kan bli misstänksamma och undra varför det inte händer något på just deras avdelning och 

slutligen menar han att ett företag bör undvika att ”slå på stora trumman” då de börjar arbeta med 

Balanced Scorecard. 

4.2.3 Hur lång tid bör implementeringen ta? 

Det tar enligt Helgegren cirka 12 veckor att utveckla ett styrkort och en strategisk karta. Det finns 

en rad faktorer som påverkar hur lång tid implementeringen tar, exempelvis hur många nivåer 

styrkortet ska införas på, hur stor organisationen är samt hur många anställda företaget har. 

Helgegren påpekar att det är viktigt att implementeringen inte tar allt för lång tid, det får inte gå 

flera månader mellan de olika stegen i implementeringsprocessen. Skulle det går mer än en 

månad mellan stegen finns  risk  att ledningsgruppen glömmer av vad de senast arbetade med. 

Det gäller enligt Helgegren att ha en kreativ och intensiv process och på så vis kan ett företag 

lyckas ta sig igenom hela implementeringsprocessen. Slutligen menar han att företag i större 

utsträckning borde tänka ”good enough” istället för att försöka utveckla ett perfekt styrkort i 

första omgången. Han menar med andra ord att det är viktigare att komma igång med 

användningen av styrkortet, för att sedan förbättra det efterhand, än att ta fram ett styrkort som är 

färdigt från början men som tagit alldeles för lång tid att utveckla så det är inaktuellt då det väl 

tas i bruk.  

 

Helgegren menar att företag ibland påstår att de inte hinner med styrkortsprojektet och att de ska 

återuppta projektet ett par månader senare, men då ett stort uppehåll har skett kommer det bli för 

tungt att dra igång projektet igen. Helgegren påpekar att om ett företag väl har problem med 

styrkortet så är det många gånger för sent att lösa dem. Misstaget vissa företag begår då är att de 

inte förberett processen tillräckligt innan de startade den, de inser inte att det är mödosamt att 

starta om projektet. Enligt Helgegren krävs det dock en hel del eftersom anställda kan ha förlorat 

engagemang och intresse. Många företag tror att det endast är att ta några steg tillbaka och sedan 

återuppta arbetet, men för att skapa en bra strategisk karta och ett bra styrkort kan ett företag 

behöva starta om från början. Detta är anledningen till att Helgegren menar att det är viktigt att 

företaget inte ger upp och tar sig till själva användningen av styrkortet. 

4.3 Förutsättningar för att skapa värde med hjälp av styrkortet 

Helgegren berättar att Kaplan och Norton från början menade att momentet med att ta fram mått 

var viktigast i styrkortsprocessen, men idag ligger fokus snarare på att översätta strategin och ta 

fram olika principer för att lyckas med styrkortet. Detta har förändrats över tid och Helgegren 

påpekar att det viktigaste steget i arbetet med att utveckla ett styrkort idag är att engagera hela 
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ledningen i processen. Det är av stor vikt att skapa förståelse och uthållighet hos ledningen 

eftersom det kan vara svårt att förklara för de anställda i en väl fungerande organisation varför ett 

antal förändringar ska genomföras. De anställda kan i vissa fall enligt Helgegren ställa sig 

frågande och negativa till detta och det är då till fördel om ledningen har gemensam förståelse för 

varför företaget ska genomföra dessa förändringar. 

4.3.1  Att skapa förankring och delaktighet 

Om det inte finns förståelse, kunskap eller tro hos ledningen menar Helgegren att styrkortet ofta 

stannar vid implementeringsfasen på grund av att de bromsar upp processen, detta kan ske då 

endast Det kan exempelvis vara så att det endast är ett fåtal personer i ledningen driver processen 

framåt. Skulle dessa nyckelpersoner sluta i företaget kommer Balanced Scorecard enligt 

Helgegren med största sannolikhet försvinna med de drivande personerna. Han menar vidare att 

om detta sker, är konceptet aldrig riktigt inbäddat i företagets sätt att styra utan finns endast på 

ytan. Han förklarar även att det i vissa fall kan vara tvärt om, att nya medarbetare anställs som 

sedan för projektet vidare på ett sätt som den tidigare ledningen aldrig gjorde. 

 

Ytterligare en förutsättning för att Balanced Scorecard ska bli ett långsiktigt system i företaget är 

att ledningen lyckas kommunicera strategin i organisationen, med hjälp av den strategiska kartan 

och styrkortet, på ett fullständigt och tydligt sätt. Helgegren menar att styrkortet i vissa företag 

kan stanna just hos den högsta ledningen eller att det blir liggandes i ”en låda” någonstans i 

organisationen och aldrig bli mer än en tanke. Detta hänger ihop med att det är relativt enkelt att 

ta fram ett styrkort på pappret, och föra flera olika intellektuella diskussioner, men det svåra är att 

lyckas koppla samman detta med en ordentlig process där roller och ansvar är fördelat. Helgegren 

varnar för att det då blir mycket papper och diskussioner, men att själva styrkortet aldrig används. 

Detta kan enligt honom ske då företagen inte riktigt vet var i organisationen deras problem ligger, 

han menar att om det inte finns någon ambition är det lätt att gå fel, om du inte vet vart du ska 

kan du ta alla vägar.  

 

Helgegren menar att det även är viktigt att ett företag engagerar de anställda i styrkortsprojektet, 

de måste känna att de är delaktiga och att alla arbetar med styrkortet tillsammans. Vidare menar 

Helgegren att det är viktigt att de anställda lär sig utifrån sin egen förmåga. Styrkortsprocessens 

startskede, då strategin ska tas fram, är enligt Helgegren ofta spännande och engagerande. När 

måtten sedan ska definieras på detaljnivå menar han att det inte är lika roligt och stimulerande 

och det är då enligt Helgegren viktigt att göra det intressant och spännande för de som är 

delaktiga. Han menar att de som är engagerade bör känna att något bra växer fram i företaget och 

att de själva också tar ansvar för detta.  

4.3.2 Projektgruppens sammansättning enligt Helgegren 

Gällande projektgruppens utformning anser Helgegren att det är bra om tre, fyra stycken med 

olika syn och erfarenhet ingår i projektgruppen, de bör ha olika syn och funktionell inriktning, 

samt komma från olika enheter. Vidare menar han att det inte är ovanligt att styrkortets 

projektledare är en controller och han tycker att det är positivt om någon från företagsledningen 

kan medverka i projektgruppen. Vidare anser Helgegren att det är viktigt att medlemmarna i 

projektgruppen har en helhetssyn och inte enbart är intresserade av styrkortet i sin egen 

avdelning. Det är viktigt att personerna kan sudda ut sin roll för att istället se helheten, detta då de 

ska hjälpa företaget att ta fram underlag för ledningen att diskutera och senare besluta, samt 
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ansvara för genomförandet av strategin. Helgegren menar att det är viktigt att de personer som 

ingår i projektgruppen på något sätt också är involverade i den framtida användningen av 

styrkortet.  

4.3.3 Passar styrkortet alla företag? 

Helgegren menar att konceptet Balanced Scorecard inte är skalbart i den meningen att det inte tar 

hänsyn till hur stort företaget är, han menar att ansträngningen inte är proportionell. Han påpekar 

dock att konceptet trots detta även passar mindre företag, men det krävs ökad ansträngning från 

ett mindre företag som ibland kan vara oproportionerlig. Målet med att använda Balanced 

Scorecard beror enligt Helgegren även på vilken typ av verksamhet företaget i fråga bedriver. 

Vissa företag har som målsättning att tjäna pengar i sin verksamhet, vilket är vanligt bland 

tillverkande företag. Han tar även upp exempel på företag där de främsta målen inte är att 

maximera vinsten, han nämner exempelvis sjukhus och kommuner. Där kan det viktigaste målet 

istället vara att ge medborgarna och patienterna högsta service, de är med andra ord icke-

vinstdrivande organisationer. Helgegren menar med andra ord att styrkortet passar i så väl 

vinstdrivande som icke-vinstdrivande företag.  

4.3.4 Utbildning, information och erfarenheter 

Konceptet kan tas emot på olika sätt beroende på vilken bransch företaget som planerar att 

implementera det verkar i. Helgegren nämner ett exempel med ett svenskt universitet där 

styrkortet diskuterades och att de som berördes ifrågasatte konceptet på ett annat sätt än de som 

arbetade i ett yngre IT-företag. De på universitetet ville ha empiriska bevis på att det som sades 

var rätt och ville att detta skulle styrkas med forskning. IT-företaget ifrågasatte också, men enbart 

för att de ville lära sig mer om konceptet.  

 

Vidare berättar Helgegren att ett företag som tidigare arbetat med exempelvis TQM redan har 

gjort ett stort antal målbeskrivningar och har dokument kring detta arbete. De anställda i ett 

sådant företag kan ha en relativt negativ inställning till att implementera Balanced Scorecard i 

organisationen då de är rädda att deras tidigare arbete går förlorat. Helgegren påpekar att 

företaget måste vara noga med att poängtera att arbetet som har gjorts inte behöver gå förlorat, 

utan att det kan komma till användning vid framtagningen av Balanced Scorecard. Då dessa 

personer börjar inse att styrkortet är av samma ursprung och att det är samma ledarskapsfilosofi 

bakom konceptet ändras också deras inställning. Från att ha varit de värsta motståndarna blir de 

styrkortets främsta anhängare.  

4.3.5 Vikten av att veta varför Balanced Scorecard införs 

Helgegren menar att det är av stor vikt att ett företag, som ska införa Balanced Scorecard, vet 

varför de från början valde att arbeta med styrkortet. Vissa använder exempelvis argument som 

att ”det var styrelsen som tyckte det” eller att de hade sett andra företag använda denna typ av 

styrning, ”och det såg ju ut att gå bra för dem” när de motiverar varför de valde att införa 

styrkortet. Det som saknas är helt enkelt en tydlig bild över vad man som företag och 

organisation själv vill åstadkomma. Helgegren gav ett bra exempel som tydliggjorde detta 

fenomen, han gjorde en liknelse mellan ett företag och en blomsterplockare. Blomsterplockaren 

gick till en trädgård för att plocka blommor och sedan sätta dessa i sin egen trädgård. Blommorna 

såg ut att må bra de två första dagarna, men den tredje dagen började de vissna och den femte 

dagen var de döda. Helgegren jämför detta med ett företag som förstår delarna av Balanced 
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Scorecard, men som inte kan se bakgrunden eller helheten kring konceptet. De har med andra ord 

inte försökt sätta sig in i varför blommorna växte just i det solläget eller vilken gödning de hade 

fått under den tid de växte. De förstår inte sammanhanget eller hur de ska kunna anpassa de delar 

de valt ut till sin egen organisation. 

 

Helgegren kallar detta för en ”quick fix” och varnar företag att använda styrkortet på detta vis. 

Han menar att ett företag genom att använda denna typ av styrkort försöker beskriva strategin 

med hjälp av ett antal olika mått utan att egentligen ha förståelse för hela processen som 

Balanced Scorecard innebär. Om ett företag inte vet varför de önskar använda styrkortet, om 

förståelse för konceptet saknas, hur den kommande processen kommer att se ut, vilken tid det 

kommer ta, vilken tid det får lov att ta samt när det hela ska vara färdigt har företaget ett fel 

inbyggt redan från början. Helgegren betonar vikten av att ha klargjort dessa frågeställningar och 

att ett företag bör ha en viss strävan mot det. Vidare menar han att om ett företag tar fram ett 

styrkort som är alldeles för dåligt utformat och folk inte förstår det, kommer de inte vilja vara 

med och förlorar efter ett tag engagemanget.  

4.3.6 Förväntningar på vad styrkortet ska åstadkomma  

Helgegren menar att ett företag alltid kommer tillbaka till förväntningsnivån då Balanced 

Scorecard diskuteras. Han påpekar att det är viktigt att de anställda vet varför de implementerar 

styrkortet, vad det ska syfta till, vad som kommer att hända, hur lång tid det kommer att ta, vad 

de själva ska göra och vilka ansträngningar det medför. Vidare beskriver Helgegren en mental 

kurva hos de personer som är involverade i styrkortsprocessen och han påpekar att han som 

konsult är medveten om denna kurva, men oftast inte företagen. Han menar att det i början är 

roligt att ta fram idéer och skriva ner dessa, men att det inte är lika lockande att bryta ner måtten 

på detaljnivå. Det hela börjar ljusna och den ”mentala hälsan” ökar först då konceptet går mot ett 

genomförande. Helgegren hävdar att en av de vanligaste förväntningarna som finns hos företag 

då de ska implementera Balanced Scorecard är att det ska gå fort och att konceptet i huvudsak 

handlar om mått. Han berättar även att vissa företag inte riktigt har definierat vad det egentliga 

syftet med att implementeringen av styrkortet är, de vill bara uppnå förbättringar i allmänhet.  

4.4 Företagsstrategi och Balanced Scorecard 

Helgegren menar att den strategiska kartan är en förutsättning för att lyckas med Balanced 

Scorecard. Det finns enligt honom flera exempel där företag har satt upp flertalet mått och sedan 

satt samman dessa i de olika perspektiven utan att ha använt sig av någon strategisk karta. Detta 

leder ofta till att företag misslyckas med att nå dit de önskar, samt att de inte upplever de fördelar 

som Balanced Scorecard kan generera om det implementeras på rätt sätt.  

4.4.1 Utveckling eller revidering 

Helgegren menar att en strategi är en hypotes som säger att; om vi gör x under omständigheterna 

y kommer vi nå till en ny nivå. Om denna hypotes inte skulle uppfyllas kan företaget ställa sig 

frågan om de har genomfört tillräckliga åtgärder på rätt sätt, det gäller med andra ord att hela 

tiden involvera lärande i strategin. Vidare menar Helgegren att det är viktigt för ett företag att 

ställa sig frågan hur de ska lyckas skapa ett långsiktigt skydd för oförutsägbara händelser, 

exempelvis nya lagar eller naturkatastrofer, för att undvika sårbarheten i sådana situationer. Han 

menar att ett företag bör utveckla och anpassa sin strategi ofta. Helgegren kommer hela tiden 

tillbaka till vikten av att företag inser att strategin inte är konstant och han menar att större företag 
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ofta måste revidera och förändra sin strategi. Offentliga verksamheter har inte samma dynamiska 

omgivning och gör större förändringar mer sällan, ibland följer det mandatperioder. 

 

Helgegren påpekar att det är viktigt att de strategiska målsättningarna som ett företag ska jobba 

mot inte är för ytliga och han ger ett par exempel på målsättningar som inte är tillräckligt djupa, 

exempelvis att ett företag vill ha fler kunder för att kunna tjäna mer pengar. Om denna 

målsättning inte utvecklas kommer det enligt honom att leda till att företaget i fråga har svårt för 

att bli framgångsrikt. Det är med andra ord viktigt att specificera den strategiska målsättningen 

genom att gå på djupet och ställa sig ett antal frågor som vidare leder fram till det övergripande 

målet. Helgegren ger även exempel på sådana typer av frågor; vilka kunder vill vi ha och har vi 

kompetensen för att kunna tillfredsställa dessa kunder? Han menar genom att tydliggöra detaljera 

strategin kan de anställda bättre förstå de önskade strategiska förändringarna och lättare omsätta 

det till aktiviteter. 

 

Då ett företag stöter på problem, exempelvis vid finanskrisen, kan det vara av värde att utifrån 

den strategiska kartan tona ner vissa målsättningar och därefter välja ut de viktigaste aspekterna. 

Företagen är medvetna om hela den framtagna strategin, men i svåra tider gäller det att fokusera 

på ett fåtal punkter för att kunna överleva. Helgegren menar att ibland handlar det inte om hur 

företag ska växa, utan det kan handla om hur stor kostnadsreducering företag måste åstadkomma. 

Det hela handlar om ett korttidsläge och då är det oerhört viktigt att fokusera på strategin.    

4.4.2 Hur viktig är strategin för styrkortets framtida kvalitet? 

Helgegren har som konsult erfarenhet av företag som ännu inte formulerat någon tydlig strategi 

då de påbörjar implementeringen av Balanced Scorecard. Han berättar att de då får stanna upp 

processen för att hjälpa företaget att förstå vilka som är deras kunder, vad de ska erbjuda dem 

samt hur företaget i fråga ska tjäna pengar. Han hävdar att ett företag som har en vag uppfattning 

om dessa faktorer har brister i sin strategi och att en utveckling av strategin är nödvändig för att 

kunna implementera styrkortet. Detta beror på att styrkortet vidare ska hjälpa företaget att 

genomföra den uppsatta och strategin. Han menar dock att det finns oklarheter i nästan alla 

företags strategier. Det handlar ofta om att strategin är klar och tydlig i någon i ledningens huvud, 

men inte i den gemensamma gruppen. Det är då viktigt att konkretisera och revidera dessa idéer 

och på så vis sprida det till alla i gruppen. Helgegren menar att det ofta finns en hel del kunskap 

men att den inte är strukturerad på ett bra sätt. 

 

Helgegren anser att ett företag med hjälp av en strategisk karta får fram tydlighet i strategin och 

det är det steget som är avgörande samt som ger de ”vassaste” måtten och därmed en användbar 

produkt. Han menar att innehållet i karta och kort kompletteras först då ett företag börjar använda 

styrkortet. Om företaget inte fokuserar och orkar ta sig till användningen av styrkortet kommer de 

fastna och arbetet kommer endast leda till begränsad nytta. Helgegren menar att det kanske inte 

går så bra de första gångerna ett företag har uppföljningsmöten och att allting kanske inte är 

färdigt, men hellre starta uppföljningen än vänta på att allt är klart. 

 

Ibland kan det finnas strategiska målsättningar i en strategi som ger de önskvärda resultaten. 

Helgegren ger ett exempel på ett företag som hade satt upp en strategi, men där de anställda 

aldrig riktigt förstod strategin. De drev flertalet mått och samlade in data, men de visste inte 

varför de gjorde det eller vad det egentligen gick ut på. Detta händer enligt Helgegren då 
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ledningen i ett företag inte kommunicerar ut strategin på ett sätt som får alla medarbetare att 

förstå den samt förstå hur deras vardagliga arbete kan påverka strategin.  

4.5 Styrkortets samarbetsaspekter 

Gällande Balanced Scorecards samarbetssvårigheter med ett företags nuvarande styrsystem 

nämner Helgegren ett antal exempel där samarbetet fungerar bra. Han berättar att de som 

konsulter har arbetat med ett antal företag som exempelvis använder sig av Lean i kombination 

med Balanced Scorecard. Styrkortet och strategikartan fungerar tillsammans som vägvisare och 

pekar ut vilka processer som är viktiga samt vad som ska mätas för att få återkoppling.  

 

Helgegren berättar om ett exempel som handlar om vändning av flygplan, ett antal processer 

måste utvärderas för att kunna förkorta tiden flygplanen står på marken. Det kan bland annat 

handla om tiden det tar att lasta på och av passagerare samt mat, lasta resenärernas bagage, tanka 

flygplanet och fylla i papper. Styrkortet hjälper inte till att förbättra dessa steg, däremot pekar det 

ut att vikten av att genomföra förbättringarna. Helgegren menar att det är exempelvis Lean-team 

eller Six Sigma-team som istället arbetar med det operativa och mäter olika aktiviteter i 

processtegen. På frågan om Balanced Scorecard och andra managementkoncept konkurrerar 

svarar Helgegren nej, detta då styrkortet hjälper till att överordna och strategiskt peka ut, mäta på 

vissa bitar samt skapa uppföljning. Däremot är det andra koncept som sedan genomför 

förbättringarna, dock påpekar Helgegren att om ett företag är oerhört ”inkörda” på ett annat 

koncept kan Balanced Scorecard ses som konkurrerande. 

 

Styrkortets samarbete med budget kan variera från företag till företag. Helgegren berättar att en 

bank i Sverige lämnade arbetet med budget för att istället använda sexkvartals rullande prognoser 

i samband med Balanced Scorecard. Ett annat företag kan ha strategisk styrning, prognoser och 

uppföljning men på divisionsnivå kan företaget dock fortfarande använda sig av budget. 

Helgegren menar att om ett företag har en bra strategikarta och bra uppföljning, kan det genom 

denna karta fokusera mindre på budget och kostnader och blir mer flerdimensionellt. 

Uppföljningsmötena kan ändra inriktning från att ha bestått av 80 % budgetuppföljning, 

kostnader och historik till att istället handla mer om framtid, då har du inte ersatt budgeten utan 

den kompletteras istället och mindre tid läggs på den.  

4.5.1 Balansen mellan de fyra perspektiven i styrkortet 

Obalansen som kan uppstå mellan styrkortets fyra perspektiv beror enligt Helgegren på att ett 

företag inte lagt tillräcklig tid vid utformningen av den strategiska kartan. Han menar att vi har 

cirka 700 års erfarenhet av arbete med finansiella nyckeltal och dess tillhörande budget, medan 

måtten för de andra perspektiven har tillkommit under 1900-talet. Vidare påpekar han att om ett 

företag inte orkar och är dåliga på att beskriva helheten blir det enklare att favorisera det 

finansiella perspektivet. Helgegren menar att om ett företag gör en snabb resa genom 

styrkortsprocessen ner till måtten som tagits fram, har de också skurit bort mycket kring dialogen 

mellan de andra perspektiven och det visar sig sedan då uppföljningen enbart sker på det 

finansiella. Vidare påstår han att det är processen innan dessa mått som avgör om ett företag når 

resultat med hjälp av styrkortet överhuvudtaget. Han menar att det inte finns något gediget 

material som kan ersätta det strategikartan står för. Om måtten inte är baserade på något, kan 

företaget inte veta vad de ska jobba med för att skapa förbättring. 
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Vidare menar han att ett företag måste kunna försvara varför de har fler än fyra perspektiv då det 

enligt Helgegren enbart komplicerar styrkortet. Han påstår även att ett företag bör ta fram mått 

som är relevanta och intressanta att följa, med andra ord mått som verkligen återkopplar och ger 

företag viktiga styrsignaler.  

4.5.2 Styrkortets orsak-verkan-samband 

Den strategiska kartans orsak-verkan-samband anser Helgegren är något oerhört kraftfullt om ett 

företag lyckas skapa det, dock menar han att det är jobbigt att ta fram. Detta då orsak-verkan-

sambandet också handlar om att ha en väl framtagen strategi. Han menar att ett företag genom 

kartan måste kunna urskilja vad som bidrar till att de ska uppnå detta samband. De företag som 

har svårigheter med att finna orsak-verkan-sambandet har inte heller tydliggjort och arbetat 

igenom den strategiska kartan.    
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att återge den data vi samlat in genom intervjuer med Håkan Westin på 

KappAhl och Roger Lundström på PTC. Kapitlet är uppdelat i två delar, en del för varje företag, 

där det inledningsvis ges en kort presentation av företagen. 

 

5.1 KappAhl 

KappAhl är en kedja som säljer modekläder till kvinnor, män och barn. Företaget har idag 360 

butiker och 4800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhls affärsidé 

är ”prisvärt mode för många människor” och företagets vision är att KappAhl AB ska bli en 

betydande modekedja i Europa 
15

. Under verksamhetsåret 2009/2010 omsatte företaget 5,1 

miljarder kronor och visade ett rörelseresultat på 551 miljoner kronor. KappAhl är idag noterat på 

Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap
16

.  

5.1.1 Att konstruera ett styrkort 

Westin menar att man i ett företag ofta uppfattar att det finansiella tar överhanden, trots att 

ytterligare aspekter bör få lika mycket uppmärksamhet. Westins uppfattning kring Balanced 

Scorecard är att ett företag, genom styrkortet, kan lyfta fram andra områden utöver det 

finansiella. Han minns dock inte hur ledningen i KappAhl för första gången kom i kontakt med 

styrkortet. Konceptet hade inte heller slagit igenom då Westin själv var nyutexaminerad 1985 och 

han menar att hans utbildning på så sätt inte hade kunnat bidra till den kommande 

implementeringen av Balanced Scorecard i KappAhl.  Vidare berättar Westin att Balanced 

Scorecard var en av de modeller som var ”modern” under 1990-talet, detta då det diskuterades 

mycket om konceptet i bland annat tidningar. Enligt Westin var den största eldsjälen gällande 

implementering av Balanced Scorecard i KappAhl företagets dåvarande försäljningschef Stig 

Högsta, han arbetade med Balanced Scorecard inom KappAhl fram till år 2002
17

. Han var 

intresserad av hur individer kunde skapa ett personligt styrkort, både ur jobbets synvinkel men 

även ur livets synvinkel. Högsta ansåg att det hela handlade om att hitta betydelsefulla områden 

och få en balans mellan dessa.    

 

Vad Westin kunde minnas tog ledningen i KappAhl inte hjälp av några externa konsulter vid 

implementeringen av Balanced Scorecard. Han berättar att de var ett antal personer som själva 

läste på om styrkortskonceptet, de tog reda på vad det hela handlade om och på vilket sätt de 

skulle tänka. Westin påpekar också att då yngre medarbetare kom in i företaget hade dessa sedan 

tidigare med sig kunskap om styrkortet, kunskap som deras utbildning givit dem. På så sätt fanns 

det ett antal medarbete i KappAhl som kände till konceptet Balanced Scorecard. Innan styrkortet 

applicerades på hela organisationen hade företaget gjort en så kallad pilot på en affärsenhet där 

konceptet och dess mallar testades. Då styrkortet väl skulle implementeras vill Westin minnas att 

det tog företaget några månader, detta då konceptet gick hela vägen ner på butiksnivå. Westin 

                                                 
15

 KappAhl (u.å.). Tillgänglig: 

http://investors.kappahl.com/index.php?p=about&afw_lang=sv [2011-03-15] 
16

 KappAhl (u.å). Tillgänglig: 

http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Om-KappAhl2/ [2011-03-15] 
17

 Högsta Affärsutveckling (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.hogsta.se/12687/Page.aspx [2011-04-25] 
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påpekar också att om de skulle implementerat styrkortet idag skulle det inte ha gått hela vägen 

ner på butiksnivå och varje enskild avdelning, han menar att själva tänket som styrkortet för med 

sig med istället borde ha applicerats på bolaget totalt. 

 

Genom att implementera styrkortet i verksamheten ville ledningen uppnå balans mellan olika 

aspekter vid uppföljning av verksamheten, Westin menar att det som är enklast mätbart ofta är 

det som får mest uppmärksamhet. Detta anser han att företag bör se upp med, oavsett om de har 

en speciell metod för uppföljning eller inte. Westin kände att företaget framförallt behövde lyfta 

fram utveckling och han menar att företaget behövde bli mer långsiktigt i sitt sätt att tänka och 

hitta de faktorer som långsiktigt påverkade lönsamheten. Han tillägger också att det finansiella är 

ganska kortsiktigt i sin metod.  

 

Problem började uppkomma då ledningen i KappAhl tog fram diverse nya mått vilket resulterade 

i att det blev svårt att finna mätdata för alla mått. Westin menar att det är relativt lätt att prata om 

vilka nyckeltal som borde lyftas fram, men att göra det i praktiken med en ringa arbetsinsats är 

betydligt svårare. Vidare menar han att de nya måtten aldrig följdes upp mer än i tanken.  

5.1.2 Att skapa förankring och delaktighet 

Då företaget implementerade Balanced Scorecard i organisationen vill Westin minnas att 

ledningen var väldigt engagerade i frågan, det var en central punkt som företaget drev. Utöver 

ledningen var ytterligare ett hundratal personer involverade i processen då projektet engagerade 

medarbetare på alla avdelningar och i företagets alla butiker.  För att informera om styrkortet 

samt förankra det hos de anställda arrangerade företaget olika utbildningsaktiviteter. Westin 

minns att idén om ett nytt styrsystem togs emot på ett bra sätt av de anställda, införandet av 

styrkortet och det nya tänket var alltså inget som ledningen var tvungna att tvinga de anställda 

till. De som var engagerade i arbetet med Balanced Scorecard tyckte att det var spännande, 

intressant och positivt. 

5.1.3 Företagsstrategi och Balanced Scorecard 

Gällande KappAhls strategi anser Westin att den gick vid sidan av själva styrkortskonceptet, 

strategin och styrkortet var alltså relativt åtskiljda. Vidare beskriver han att företaget sedan 

tidigare hade en uttalad strategi och att Balanced Scorecard gick under denna strategi som en 

form av styr- och uppföljningsdokument. Vidare menar han att det är styrkortet som fick anpassa 

sig och styra utifrån företagets strategi. Om företaget i strategin säger att de riktar sig mot en viss 

kundgrupp handlar aktiviteterna i styrkortet snarare om den vardagliga uppföljningen, att styra 

mot det företaget har utarbetat i sin strategi. I KappAhl fanns det alltså inga direkta konflikter 

mellan strategin och styrkortet. Westin benämner Balanced Scorecard som en underordnad 

strategi. 

 

KappAhls mål är enligt Westin uppenbara, exempelvis att det krävs nöjda kunder för att en butik 

ska kunna sälja produkter. Westin nämner företagets speciella löpande kundmätning, ett slags 

nöjdkundindex, som var en central del i uppföljningen. Vidare tror han att Balanced Scorecard 

användes som ett verktyg för att fånga upp det som redan fanns i verksamheten, lite som ett 

paraply. Företagets nöjdkundindex var inget som startade på grund av användandet av Balanced 

Scorecard, utan det var något som fick slussas in i konceptet. För KappAhls del användes 

styrkortet som ett skal för att systematiskt kunna fånga upp det som var viktigt.   
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5.1.4 Styrkortets samarbetsaspekter 

Innan KappAhl började arbeta med Balanced Scorecard använde de sig av budget, prognoser 

samt olika typer av kvalitetsuppföljningar och leveranstider. De hade några år tidigare mer 

systematiskt arbetat med TQM som Westin beskriver som ytterligare ett system som var populärt 

under 1990-talet. Företaget gjorde med denna styrning ett omfattande arbete med att lyfta fram 

viktiga kvalitetsfrågor, de arbetade dock inte utifrån något koncept då Balanced Scorecard 

implementerades.   

 

Efter implementeringen av Balanced Scorecard upplevde Westin inte några större 

samarbetssvårigheter mellan företagets tidigare styrsystem och det nya styrkortet. Han menar att 

arbetet med budget blev naturligt en del av det stora styrkortet. Dock kan Westin känna att det 

finansiella perspektivet i Balanced Scorecard fick mer uppmärksamhet än övriga perspektiv, detta 

tror han beror på att de finansiella måtten är allra lättast att mäta. Ledningen i KappAhl valde 

dock att relativt tidigt ägna mer tid och fokus på lärandeperspektivet och dess utvecklingsfrågor. 

Westin beskriver en kedja där lärandeperspektivet står längst upp och att allt i slutändan ändå ska 

hamna i resultaträkningen, han menar att det finns en tidsaspekt i mönstret. 

5.1.5 Problemen som uppstod 

Eftersom arbetet med Balanced Scorecard skedde avdelningsvis fick varje enskild avdelning 

själva välja fokusområden, mått och vilka mätvärden som skulle användas för målen. Westin 

jämför styrkortsarbetet med en budgetprocess. Detta då det tas fram en plan, det sätts deadlines 

och tillsist sker även uppföljning beroende på vilka mått det gäller. Han menar att då 

försäljningen skulle följas upp fanns det data för varje dag och gällande lärandeperspektivet 

kunde det röra sig om ett projekt som kunde följas upp först ett halvår senare. Westin menar att 

uppföljningen kunde ha ett varierande tidschema beroende på vad som skulle följas upp.  

 

Problem och frustration började uppstå då styrkortet plockas isär och varje avdelning skulle tänka 

ut fokusområden samt vad de skulle fylla dessa med. Avdelningarna hade sedan tidigare fått en 

struktur från projektgruppen och det var denna som skulle fyllas. Westin menar att ett företag kan 

lägga precis hur mycket tid som helst på detta då varje avdelning har sina fokusområden, mål och 

mått. Adderas detta upp kan det till slut, enligt Westin, resultera i att det hela blir en bastard som 

lever sitt eget liv. Frustrationen som uppkom bland de anställda berodde till stor del på att det 

blev mycket att administrera. Till en början var de anställda entusiastiska och engagerade, men 

känslan av att processen tog för mycket tid växte fram successivt. Westin menar att det blev 

mycket blanketter som skulle fyllas i och många möten som skulle hållas, styrkortet tog alltså 

upp mer tid än vad företaget hade räknat med från början. 

 

För att lösa problemen som uppstod försökte företaget förenkla styrkortskonceptet, de sänkte 

ambitionerna gällande styrkortets alla rutor som skulle fyllas i men själva strukturen fick vara 

densamma. Det som inte kändes relevant för en avdelning skulle också förbises i denna 

förenkling och Westin menar att det är bättre att hoppa över något irrelevant istället för att hitta 

på något att fylla rutan med. Orsaken till varför företaget valde att släppa arbetet med Balanced 

Scorecard var alltså att det blev för omfattande för att vara mödan värt. 

 

Westin vill minnas att företaget arbetade med Balanced Scorecard under en femårsperiod och 

beslutet att lägga ner arbetet med styrkortet kom från centralt håll. Westin säger att övriga delar i 
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organisationen dock inte tyckte att styrkortet var fel, dumt eller onödigt. Vidare menar han att det 

är viktigt och tacksamt för varje avdelning att sitta ner en stund och fundera över vad som är 

viktigt, vilka mål som ska sättas upp och så vidare. Westin menar dock att det är viktigt att städa 

bort så mycket administrativt arbete som möjligt för butikerna, detta för att deras fokus främst 

ska ligga på butikens varor och kunder. KappAhl är en relativt centralstyrd verksamhet där 

marknadsföring, sortiment och hur det ska skyltas i företagets skyltfönster bestäms på en central 

nivå. Poängen med en kedjeverksamhet är enligt Westin att koncentrera resurserna till ett och 

samma ställe istället för exempelvis 350 olika ställen, som i detta fall är KappAhls alla butiker.   

5.1.6 Hur ser styrsystemet ut idag? 

På frågan om företaget kan tänka sig att göra ett nytt försök med Balanced Scorecard menar 

Westin att sådana tankar inte har dykt upp. Han berättar om ett seminarium KappAhl hade för 

ungefär tio år sedan då de samlade företagets controllers. Under detta seminarium gick de igenom 

olika trebokstavskombinationer som BPR, TQM och Balanced Scorecard (BSC). Westins 

uppfattning kring dessa olika system är att de i slutändan är likartade, han menar att de är en 

paketering av sunt förnuft och att ett företag kan göra det på olika sätt men att göra det radikalt 

annorlunda är svårt.  

 

Westin säger att styrningen kan paketeras på olika sätt, men att det hela ändå mynnar ut i någon 

slags uppföljning. Han menar att ett företag måste ha någon form av finansiell planering där 

företagets resurser dimensioneras, det kan exempelvis vara budget eller prognoser. Westin 

påpekar att budget har varit ett utskällt verktyg för verksamhetsstyrning, men att det i slutändan 

ofta är nödvändigt. Ett företag måste utöver detta också arbeta med exempelvis 

utvecklingsfrågor, kvalitetsfrågor, medarbetare samt IT-frågor. Ett företag kan använda sig av 

exempelvis Balanced Scorecard, BPR eller TQM för att få ordning på sin styrning och 

uppföljning, samt skapa en systematik kring den. Westin påpekar dock att det är viktigt att inte 

bli slav under den process som väljs och han menar att det istället är viktigt att tillämpa sunt 

förnuft och på så sätt se vad som är viktigt för företaget här och nu. Westin tillägger också att han 

uppfattar själva begreppet Balanced Scorecard som ”lite ute”.  

 

Då företaget styr sin verksamhet använder de sig idag av budget och diverse andra nyckeltal. 

Eftersom KappAhl är ett handelsföretag handlar det mycket om varans flöde genom 

företagskedjan, dock intresserar sig olika delar av bolaget av olika aspekter gällande varans flöde. 

Det kan exempelvis vara lagervärde, försäljning och naturligtvis måltal. Trots att företaget idag 

inte använder sig av Balanced Scorecard kan Westin ändå relatera till styrkortet då han 

exempelvis menar att företagets affärsutveckling skulle kunna hamna under ett utvecklingsfokus i 

styrkortet. Om ledningen i KappAhl hade implementerat Balanced Scorecard idag, med den 

erfarenhet de har, hade de antagligen inte gjort det lika omfattade som de gjorde det från första 

början. Dock anser Westin att företagets ledning och medarbetarna hade tillräcklig kunskap kring 

styrkortet då det begav sig.  

5.2 Plastic Technology Composites (PTC) 

Plastic Technology Composites är ett familjeföretag som grundades 1965, företaget är beläget i 

Kåge i Västerbotten och har i dagsläget 18 anställda. PTC tillverkar oljetankar i glasfiber för 
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användning såväl ovan som under jord. Företaget tillverkar även olje- och fettavskiljare och 

tankar för salt, sand och kemikalier samt fordonsinredning
18

.  

5.2.1 Att konstruera ett styrkort 

Lundström i PTC kom i kontakt med Balanced Scorecard för första gången kring år 2000. Han 

berättar att han sökte efter olika ledningssystem som skulle kunna vara applicerbara på PTC, han 

ville hitta en mall för hur de skulle gå tillväga för att implementera ett nytt styrsystem. Den första 

modellen av Balanced Scorecard han kom i kontakt med var en modell som var utvecklad på ett 

universitet i USA. Trots att han tyckte att systemet såg bra ut var modellen något för komplicerad 

för PTC och Lundström sökte vidare efter en modell som skulle kunna appliceras på PTC. Det 

var först när han hittade en bok som innehöll ett antal fallbeskrivningar som han började utveckla 

det egna styrkortet. Utöver denna bok hade Lundström kontakt med företagets revisor som bistod 

honom med information kring styrkortet samt hur han skulle gå tillväga för att utveckla denna typ 

av koncept för sitt företag. 

 

Ledningen i PTC började enligt Lundström utveckla sitt styrkort runt år 2001, innan dess hade de 

styrt verksamheten med hjälp av budget och prognoser. Trots att han fått en del hjälp av 

företagets revisor gjorde ledningen det mesta av arbetet med utvecklingen av Balanced Scorecard 

själva. Innan implementeringen av styrkortet hade ledningen i PTC haft svårt att se helheten i 

organisationen och verksamheten, de hade även svårigheter med att hitta ett bra sätt att arbeta på 

för att nå upp till sina mål. Lundström önskade ett styrsystem som kunde hjälpa till att hitta små 

detaljer som genom ett visst handlande kunde leda till stora konsekvenser. Han ville ha svar på 

vad de problem som företaget stötte på innebar för verksamheten, eller som han benämner dem, 

de kritiska framgångsfaktorerna. Han sökte ett styrsystem som skulle underlätta processen att 

söka problem i exempelvis produktionen eller försäljningen eller i något annat av fokusområdena 

de hade, samt vidare bearbeta problemen.  

 

Beslutet att börja använda Balanced Scorecard togs av Lundström och han skapade då en mall 

med några enstaka exempel på vad de olika områdena skulle kunna innehålla. Han berättar att 

företaget utgick från ett antal begrepp, så som fokusområden, kritiska framgångsfaktorer, 

strategiska mål, handlingsplan och styrmått, för att sedan överföra dessa till den egna 

organisationen. Vidare berättar han att samtliga anställda i organisationen samlades för att under 

en heldag gå igenom de olika fokusområdena. De anställda arbetade gruppvis och fick 

tillsammans ta fram förslag på kritiska framgångsfaktorer och styrmått för dessa fokusområden. 

Själva styrkortet sattes sedan samman med hjälp av de olika delar som hade tagits fram på möten 

och träffar i inledningsskedet. Lundström förklarar att då själva styrkortet stod klart hade de 

ytterligare möten där en handlingsplan med vad som skulle göras togs fram för varje område i 

organisationen. 

 

Vidare berättar Lundström att Balanced Scorecard implementerades i hela organisationen 

samtidigt och att hela processen tog mellan två och tre månader, denna tid stämde enligt honom 

bra med den tidsram som hade satts upp inför implementeringen. Han tycker dock att de kunde ha 

ägnat något mindre tid åt implementeringen och menar att styrkortet då kanske hade blivit mindre 

komplext. I projektgruppen för implementeringen av styrkortet ingick tre personer och 
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Lundström anser att det var tillräckligt. Han berättar att de tog in fler personer, exempelvis från 

produktionen, i vissa delar av implementeringen där de var en vikig del av framtagningen av 

styrkortet. Han anser även att introduktionen av det nya styrsystemet togs emot på ett positivt sätt 

av de anställda. PTC:s ledning hade utvecklat fem perspektiv i sitt Balanced Scorecard, dessa 

perspektiv var ekonomi, kund, medarbetare, interna processer och utveckling. Lundström menar 

att företag kan ha olika antal perspektiv, men att det avgörande är vad som inryms i de olika 

perspektiven.  

5.2.2 Förväntningar på vad styrkortet skulle åstadkomma 

Lundström berättar att det självklart fanns förväntningar på styrkortet och hans största 

förväntning var att det skulle skapa intresse hos de anställda och på så vis få alla att förstå vad 

mindre förändringar i företaget faktiskt kan innebära. Han påstår att om alla i organisationen har 

fått vara med i utvecklingen av vissa processer är det lättare att få en förståelse för hela 

verksamheten och då även försöka förbättra processer som fungerar dåligt. Lundström menar att 

det bör skapa ett engagemang som tidigare saknats och han ville även att alla anställda skulle 

vilja ta detta större ansvar. Om de anställda visade ett större engagemang hoppades han att detta i 

slutändan skulle leda till bättre ekonomi, nöjdare medarbetare och även nöjdare kunder. 

 

Vidare berättar Lundström att styrkortet till en början levde upp till förväntningarna och de flesta 

medarbetare var engagerade i arbetet med Balanced Scorecard, men detta engagemang avtog 

efter ett tag. Det berodde främst på att det blev allt för mycket arbete med de kritiska 

framgångsfaktorerna. Han förklarar att då PTC är ett litet företag är produktionen det viktigaste 

och måste alltid komma i första hand. De hade mycket att göra ett tag och det blev helt enkelt för 

mycket arbete med både den ordinarie verksamheten och de nya rutinerna som Balanced 

Scorecard förde med sig. De anställda hann inte med allt de skulle inför mötena som behandlade 

handlingsplanen och hur långt de hade kommit, detta skapade en viss frustration bland 

medarbetarna och engagemanget minskade därför med tiden. 

 

Lundström berättar att han hade en tanke om att utvecklingen i företaget skulle ske efter en viss 

mall då han implementerade Balanced Scorecard. Han menar att en ökad tillverkningskompetens 

leder till att produktionen ökar och då även kundnöjdheten, detta leder slutligen till tillväxt i form 

av försäljningsintäkter. När Lundström letade efter styrsystem som skulle passa företaget hade 

han en önskan om att denna modell skulle kunna appliceras på företaget med hjälp av det nya 

styrsystemet. Han menar även att en sådan kedja fanns i företaget under den tid de arbetade med 

Balanced Scorecard och fokus låg då i första hand på de interna processerna där företaget skulle 

lära sig mer om hur material i produktionen fungerar, söka efter ny teknik samt försöka få större 

förståelse för vad deras arbete egentligen innebär och hur det skulle kunna förbättras. 

5.2.3 Företagsstrategi och Balanced Scorecard 

Lundström hävdar att den vision och affärsidé som företaget hade sedan tidigare förändrades 

något då de implementerade Balanced Scorecard, det övergripande målet var dock fortfarande att 

växa som företag. Han menar även att det var relativt enkelt att överföra denna vision på 

styrkortet. Lundström berättar att han ansåg styrkortet som strategin för hur företaget skulle nå 

sina mål och han har svårt att se någon skillnad mellan strategi och själva styrkortet, han menar 

att strategin i sig var att använda styrkortet för att nå de uppsatta målen. 
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5.2.4 Styrkortets samarbetsaspekter 

Ledningen i PTC hade arbetat med budget innan de implementerade Balanced Scorecard och 

Lundström berättar att budgeten blev en del av styrkortet. Vidare förklarar han att styrkortet 

hjälpte till i arbetet med att sätta upp budgeten i den mening att det blev enklare då de redan hade 

satt upp mål. Trots arbetet med styrkortet var budgeten fortfarande en viktig del i företaget. 

Budgeten gick från att vara ett enskilt styrsystem till ett komplement till styrkortet och var en 

viktig del i det ekonomiska perspektivet. Lundström berättar att de varje månad jämförde 

budgeten med utfallet och på så vis fick en bild av verkligheten, denna bild jämfördes senare med 

hur de hade lyckats nå de uppsatta måtten.  

 

I PTC var kopplingen mellan de fem perspektiven inte särskilt stark, exempelvis var det endast de 

som jobbade med försäljning och ekonomi som arbetade med kundperspektivet. Det fanns dock 

en viss koppling mellan de interna processerna och medarbetarperspektivet, detta då alla i 

produktionen var med och arbetade med dessa två perspektiv och det fanns ett nära samarbete 

mellan perspektiven. Lundström menar att det utan tvekan fanns perspektiv som fick mer 

uppmärksamhet än andra. Han hävdar att lärandeperspektivet fick mindre uppmärksamhet än de 

övriga perspektiven och han kommer ytterligare en gång in på det misstag de begick då de satte 

upp alldeles för många kritiska framgångsfaktorer på varje perspektiv. Detta ledde i sin tur till att 

lärandeperspektivet blev lidande. Lundström berättar även att det finansiella perspektivet var det 

som fick mest uppmärksamhet, detta misstänkte han berodde på att ekonomin kommer tillbaka i 

allting som görs i företaget. Det finansiella påverkar alla de andra bitarna i styrkortet och han 

menar att det är som en samlingsplats i styrkortet, alla förändringar som görs i företaget kommer 

i slutändan att synas på ekonomin.  

5.2.5 Problemen som uppstod  

När Lundström berättar om hur situationen blev efter ett tag av användningen av Balanced 

Scorecard beskrev han den som ohållbar. De anställa i företaget som hade huvudansvaret för att 

hålla samman alla delar i styrkortet klarade inte av sina uppgifter då styrkortet var allt för 

spretande och för stort för att kunna hanteras, det blev helt enkelt för mycket arbete. Vidare hade 

medarbetarna i organisationen svårt att finna data till alla mått. Lundström menar att problemen i 

huvudsak identifierades under själva arbetet med Balanced Scorecard och inte under 

implementeringsprocessen. Arbetet gick bra till en början men efter ett tag började han inse att de 

hade tagit sig vatten över huvudet. Lundström menar att de främst försökte lösa problemet genom 

att minska de kritiska framgångsfaktorerna. 

 

Lundström berättar att kommunikationen i företaget fungerade bra under arbetet med Balanced 

Scorecard och detta yttrade sig främst genom de regelbundna rapporteringsmötena som hölls var 

fjortonde dag. Alla i företaget var inte närvarande vid dessa möten utan det berodde på vilken del 

av organisationen som berördes, han påpekar dock att samtliga medarbetare ständigt fick 

information om resultat och utfall. Lundström förklarar att de främst tog hjälp av de uppsatta 

måtten för att översätta företagets mål på ett sådant sätt att alla anställda kunde relatera till dem 

och han menar att måtten var företagets mål som de siktade mot. Vidare förklarar han att arbetet 

med att ta fram mått var en av de svåraste delarna med att utveckla Balanced Scorecard. Det var 

lätt att sätta upp mått för det finansiella perspektivet, men när det gäller medarbetare eller interna 

processer var det inte lika enkelt. Arbetet med att sätta upp mått pågick i samband med 

utvecklingen av de kritiska framgångsfaktorerna och de anställda var med och fick påverka.  
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Lundström anser att det var svårt att förändra styrkortet under processens gång, det beror enligt 

honom främst på att de hade ”dragit igång” många olika delar i styrkortet och han menar att det 

är svårt att förändra en pågående process. Han tror dock att det hade blivit lättare att göra 

förändringar efter ett tag och om de hade fortsatt arbeta med Balanced Scorecard hade de 

säkerligen gjort en hel del förändringar under resans gång. Vidare påpekar Lundström att det 

ingår en viss typ av förändring i konceptet Balanced Scorecard, exempelvis då företaget har 

lyckats lösa ett problem i en av de kritiska framgångsfaktorerna. Dock gjorde PTC:s ledning 

några försök till att förändra sitt styrkort men dessa var inte tillräckliga för att arbetet med 

Balanced Scorecard skulle fortsätta i organisationen. Lundström berättar att förändringarna togs 

emot på ett negativt sätt av de anställda. Då de försökte sänka ambitionsnivån i styrkortet genom 

att plocka bort vissa delar av de kritiska framgångsfaktorerna ledde det till att de anställda inte 

längre upplevde de bortplockade delarna som viktiga, trots att de fortfarande var det. Syftet var 

enligt Lundström endast att ta bort delarna ett tag för att sedan plocka fram dem igen när det 

fanns möjlighet.  

5.2.6 Hur ser styrsystemet ut idag? 

Arbetet med Balanced Scorecard pågick i ungefär två år och beslutet att avsluta arbetet med 

styrkortet togs i slutet av 2003. Då gjorde företaget en stor omorganisation och ökade 

personalstyrkan ordentligt, detta ledde i sin tur till att de anställda fick andra och i vissa fall fler 

arbetsuppgifter. Det handlade mycket om att de nya medarbetarna skulle läras upp i samband 

med att PTC fick några nya stora kunder, detta betydde att de blev tvungna att fokusera ännu mer 

på produktionen och att styrkortet då blev lidande. Det fanns helt enkelt inte tid över för 

styrkortet och alla de problem som upplevdes i samband med detta. 

 

Idag används det styrsystem som företaget använde innan de försökte arbeta med Balanced 

Scorecard, det vill säga budget. De har dock vissa delar av styrkortet kvar, bland annat i form av 

förbättringsprocesser i produktionen. Lundström berättar att ledningen i PTC i dagsläget har 

funderingar på att ta upp arbetet med Balanced Scorecard igen. Det kommer dock att ske i en 

annan skepnad, men med vissa idéer och tankar från det tidigare styrkortet. Den största skillnaden 

kommer enligt Lundström vara att fokusområdena kommer minskas ner till två eller tre istället 

för fem. De kommer även endast jobba med någon enstaka kritisk framgångsfaktor åt gången. 

Det skulle exempelvis kunna innebära att ett par anställda från produktionen arbetar med ett 

projekt under en period för att sedan fokusera på något annat en annan period. Det viktiga är att 

projekten inte pågår samtidigt menade han, det är då det lätt blir för mycket för att klara av det. 

Lundström fortsätter berätta att det viktigaste om företaget ska överleva är produktionen och inte 

att sitta och skriva rapporter. Han nämner även att vissa delar av konceptet Balanced Scorecard 

lever kvar i företaget idag men inte lika strukturerat som tidigare. 

 

Lundström anser att företaget hade tillräcklig kompetens första gången de försökte införa 

Balanced Scorecard. Han medger att de gick i vissa fällor och att detta kanske hade kunnat 

undvikas om de hade vetat om det från början och det är ju kompetens i sig enligt Lundström. 

Han påpekar dock att konceptet var nytt då de införde det och att det var svårt att hitta tillräckligt 

med bra litteratur om styrkortet för att kunna genomföra en helt problemfri implementering.  
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5.2.7 Fördelar och nackdelar enligt Lundström 

De främsta fördelarna som Lundström upplevde med Balanced Scorecard var att ett företag sätter 

upp ett antal mål som handlar om mer än att bara öka omsättningen med en viss procent till nästa 

år. Han förklarar att det leder till mer specifika mål, exempelvis vilka mål som ska sättas upp för 

medarbetarna och kunderna. Vidare säger han att det är en fördel att alla i företaget har lärt sig att 

det ibland endast är små saker som behöver förändras för att exempelvis lyckas öka omsättningen 

eller få fler och nöjdare kunder. Sammanfattningsvis ger Balanced Scorecard ett bredare 

perspektiv och fokuserar på mer än bara det finansiella perspektivet samt skildrar helheten i 

företaget. De främsta nackdelarna är enligt Lundström att det var mer tidskrävande och mer 

arbete än ledningen i företaget från början hade tänkt sig.  
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6 Analys 
Nedan följer en analys där vi som författare ställer vårt empiriska material mot 

litteraturgenomgången. Analysen är indelad i de fyra ämnesområdena som återfinns i tidigare 

kapitel för att lättare skapa en återkoppling mellan empiri och litteraturgenomgång, dessa är: att 

konstruera ett styrkort, företagsstrategi och Balanced Scorecard, förutsättningar för att skapa 

värde med hjälp av Balanced Scorecard samt styrkortets samarbetsaspekter. Slutligen kommer vi 

även att presentera en del i analysen som behandlar relationen mellan system, individ och makt. 

Denna del är en analys utifrån litteraturgenomgången och är utan empirisk koppling.  

 

6.1 Att konstruera ett styrkort 

Kaplan och Norton (1999) har tagit fram en generell utvecklingsplan för Balanced Scorecard, den 

omfattar fyra steg som var och ett beskriver en del i utformningen av ett styrkort. I det första 

steget ska en lämplig första affärsenhet utses för implementering (Kaplan & Norton, 1999). 

6.1.1 Varför implementeras Balanced Scorecard? 

I Kaplan och Nortons (1999) implementeringsmodell ska ett företag välja ut och konstruera mått. 

Helgegren menar att styrkorten kommer att vara unika då varje företag har olika motiv till 

införandet och han menar att ett företag bör ta fram mått som är relevanta och intressanta för just 

deras verksamhet. Detta för att måtten på bästa sätt ska kunna återkoppla och ge företaget viktiga 

signaler angående dess verksamhetsstyrning. Helgegren menar att det finns flera exempel på 

företag som har satt upp flertalet mått utan att härleda dem utifrån en strategisk karta. Han 

berättar vidare att det kan leda till att dessa företag går miste om de fördelar som Balanced 

Scorecard kan medföra om det används på rätt sätt. Helgegren påpekar även att måtten bör 

komma från fyra perspektiv, vilket enligt honom är det optimala antalet perspektiv. Skulle ett 

företag vilja använda sig av fler eller färre perspektiv måste de kunna motivera och argumentera 

tydligt för detta.  

 

Då ledningen i KappAhl implementerade Balanced Scorecard ville de skapa en balans i 

uppföljningsprocessen genom att tänka mer långsiktigt och i synnerhet lyfta fram utveckling, 

företaget skapade då ett antal nya mått. Westin menar att det är lätt att diskutera vad som ska 

lyftas fram och vilka nyckeltal som ska användas, det är däremot svårare att utföra denna 

uppföljning i praktiken. Medarbetarna i KappAhl upplevde i första hand problem med att finna 

mätdata för dessa nyckeltal och Westin hävdar att måtten då inte kunde följas upp annat än i 

tanken. Westin berättar att det som är enklast att mäta är det finansiella perspektivet. I PTC 

bestod styrkortet av fem perspektiv, dessa var det ekonomiska perspektivet, kundperspektivet, 

medarbetare, det interna perspektivet samt lärandeperspektivet. Även Lundström hävdar att det är 

enklare att sätta upp mått för det finansiella perspektivet jämfört med medarbetarperspektivet 

eller för de interna processerna. Vidare menar Lundström att företagets mål synliggjordes med 

hjälp av styrmåtten och han påstår att arbetet med att ta fram dessa mått var det svåraste i hela 

projektets implementeringsprocess. 

 

Olve, Roy och Wetter (1999) påpekar att det inte är säkert att Balanced Scorecard genererar en 

framgångsrik strategi och vision, de menar dock att styrkan med konceptet är att det visar 

medarbetarna företaget genom olika perspektiv och tidsdimensioner. Detta skapar i sin tur en 
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tydlig helhetsbild för de anställda i organisationen. Hallgårde och Johansson (1999) hävdar att 

syftet med denna process är att få medarbetarna att se nya vägar. Vidare fortsätter Olve, Roy och 

Wetter (1999) att diskutera hur medarbetarnas ökade helhetssyn på organisationen kan leda till att 

företaget når sina uppsatta mål och visioner i större utsträckning. 

 

Då ledningen i KappAhl implementerade Balanced Scorecard ville de skapa en balans och beröra 

fler områden än enbart det finansiella. Westin påpekar att det finansiella ofta är relativt kortsiktigt 

i sin metod och därför ville han istället försöka fokusera på de aktiviteter som skapar lönsamhet 

på lång sikt. Lundström menar att det som låg till grund för beslutet att införa Balanced Scorecard 

hos PTC var företagets svårigheter med att se helheten i verksamheten, han berättar att de också 

hade problem med att hitta ett arbetssätt för att nå företagets uppsatta mål. De båda företagen 

hade tydliga målsättningar med vad Balanced Scorecard skulle göra för just deras organisation. 

Helgegren menar att detta annars är en vanlig fälla som företag går i då de implementerar 

styrkortet; att de i förväg inte har definierat vilka förbättringar de vill uppnå utan endast önskar 

förbättringar i allmänhet.  

6.1.2 Hur lång tid bör implementeringen ta? 

Kaplan och Norton (1999) hävdar att implementering i hela företaget på en och samma gång inte 

är att föredra i stora organisationer, detta främst för att större företag har en så pass utbredd 

organisation att det inte går att ta fram ett styrkortskoncept för hela företaget samtidigt. Westin 

berättar att ledningen i KappAhl inledde projektet med Balanced Scorecard genom att genomföra 

en så kallad pilot på en viss affärsenhet, detta för att pröva själva konceptet och de framtagna 

mallarna. Därefter valde företaget att implementera styrkortet på resten av organisationen, ända 

från högsta ledningen och ner på butiksnivå. Westin påpekar att om ledningen i KappAhl skulle 

ha implementerat Balanced Scorecard idag så skulle de från början inte ha applicerat styrkortet på 

varje butik eller avdelning.  

 

Även Helgegren anser att det är svårt att göra en implementering som omfattar hela 

organisationen på en och samma gång. Till skillnad från Kaplan och Norton menar Olve, Roy 

och Wetter (1999) att vissa organisationer erhåller fler fördelar då de implementerar styrkortet i 

hela företaget på samma gång. Detta för att en enskild affärsenhet inte själv kan svara för de 

frågeställningar som styrkortet bär med sig. Ytterligare anledning är att de företag som planerar 

att tillämpa Balanced Scorecard förr eller senare måste förändra sin styrfilosofi och börja arbeta 

mot de uppsatta målen för framtiden. Lundström på PTC förklarar att Balanced Scorecard 

implementerades på hela organisationen samtidigt utan att testa de framtagna mallarna genom en 

pilot.  

 

Kaplan och Norton (1999) hävdar att det kan ta upp till 16 veckor att implementera ett styrkort i 

en organisation. Inom denna tidsram bör diskussioner i form av intervjuer och seminarier äga 

rum och för att företaget ska hålla sig inom tidsramen måste de ha genomfört ett antal 

förberedande aktiviteter innan dessa möten. Denna tidsram stöds dock inte av Ahn (2001) då han 

menar att det kan ta längre tid än 16 veckor att implementera Balanced Scorecard. Vidare i hans 

artikel hävdar Weber och Schäffer att implementeringen av styrkortet kräver större kapacitet från 

ledningen än vad företag oftast räknar med från början. Enligt Helgegren tar det upp till 12 

veckor att implementera ett styrkort, men detta varierar från företag till företag. Vidare menar han 

att det finns flera olika faktorer som påverkar hur lång processen blir, exempelvis organisationens 
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storlek, hur många anställda företaget har samt vilka delar av organisationen som styrkortet ska 

implementeras på. Det är även viktigt att implementeringsprocessen inte blir allt för utdragen då 

det lätt kan leda till att ledningsgruppen mister fokus. Han menar även att en kreativ och intensiv 

process ökar ledningens motivation till att lyckas ta sig igenom hela implementeringen. 

 

Att implementera Balanced Scorecard i PTC tog enligt Lundström två till tre månader. Han 

menar att tiden var tillräcklig och att de till och med skulle ha kunnat minska 

implementeringsfasen något. Lundström menar att detta skulle ha kunnat påverka styrkortets 

omfattning och att komplexiteten på så vis hade minskat. Hos KappAhl var tidsåtgången för 

implementeringen liknande den hos PTC, detta då det tog företaget några månader att 

implementera styrkortet i organisationen. 

6.2 Förutsättningar för att skapa värde med hjälp av styrkortet 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att det är svårt att generalisera implementeringen av ett 

styrkort, men presenterar ett antal punkter som de anser viktiga att belysa för att 

implementeringsprocessen och arbetet med Balanced Scorecard ska bli lyckat, dessa punkter 

beskrivs närmare nedan tillsammans med delar ur empirin. 

6.2.1 Att förankra och skapa delaktighet 

Om styrkortet inte är ordentligt förankrat hos ledningen kan det leda till att det tar lång tid för 

medarbetarna att förstå vad Balanced Scorecard innebär för deras vardagliga arbetsuppgifter. Det 

är inte ovanligt att styrkortet kan uppfattas som ett kontrollverktyg av de anställda, istället för ett 

verktyg som ska få organisationen att arbeta mot de uppsatta målen. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att flertalet medarbetare får vara med och arbeta fram styrkortskonceptet, detta kan 

bidra till en större förståelse kring hur deras dagliga arbete ska hjälpa företaget att nå just dessa 

uppsatta mål (Olve et al., 1999). Även Helgegren menar att det är viktigt att ledningen är delaktig 

och stöttar processen med styrkortet, detta för att förståelse och uthållighet hos ledningen 

kommer att engagera de anställda i större utsträckning. Nørreklit (2000) är av samma åsikt då 

även hon påpekar att det är av stor vikt att alla i företaget, både ledningen och de anställda, 

känner en stark förankring till Balanced Scorecard.  

 

I PTC var hela organisationen delaktig i arbetet med att ta fram ett styrkort som passade deras 

företag och Lundström berättar att de hade ett möte där alla anställda fick vara med i processen 

genom att lämna förslag på kritiska framgångsfaktorer samt mått för de olika fokusområdena. 

Dessa förslag låg sedan till grund för det styrkort som Lundström konstruerade för PTC. Vidare 

minns Lundström att de hade ett antal möten för hela företaget där handlingsplaner för styrkortet 

togs fram. I KappAhls styrkortsprocess var ett hundratal personer engagerade, detta då Balanced 

Scorecard gick hela vägen ner på butiksnivå i organisationen. Då varje avdelning arbetade med 

konceptet fick de också själva välja ut fokusområden, mått och hur målen skulle mätas. Westin 

liknar denna framtagningsprocess med det tidigare arbetet med budget då han menar att det vid 

båda förloppen tas fram en plan, deadlines sätts och uppföljning sker.  

 

Varken ledningarna i KappAhl eller PTC upplevde att styrkortet hade en svag frankring hos de 

anställda eller ledningen. Detta menar Helgegren är ytterst viktigt då han anser att alla måste 

känna sig delaktiga och medarbetarna arbetar med styrkortet tillsammans. Vidare hävdar han att 

det är nödvändigt att styrkortsprocessen är intressant och spännande för de delaktiga då de känner 
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att något bra skapas och att det är de själva som tar ansvar för skapande, detta leder enligt 

Helgegren ett stort engagemang och motivation bland de anställda.  

6.2.2 Projektgruppens utformning 

I PTC bestod projektgruppen för Balanced Scorecard utav tre personer och Lundström menar att 

detta var ett lämpligt antal med tanke på företagets storlek. Han tillägger dock att de i vissa 

situationer även inkluderade personal från exempelvis produktionen för implementering i just 

denna avdelning i företaget. Det är enligt Olve, Roy och Wetter (1999) svårt att ge ett exakt antal 

personer som bör ingå i projektgruppen för implementeringen av Balanced Scorecard, de menar 

dock att det är viktigt att flertalet olika delar av organisationen representeras i denna grupp. Detta 

för att organisationen ska få ett så heltäckande styrkort som möjligt. Vidare menar författarna 

även att det finns viss risk för minskad effektivitet om projektgruppen blir allt för stor. Även 

Helgegren påpekar att det är viktigt att deltagarna i projektgruppen har olika syn och funktionell 

inriktning för att kunna se helheten. Han menar även att det är till fördel om någon från ledningen 

kan ingå i projektgruppen. Det är även av stor vikt att medlemmarna i projektgruppen har ett stort 

engagemang och är involverade i den framtida användningen av styrkortet.  

6.2.3 Projektets omfattning 

Balanced Scorecard kan för ett företag bli resurskrävande om projektet blir för stort i omfattning 

eller har för många personer inblandade. Detta kan leda till att önskvärda resultat uppnås först 

efter en längre period samt att det kan ta lång tid innan konceptet accepteras av de anställda. 

Vidare kan projektet med styrkortet kräva stora ansträngningar från företagets nyckelpersoner, 

som ofta är involverade i arbetet med Balanced Scorecard. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

belastningen blir så pass stor att projektet aldrig slutförs (Olve et al., 1999). Helgegen menar 

dock att Balanced Scorecard inte är skalbart, med detta menar han att konceptet inte tar hänsyn 

till företaget storlek, det kommer att krävas lika stor ansträngning från ett litet företag som från 

ett stort. Helgegren påpekar att ansträngningen från det lilla företaget i vissa fall kan vara 

oproportionerlig sett till dess storlek, trots detta hävdar han att konceptet även passar mindre 

företag.  

 

De båda undersökta företagen har upplevt problem med just projektets omfattning och detta har 

även varit deras huvudanledning till varför de har lagt ner Balanced Scorecard. Westin menar att 

det är tacksamt och viktigt då varje avdelning får tänka ut vad som är viktigt för just dem och 

vilka mål de ska jobba mot, dock började problem uppstå när styrkortet delades upp på 

detaljnivå. Avdelningarna skulle utifrån den struktur de fått från projektgruppen fylla sina 

fokusområden med mål och mått. Westin menar vidare att detta är något ett företag kan lägga 

oändligt mycket tid på. Till slut tyckte de anställda att styrkortet blev för mycket att administrera, 

med alla möten som skulle hållas och alla blanketter som skulle fyllas i. Ledningen i KappAhl 

förenklade konceptet genom att ignorera det som inte är till någon nytta för den specifika 

avdelningen och Westin menar att det är bättre att utesluta data istället för att försöka hitta på 

den. 

 

Lundström på PTC menar att projektet med Balanced Scorecard till en början engagerade de 

flesta medarbetare men att situationen efter ett tag blev ohållbar. Anledningen till detta var främst 

att arbetsbelastning blev för stor för de i organisationen som skulle hålla samman de olika delarna 

i styrkortet. PTC:s Balanced Scorecard spretade enligt Lundström åt flera håll samtidigt och blev 
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för stort för att kunna hanteras, de hade med andra ord tagit på sig alldeles för mycket arbete och 

omfattningen på projektet var för stor. Lundström menar att de hade lagt allt för mycket vikt vid 

de kritiska framgångsfaktorerna och det mesta av arbetet med Balanced Scorecard fokuserades på 

just dessa faktorer. Företaget fann ingen balans mellan den normala verksamheten och de nya 

rutiner som tillkommit i samband med implementeringen av styrkortet. Lundström valde att 

tillfälligt plocka bort en del av de kritiska framgångsfaktorerna för att endast fokusera på ett fåtal 

åt gången för att försöka lösa problemet, men det var inte tillräckligt.  

6.2.4 Formulering av mål och mått 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att de mål som sätts upp för organisationen bör utgå från 

företagets vision och strategi, dessa mål bör vara både långsiktiga och kortsiktiga. Även 

Helgegren hävdar att måtten bör utgå från företagets strategi och att svårigheten är att skapa en 

tydlig strategi. Det är med andra ord viktigt att inte enbart välja mått som verkar bra, utan som 

medför användbar mätdata. Minst en gång per år, men gärna oftare än så, bör de långsiktiga 

målen mätas. De kortsiktiga målen kräver dock uppföljning ännu oftare, Olve, Roy och Wetter 

(1999) föreslår månadsvis uppföljning.   

 

Lundström på PTC menar att det främsta och mest långsiktiga målet var att växa som företag och 

detta mål fanns redan i organisationen då de började arbeta med Balanced Scorecard. Lundström 

förklarar att det var för att försöka uppnå detta mål som han började söka efter nya styrmodeller. 

Vidare berättar Lundström att de mått som alla anställda hade varit med och arbetat fram i princip 

var företagets mål, det var med andra ord måtten som skulle få medarbetarna att förstå hur deras 

arbete relaterade till de uppsatta målen. I PTC gjordes uppföljning varannan vecka och i samband 

med detta hölls möten för rapportering då endast den berörda avdelningen närvarade. Westin 

menar att KappAhls mål är oerhört uppenbara, han menar att om en butik ska sälja varor så krävs 

det också nöjda kunder. Detta mål följdes upp med hjälp av företagets löpande kundmätning som 

också var en central del i företagets uppföljning.  

6.3 Företagsstrategi och Balanced Scorecard 

En utveckling av strategin är enligt Bukh och Malmi (2005) nästintill oundviklig vid 

implementering av Balanced Scorecard. Författarna menar att det är ovanligt att ett företags 

strategier är så pass utvecklade att de går att använda för direkt implementering av styrkortet och 

revidering av strategin skulle kunna göra den mer detaljerad och angripbar. Även Helgegren 

påpekar att det är viktigt att ett företag reviderar sin strategi och då gärna en gång om året. Vidare 

menar han att strategin inte är konstant och att det är viktigt att företaget inser detta. Lundström 

berättar att ledningen i PTC förändrade sin vision och affärsidé en del då de implementerade 

Balanced Scorecard i organisationen, det stora målet var dock det samma; att växa som företag. 

Detta mål är dock något Helgegren anser att företag bör se upp med då strategin blir för ytlig om 

målsättningen inte specificeras och inte går på djupet. Det är viktigt att detaljera den utarbetade 

strategin samt tydliggöra den för att kunna nå till den uppsatta målsättningen.  

 

I KappAhl fanns det enligt Westin en redan förutbestämd strategi. Vidare berättar han att 

styrkortet fick arbeta som ett verktyg under företagets strategi, han beskriver Balanced Scorecard 

som ett slags styr- och uppföljningsdokument för strategin. Helgegren menar att styrkortet 

snarare ska hjälpa ett företag att uppnå sin strategi än att vara underordnat den. Han menar även 

att en utveckling av den befintliga strategin är nödvändig för att lyckas implementera styrkortet.  
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Westin berättar att då ledningen i KappAhl implementerade Balanced Scorecard fick styrkortet 

anpassa sig efter den redan utarbetade strategin. Han menar att styrkortet mer handlar om 

vardagliga aktiviteter inom organisationen än om att förändra och utveckla företagets strategi. 

Vidare anser Westin att det inte uppstod några konflikter mellan styrkortet och KappAhls 

befintliga strategi, detta då företaget såg Balanced Scorecard som ett verktyg underordnat 

strategin. Lundström på PTC berättar att de upplevde det realtivt enkelt att överföra företagets 

befintliga strategi och vision på styrkortet i implementeringsfasen. Lundström säger dock att 

strategin aldrig riktigt var en del av Balanced Scorecard utan att själva användningen av 

styrkortet var företagets strategi för hur de skulle nå de uppsatta målen. De företag som klarar av 

att tillämpa sin strategi på sitt Balanced Scorecard kommer enligt Kaplan och Norton (1999) med 

större sannolikhet även lyckas att förverkliga sin strategi. Författarna påstår vidare att 

organisationens strategi bör åskådliggöras med hjälp av styrkortet och att detta görs genom att 

sätta upp ett antal orsak-verkan-samband. 

6.3.1 Att skapa en strategifokuserad organisation 

För att ett företags prestation ska bli mer enhetlig bör alla individuella mål och visioner enligt 

Kaplan och Norton (2001)  kopplas samman. Det är viktigt att genomföra gemensamma 

aktiviteter inom styrkortet för att affärs- och serviceenheter ska kunna länkas till företagets 

strategi. Författarna hävdar att Balanced Scorecard används som ett verktyg för att se till att 

summan av de enskilda enheterna i organisationen inte överstiger företagets helhet. KappAhl 

använde sig av bland annat projektutveckling och ett slags nöjdkundindex. Dessa aktiviter hade 

inte uppkommit som en följd av införandet av Balanced Scorecard, istället fick aktiviteterna bli 

en del av styrkortskonceptet. Westin tror att företaget använde Balanced Scorecard som ett 

verktyg för att kunna samla företagets olika aktiviteter. Även PTC:s ledning önskade att 

styrkortet skulle hjälpa organisationen att se helheten på ett tydligare sätt. Då Lundström, som i 

sin roll som VD för PTC, själv valde att implementera Balanced Scorecard i organisationen var 

han i högsta grad engagerad i arbetet. Projektgruppen innehöll tre personer som alla hade varsin 

högt uppsatt position inom företaget. Westin berättar att KappAhls ledning var oerhört 

engagerade i implementeringen och arbetet med Balanced Scorecard, Westin beskriver styrkortet 

som en central punkt som företaget drev.  

6.3.2 Konsten att länka samman företagsstrategi och prestationsmått 

För att visa hur kortsiktiga insatser leder till ett förbättrat resultat bör organisationens strategi och 

de viktigaste målen som ingår i denna beskrivas utifrån olika utfallsmått. Dessa mått används 

främst för att kommunicera till de anställda i företaget vad som krävs av dem idag för att lyckas 

skapa värde i framtiden (Kaplan & Norton, 1999). Innan ledningen i PTC implementerade 

Balanced Scorecard ville Lundström ha ett styrsystem som såg till de detaljer som skulle kunna 

resultera i stora konsekvenser och detta tänk är något han efter arbetet med Balanced Scorecard 

nu kan återfinna i organisationen. Han menar att de flesta medarbetarna har fått förståelse för att 

det är just  små detaljer som kan leda till exempelvis ökad omsättning eller fler och nöjdare 

kunder. Westin påpekar att KappAhls mål är tydliga, han berättar att om en butik överhuvudtaget 

ska sälja något så krävs det nöjda kunder. KappAhl har sedan tidigare utvecklat ett sätt att mäta 

kundnöjdheten som är en viktig del i företagets uppföljning. Dock startade inte denna mätning 

som ett resultat av styrkortsimplementeringen. 
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Kaplan och Norton (1996b) påstår att Balanced Scorecard skildrar hela företagets vision. 

Författarna menar att konceptet lägger stor vikt vid förändringsprocesser i organisationen, detta 

genom att skapa organisatoriskt lärande på verkställande nivåer. Det krävs ett tydligt orsak-

verkan-samband i styrkortet för att denna lärandeprocess ska kunna äga rum. Då ledningen i 

KappAhl implementerade Balanced Scorecard i organisationen kände Westin att företaget 

behövde lägga ett större fokus vid frågor som rör utveckling. Ledningen i KappAhl ville med 

hjälp av styrkortet hitta ett mer långsiktigt tänk och finna de faktorer som påverkade lönsamheten 

på lång sikt. Detta då Westin anser att de finansiella frågorna och dess uppföljning inte riktigt är 

lika långsiktiga i sin natur. Även ledningen i PTC gjorde ett försök till att ställa en 

förändringsprocess till verket, detta främst genom att lägga stort fokus på det interna perspektivet 

för att lära sig mer om hur exempelvis material som ingår i företagets produktion fungerar och 

söka efter ny teknik. Lundström försökte med hjälp av styrkortet öka förståelsen hos 

medarbetarna kring betydelsen av deras arbetsinsats samt hur de skulle kunna förbättra denna.  

 

Att få företagets strategi att återspeglas i prestationsmåtten kan enligt Bukh och Malmi (2005) 

låta relativt enkelt, men upplevas betydligt svårare i praktiken. Westin menar att KappAhls arbete 

med styrkortet skedde utifrån den sedan tidigare framtagna strategin och konceptet fick fungera 

som ett styr- och uppföljningsdokument. Westin menar att ett företag bör styra mot det som har 

utarbetats i företagets strategi. Dock började problem att uppstå då ledningen i KappAhl börjande 

ta fram diverse nya mått och svårigheter med att hitta mätbar data uppstod. Westin berättar att det 

kan ses som relativt enkelt att se vilka prestationsmått som fokus borde ligga på, men att sedan 

mäta dessa i praktiken med en ringa arbetsinsats kan orsaka företaget stora problem och 

svårigheter. Föllesdal, Wallöe och Elster hävdar i Nørreklits (2000) artikel att huruvida 

prestationsmåtten speglar strategin och hur de tolkas av de anställda kommer att påverka 

kommunikationen av strategin i alla delar av organisationen.  

6.4 Styrkortets samarbetsaspekter 

Helgegren påstår att det inte finns någon konflikt mellan andra managementkoncept och 

Balanced Scorecard. Detta då styrkortet ska utvärdera vilka förbättringar som ska göras men även 

mäta och göra uppföljningar. Dock är det andra managementkoncept som ska utföra dessa 

förbättringar i praktiken. Balanced Scorecard kan däremot ses som konkurrerande om ett företag 

redan har ett väl inarbetat koncept som de värderar högt. Otley (1999) påpekar att det är viktigt 

att Balanced Scorecard har en central roll i företags kontrollsystem. Vidare hävdar han att en 

organisation inte kan skapa framgång om styrkortet och traditionella styrsystem, som exempelvis 

budget, inte samarbetar. Däremot hävdar Ahn (2001) att Balanced Scorecard just bör ersätta ett 

företags nuvarande prestationsmätningssystem, detta för att just kunna skapa den viktiga 

nyckelrollen som styrkortet bör ha i organisationen. Dock menar både Kaplan och Norton 

(1996a) samt Otley (1999) att Balanced Scorecard ska verka som ett komplement och stötta de 

traditionella mätsystemen istället för att ersätta dem.  

 

Innan arbetet med Balanced Scorecard startade i KappAhl använde företaget sig av budget, 

prognoser och olika typer av kvalitetsuppföljning. Westin vill minnas att det i KappAhls 

organisation inte uppstod några konflikter mellan företagets tidigare styrsystem och Balanced 

Scorecard, exempelvis övergick arbetet med budget till att bli en del av det framtagna styrkortet. 

Även i PTC blev budgeten enligt Lundström en del av företagets styrkort och arbetet med budget 

förenklades för organisationen då de med hjälp av Balanced Scorecard redan hade satt upp mål. 
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Från att ha varit ett enskilt styrsystem i organisationen fungerade nu budgeten som ett 

komplement till styrkortet.   

 

Helgegren påpekar att det går bra att använda sig av både Balanced Scorecard och budget som 

styrsystem, men att användandet ser olika ut från företag till företag. Exempelvis kan ett företag 

använda sig av Balanced Scorecard för hela organisationen men i de olika affärsenheterna 

används fortfarande budget som ett komplement. Helgegren menar att styrkortet kan förändra 

uppföljningsmötena till att fokus flyttas från budgeten till företaget framtidsplaner. Dock menar 

han att Balanced Scorecard då inte har ersatt budget, utan endast kompletterat den.   

 

Vidare menar Otley (1999) att det inte behöver betyda att ett mått inte längre är viktigt bara för 

att det inte finns representerat i styrkortet och just detta var något som Lundström identifierade i 

PTC:s arbete med Balanced Scorecard. Det yttrade sig genom att de anställda endast fokuserade 

på måtten som fanns representerade i styrkortet. De delar som Lundström efter ett tag plockade 

bort föll snabbt i glömska trots att de fortfarande var relevanta då de endast skulle plockas bort 

tillfälligt.   

6.4.1 Samspelet mellan de fyra perspektiven  

Att något perspektiv favoriseras beror enligt Helgegren på att ett företag inte har fokuserat 

tillräckligt mycket på den strategiska kartan. Om ett företag inte kan beskriva organisationens 

helhet är det lätt hänt att företaget fokuserar på det finansiella perspektivet, detta då människor 

har arbetat med just det finansiella perspektivet under längre tid än de övriga perspektiven. 

Vidare menar han att det inte finns någonting som kan ersätta den strategiska kartan och om ett 

företag allt för snabbt börjar ta fram mått i implementeringsprocessen försvinner sambandet 

mellan de olika perspektiven, detta kan i sin tur leda till att uppföljningen enbart blir finansiell.  

 

Enligt Kaplan och Norton (1996a) bör styrkortsanvändare välja ut mått från de fyra perspektiven 

för att kunna skapa utveckling i organisationen, därefter bör mål för varje mått sättas upp. Dock 

menar Marginson (2002) att då ett företag använder flera prestationsmått samtidigt kan detta vara 

en nackdel för dem. Partiskhet kan uppstå då ett eller ett flertal mått favoriseras framför andra. 

Westin menar att det finansiella perspektivet och dess tillhörande mått favoriserades i KappAhls 

styrkort. Han tror att detta beror på att det finansiella perspektivet är allra enklast att mäta. Trots 

detta försökte företaget att relativt tidigt i processen lägga ner tid och fokusera på 

lärandeperspektivet och dess utvecklingsfrågor. I PTC var lärandeperspektivet det som blev 

lidande på bekostnad av det finansiella perspektivet och Lundström tror att detta beror på det 

finansiella återfinns i alla delar av verksamheten, han menar att alla förändringar som görs i 

verksamheten kommer påverka ekonomin i slutändan.  

 

Kaplan och Norton (1996b) menar att ett styrkort kan generera upp till 25 olika mått och hävdar 

samtidigt att det kommer att bli ohållbart att hantera ett så stort antal mått. Om dessa mått då även 

skulle ses som individuella skulle det resultera i en alltför stor arbetsbörda för organisationen. 

Båda företagen upplevde att de hade satt upp allt för många mått och detta var den största 

anledningen till att styrkortet blev okontrollerbart. Lundström berättar att det främst syntes i att 

de anställdas engagemang minskade då de inte hann med att mäta och sammanställa allt de skulle 

inför mötena. Även i KappAhl uppstod frustration då styrkortet, på grund av de många måtten, 
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förde med sig mer administration än vad de först hade räknat med. Även Helgegren anser att allt 

för många mått kan leda till mer arbete än vad företagen egentligen klarar av.  

6.4.2 Styrkortets orsak-verkan-samband 

Lundström kunde i PTC urskilja ett orsak-verkan-samband då företaget arbetade med Balanced 

Scorecard och fokus låg i detta samband på det interna perspektivet, detta innebar att företaget 

skulle lära sig mer om hur material i produktionen fungerade samt söka efter ny teknik som 

skulle kunna förbättra produktionsprocesserna. Det var också just ett orsak-verkan-samband som 

Lundström eftersträvade då han sökte efter ett nytt styrsystem för PTC.  Även Westin beskriver 

en kedja där han placerar lärandeperspektivet längst upp, men i slutändan kommer företagets alla 

aktiviteter ändå påverka det finansiella resultatet. 

 

Sambanden som företagen har upplevt kan liknas vid det orsak-verkan-samband Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver. Författarna beskriver detta samband genom att härleda hur icke-

finansiella mått kan resultera i finansiella mått. Exempelvis kan en förbättrad kompetens i 

produktionen leda till ökad produktion, som vidare kan leda till ökad kundnöjdhet och slutligen 

tillväxt i försäljningsintäkter. De menar även att det är viktigt att de anställda har en hög 

förståelse för denna relation för att detta samband ska kunna identifieras i praktiken. Helgegren 

hävdar att orsak-verkan-sambandet är mycket kraftfullt men svårt att arbeta fram, det handlar 

återigen om den strategiska kartan som ska hjälpa ett företag att hitta de faktorer som vidare 

kommer leda till ett orsak-verkan-samband. Om företaget inte lyckas uppnå ett orsak-verkan-

samband menar Helgegren att de heller inte har genomarbetat någon strategisk karta. 

6.5 Problematiken kring relationen mellan system, individer och makt 

Enligt Giddens (1979) bygger sociala system på handlingar som sker mellan individer. Bolman 

och Deal (2005) hävdar att organisationer ska uppfylla människors behov och att individer och 

organisationer är beroende av varandra. Om samarbetet mellan dessa två komponenter fungerar 

dåligt hävdar författarna att minst en av parterna kommer att bli lidande genom att den ene kan 

utnyttja den andra, det finns även risk att båda parter kommer att förlora på det dåliga samarbetet. 

Vidare hävdar författarna att båda parter kan ses som vinnare om samarbetet mellan de två 

komponenterna fungerar på ett framgångsrikt sätt.  

 

Argyris (1990) menar att individer vill kontrollera sina egna handlingar och de har en ständig 

strävan efter detta då kontrollen resulterar i ett välbefinnande. Hur denna kontroll ska skapas 

finns inbyggt hos individerna från det att de är barn och detta program blir enligt författaren som 

mest påtagligt då människor möter osäkerhet eller hot som kan ta kontrollen ifrån dem. Då dessa 

situationer uppstår vet individerna i sin tur hur de ska agera för att behålla kontrollen. Argyris 

(1990) menar även att då de flesta individer handlar enligt sin egen vilja genom att försöka 

undvika osäkerheten eller hoten kommer detta handlande bli en del av deras vardag, detta skapar 

organisatoriska normer som i sin tur medför att individers handlande blir rationellt, förnuftigt och 

realistiskt.  

 

Hur mänskliga prestationer hanteras kan komma att påverkas, samt underlättas, om individerna 

som utför dessa prestationer utbildas. Utbildningen bör lära dem att involvera lärande i sitt 

handlande samt att försöka skapa mycket giltig information som senare kan användas för att 

genomföra välgrundade val. Denna utbildning kan resultera i minskad inkompetens, minskade 
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försvarsrutiner samt minskad känsla av obehag för individerna. Med hjälp av denna utbildning 

kan organisationer och individer skapa ”double-loop leraning” (Argyris, 1990).  

 

Giddens (1979) hävdar att en regel inte uppstår på grund av en generalisering av individers 

regelbundna rutiner. Författaren menar även att regler inte är en del av det sociala livet då han 

påpekar att det sociala livet inte är normativt. Argyris (1990) hävdar dock att människor använder 

sig av ett antal regler för att hantera sina föreställningar. Dessa regler innehåller de sociala 

egenskaper som varje individ har lärt sig under sin uppväxt. Reglerna innehåller även värderingar 

som påverkar hur människor genomför sina val.  

 

Precis som regler är makt en förmåga som en människa innehar. Makt kan beskrivas utifrån två 

olika synsätt. Det första är att en individ försöker få sin egen vilja igenom trots att andra kan 

motarbeta honom eller henne. Det andra synsättet innebär att makt är en egenskap som 

kollektivet innehar. Makt skapas genom att integrera regler med sociala handlingar (Giddens, 

1979). Begreppet makt kan även delas in i grupp- och individnivå och den senare innebär att 

individer försöker uppnå makt för att kunna påverka omgivningen de befinner sig i samt faktorer 

som inkräktar på den (Bolman & Deal, 2005). Argyris (1990) menar att individer mår bra då de 

själva kan skapa de konsekvenser de önskar.  
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7 Diskussion 
Diskussionen är indelad i två delar och den första delen behandlar problematiken med Balanced 

Scorecard. I den andra delen presenteras tre huvudsakliga problem som vi har identifierat 

utifrån det empiriska materialet. Dessa problem är att styrkortet innehöll för många mått, 

problematik med att finna mätdata samt att det finansiella perspektivet favoriserades. 

Diskussionen kan ses som ett omfattande svar på vår frågeställning. 

 

7.1 Problematiken kring konceptet Balanced Scorecard 

Nedan följer en analyserande diskussion som bygger på problematiken kring konceptet Balanced 

Scorecard. Vi har funnit att konceptet i sig innehåller både strukturella och funktionella problem. 

De strukturella problemen går att återfinna i den praktiska litteraturen om Balanced Scorecard, 

medan de funktionella problemen snarare handlar om vad strukturen gör med styrkortet samt vad 

styrkortet fyller för syften. Utifrån den empiriska datan har vi funnit tre gemensamma problem 

hos de två studerade företagen, vilket utgör den andra delen i diskussionen och senare leder fram 

till våra slutsatser.  

7.1.1 Strukturella problem 

Efter att ha studerat Balanced Scorecard utifrån den litteratur som finns presenterad i studien 

anser vi att konceptet i grunden har två typer av problem, strukturella och funktionella. De 

strukturella problemen kan återfinnas på flera plan i styrkortskonceptet och vi hävdar att då ett 

system, i detta fall Balanced Scorecard, ska fungera måste det innehålla både begränsningar och 

möjligheter för dess användare. Enligt vår mening innehåller styrkortskonceptet dock mestadels 

begränsningar. Detta då kartor och kort redan från början är utformade efter en tydlig mall med 

fyra perspektiv och ett antal mått i varje perspektiv. Denna mall är grundläggande för konceptet 

och vi anser att den är relativt konstant, detta innebär att konceptet Balanced Scorecard innehåller 

begränsningar för organisationen men saknar möjligheter för den att påverka modellen samt dess 

utfall. Vidare menar vi att möjligheter i en organisation kan skapas genom ansvar, i ett styrkort 

består ansvar endast av att mäta enligt de mått som företaget har satt upp och det begränsar 

ansvaret eftersom medarbetarna som ska ansvara för dessa mått inte själva kan påverka 

framtagningen av dem i någon utsträckning då detta redan finns i modellen från början.  

 

Skulle vi jämföra budget med Balanced Scorecard skulle vi enligt vår mening finna att budgeten 

är ett bättre fungerande system då det innehåller både begränsningar och möjligheter. Detta då 

budgeten i sig är en begränsning genom att varje avdelning har en kvot för hur mycket pengar de 

blir tilldelade. Budgeten skapar även möjligheter för organisationen då den kan utformas precis 

efter den specifika organisationens behov, varje företag väljer själva vad de ska mäta och hur de 

ska sätta upp de olika måtten i budgeten. Detta skiljer sig mot Balanced Scorecard eftersom det i 

ett styrkort redan finns fyra perspektiv som vidare ska innehålla ett antal mått, organisationen kan 

alltså inte välja vad de vill mäta i lika stor utsträckning. 

 

Vidare anser vi att Balanced Scorecard endast kan fungera fullt ut i en organisation som är ”död”. 

Med en ”död organisation” menar vi ett företag som inte lever i förändring och som inte 

utvecklas i takt med sin omgivning. Det kan även vara organisationer som lever i en oföränderlig 

omgivning och som på så vis inte behöver utvecklas eller förändras. Anledningen till att 



 

 
53 

 

Balanced Scorecard skulle passa bra och fungera på ett tillfredsställande sätt i dessa 

organisationer är enligt oss då kartor och kort inte förändras i någon högre grad och att de då 

passar bra i organisationer som inte utvecklas eller förändras. Levande organisationer verkar i 

ständig förändring och för att styrkortet ska fungera på ett bra sätt i dessa organisationer skulle 

det krävas enorma anpassningar och förändringar. Detta då Balanced Scorecard baseras på ett 

företags strategi som i vissa fall kan förändras från halvår till halvår. Det skulle då krävas mycket 

jobb från ledningens sida för att anpassa styrkortet varje gång som strategin revideras. Vi tror att 

detta var en av anledningarna till varför styrkortet inte fungerade i de två studerade företagen. Då 

de verkar inom modebranschen och industri befinner sig båda företagen i en omgivning som 

ständigt förändras och utvecklas. Det krävs en levande organisation för att företagen ska kunna 

stå sig starka i konkurrensen. 

7.1.2 Funktionella problem 

Det största funktionella problemet med konceptet Balanced Scorecard är enligt oss ett det finns 

många olika anspråk för att nå framgång med styrkortet. Detta har vi återfunnit både i vår empiri 

men främst i litteraturgenomgången. Vi ställer oss då frågan hur ett företag kan veta om det har 

nått upp till något av alla dess anspråk eller inte. Vidare undrar vi även hur det kan vara säkert på 

att det är Balanced Scorecard och inte budget som fick företaget att lyckas nå upp till detta 

anspråk. Enligt vår mening kan detta aldrig bevisas och det utgör därför ett funktionellt problem 

med Balanced Scorecard.  

 

Ytterligare ett funktionellt problem som vi har identifierat i denna studie kan kopplas till att en av 

våra respondenter hade svårt att minnas arbetet med Balanced Scorecard. Vi ställer oss då frågan 

om detta berodde på att företaget egentligen aldrig använde sig av konceptet utan endast 

implementerade det. Frågan är hur stor förändring som verkligen skedde efter implementeringen 

och om arbetet förändrades i hela organisationen? Vi menar att ett företag som inte lyckats skapa 

engagemang hos alla anställda till att delta i arbetet med Balanced Scorecard inte heller använder 

styrkortet fullt ut. Detta då det krävs en stor ansträngning från alla i organisationen för att klara 

av allt det arbete som styrkortet för med sig. Vi menar att det kan finnas de företag som säger sig 

använda Balanced Scorecard på pappret men som i verkligheten arbetar på samma sätt som de 

gjorde innan implementeringen. Ytterligare en anledning till att respondenten hade svårt att 

minnas delar av styrkortet kan enligt oss vara att Balanced Scorecard inte hade någon vidare 

betydelse i organisationen och detta skulle kunna vara ett resultat av att det egentligen aldrig 

användes fullt ut. 

 

Vidare har vi identifierat ett funktionellt problem som kan kopplas till den organisatoriska 

effektiviteten i ett företag. Vi menar att Balanced Scorecard inte passar de företag som redan har 

en effektiv verksamhet och organisation, detta då vi menar att arbetet med styrkortet kan hemma 

den organisatoriska effektiviteten genom att skapa kontraproduktiva aktiviteter. Argyris (1990) 

menar att människor som ställs inför osäkerhet och hot agerar genom att bygga upp ett försvar 

mot denna osäkerhet eller hot. Då de flesta individer agerar på liknande sätt kommer dessa 

handlingar enligt författaren till slut anses rationella, förnuftiga och realistiska. Resultatet av detta 

handlande kommer att resultera i att organisationen, där individerna ingår, kommer att utveckla 

ett organisatoriskt försvar. Detta försvar kommer vidare att hämma organisationens prestationer. 

Detta innebär enligt oss att då ett styrkort implementeras i ett företag kan individerna skapa ett 

organisatoriskt försvar mot styrkortet om de skulle uppfatta det som osäkerhet eller hot. Detta 
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skulle slutligen resultera i att företaget upplever minskad effektivitet. Vi menar alltså att 

Balanced Scorecard inte alltid passar de organisationer som redan har en effektiv organisation då 

vi tror att de anställda ofta uppfattar nya situationer som ett hot mot deras egen kontroll.  

7.1.3 Paradoxala inslag i konceptet Balanced Scorecard 

Då Balanced Scorecard handlar om att belysa fler områden än det finansiella anser vi att detta 

leder till att ett företag också tvingas formulera betydligt fler mått, vilket i sin tur resulterar i en 

stor mäng mått. Vi ställer oss frågan om konceptet Balanced Scorecard är ett motsägelsefullt 

instrument för verksamhetsstyrning? Utifrån de erfarenheter vi analyserat har vi kommit fram till 

att en av de svåraste aspekterna att ta hänsyn till vid utvecklingen av ett styrkort uppenbarligen är 

att avgöra hur många mått som är ”lagom”. Det vi anser kan ses som paradoxalt med 

styrkortskonceptet är att det oavsett kommer leda till fler mått, samtidigt som måtten ska vara 

konkreta och inte för många till antalet. Vi ställer oss frågan hur detta ska omsättas i praktiken? 

Vi kan tänka oss att det finns motsättningar mellan ett teoretiskt och ett praktiskt Balanced 

Scorecard, det som förespråkas i teorin tror vi inte alla gånger kan vara tillämpbart i praktiken.  

 

Då mätningen i styrkortet även genererar en stor mängd data ställer vi oss frågan om all denna 

information verkligen tas tillvara och hanteras på ett effektivt sätt av ledningen. Vi menar att 

bearbetning och analysering av den insamlade datan är mycket tidskrävande och kanske inte 

alltid nödvändig. Kommer all data verkligen att användas eller är den enbart till för att fylla 

styrkortet med information? I vissa fall klarade våra fallföretag inte av att samla in data för de 

mått de hade satt upp, vilket vi anser tyder på att det fanns för många mått i företagens styrkort. 

Då styrkortet i stort handlar om att samla in data från fler områden än det finansiella ställer vi oss 

frågan hur användbart Balanced Scorecard egentligen är då ledningen inte klarar av att hantera all 

information det genererar och vi menar då återigen att konceptet Balanced Scorecard har 

paradoxala inslag.  

 

Ytterligare en inkonsekvent aspekt i Balanced Scorecard handlar om de fyra perspektiven och vi 

undrar om ett företag verkligen behöver använda sig av alla perspektiv i lika stor utsträckning? Vi 

anser att det kan ses som en omöjlighet att lägga lika stort fokus på alla perspektiv samtidigt och 

att det alltid kommer att finnas något perspektiv som blir lidande. Vi ställer oss frågan om det 

verkligen är viktigt att belysa alla perspektiv lika mycket då vi tror att det finansiella ofta anses 

vara viktigast i slutändan. Är Balanced Scorecard verkligen ett meningsfullt styrverktyg, skulle 

inte företaget lika väl kunna använda sig av budget och prognoser med inslag av ”mjuka mått”?  

 

Vidare ställer vi oss frågan om ett företag verkligen kan tillämpa alla delar i Balanced Scorecard, 

vilket vi tror att de faktiskt kan. Dock undrar vi om företagen kan använda alla delar i ett styrkort 

samtidigt? Detta innebär att vi hävdar att det finns en distinktion mellan tillämpning och 

användning av Balanced Scorecard. Vi har även identifierat detta fenomen då vi har studerat 

KappAhl och PTC. Vi menar att båda företagen har tillämpat styrkortet, men det behöver inte 

innebära att de har använt det på rätt sätt. Vi tror att de båda företagens ”misslyckanden” har sin 

grund i en felaktig tillämpning av styrkortet, men menar att de faktisk använde styrkortet på rätt 

sätt.  
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7.1.4 Balanced Scorecard och begreppsförvirring 

Ytterligare en fråga vi har stött på under denna studie är varför ett företag inte använder Balanced 

Scorecard trots att de säger att de har implementerat styrkortet? Med denna fråga menar vi att de 

företag som studerats använde sig av Balanced Scorecard och dess begrepp, men att begreppen 

saknade mening. Vi menar att företagen trodde att de använde sig av styrkortet då de använde sig 

av begreppen som det tillhandahöll, men egentligen använde de sig endast av delar av konceptet 

Balanced Scorecard. Vi ställer oss frågan om alla i en organisation verkligen har förutsättningar 

för att använda styrkortet på rätt sätt. Med detta menar vi att det är lätt för dem som står nära 

styrkortet, vilka oftast är de som utvecklat det, att följa den uppsatta mallen. Däremot är det 

svårare för dem som jobbar långt ner i organisationen att få tillräcklig information för att kunna 

använda styrkortet till fullo.  

 

Detta anser vi kan kopplas till Wittgenstein som genom Giddens (1979) menar att de begrepp 

som används i det vardagliga språket inte går att avgränsa i lexikal meningen. Detta beror dock 

inte på att människor inte kan definitionen av begreppen, utan snarare på att det inte finns någon 

riktig definition av dessa begrepp. Vi ställer oss frågan om det är svårt att tolka ett styrkort och 

begreppen som det för med sig. Vi kan tänka oss att styrkortet inte definieras i den utsträckning 

som behövs för att kunna fungera på ett fullständigt sätt i en organisation. Detta tror vi kan leda 

till att ett företag endast använder sig av de begrepp och områden som de faktiskt är bekanta med, 

vilket i många fall är det finansiella perspektivet. Vi tror att sådant som anses främmande lämnas 

utanför styrkortet, vilket resulterar i att endast delar av Balanced Scorecard används. 

 

Vidare ställer vi oss frågan hur ett företag vet när de har lyckats med konceptet Balanced 

Scorecard och om de någonsin kommer att göra det. Är det endast då företaget använder 

konceptet fullt ut som de lyckas skapa värde med Balanced Scorecard eller är det först då 

organisationen är ”död” som det lyckas skapa värde? Det är svårt att svara på dessa frågor då det 

enligt vår åsikt aldrig går att mäta hur väl ett företag har lyckats med styrkortet. Det går inte med 

säkerhet att säga om de resultat företaget upplever beror på styrkortet eller på andra 

omständigheter. Detta går att koppla tillbaka till ”levande” och ”döda organisationer”. Den enda 

organisation där man med säkerhet kan säga att det var Balanced Scorecard som påverkade vissa 

utfall är i den ”döda organisationen”. Detta då en ”död organisation” inte påverkas av några 

faktorer från dess omgivning. Begreppet ”Balanced” leder oss även till tanken att konceptet 

aldrig kommer att fungera i en levande organisation eftersom en balanserad organisation, enlig 

oss, kan likställas med en död organisation. Detta får oss att förstå att konceptet Balanced 

Scorecard aldrig kommer att fungera på grund av dess benämning. Hade det istället hetat 

”Balancing Scorecard” är möjligheten större att konceptet hade kunnat fungera i en levande 

organisation då den ständigt jobbar med att balansera verksamheten.  

7.1.5 Relationen mellan system och individ 

Bolman och Deal (2005) menar att ett samarbete mellan individ och system kan generera fördelar 

för antingen organisationen eller individen själv. Vi ställer oss skeptiska till om det verkligen 

finns något samarbete mellan individer och system som fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta 

på grund av att individen oftast agerar efter sina egna intressen, som inte behöver gynna systemet, 

vilket enligt oss kan leda till att organisationen blir lidande. Argyris (1990) hävdar att människor 

blir osäkra då de upplever att de inte har kontroll över sig själva och sina handlingar. Vi kan 

tänka oss att Balanced Scorecard, alltså systemet, kan uppfattas som en kontrollenhet som för 
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med sig tydliga direktiv och pekar ut vad respektive person i organisationen ska göra. Detta tror 

vi i sin tur kan uppfattas som aningen skrämmande för de individer som har behov av att alltid 

göra som de själva vill men samtidigt ha kontroll över sina handlingar och agerande.   

 

Då individer ofta ser till sina egna intressen tror vi att det kan vara svårt för ledningen i en 

organisation att skapa en helhet. Vi anser att Balanced Scorecard bidrar till dessa svårigheter 

bland annat genom konceptets olika prestationsmätningsrapporter. Detta medför att individerna i 

organisationen får egna arbetsuppgifter och vilket i sin tur resulterar i att individen också gör en 

egen rapport. Enligt oss kan just detta leda till svårigheter för organisationen att skapa den helhet 

som krävs, istället för en helhet anser vi att det skapas en tävling individerna mellan. Slutligen 

menar vi då att det finns en oundviklig spänning mellan individer, handlingar och rapporter då 

Balanced Scorecard används i organisationer.   

 

Argyris (1990) hävdar att en människa i största mån undviker osäkerheter och hot som denne 

ställs inför. Vi kan tänka oss att Balanced Scorecard kan ses som ett hot då konceptet ska 

implementeras i en organisation. Detta tror vi beror på att de anställda, alltså individerna, kan 

uppleva att styrkortet för med sig nya arbetsuppgifter och att det kommer resultera i större 

arbetsbörda. Då de anställda redan har sina givna arbetsuppgifter kan de eventuellt se styrkortet 

som konkurrerande till dessa. Vi tror att de anställda kan inta en försvarsställning gentemot 

Balanced Scorecard och detta kan i sin tur leda till att styrkortet i princip motarbetas av de 

anställda.  

 

Vi ställer oss frågan om det verkligen går att skapa ett bra samarbete mellan individer och 

organisationer. Vi anser att detta kan vara svårt då både individerna och systemen är starka på var 

sitt håll. Vidare ställer vi oss frågan om det är individerna eller organisationen som blir lidande i 

ett styrkort där samarbetet mellan organisation och individ fungerar dåligt. Vi hävdar att det är 

organisationen som blir lidande och detta kan vi relatera till våra två fallföretag KappAhl och 

PTC. Efter indikationer och påtryckningar utifrån individerna i organisationen beslöt ledningarna 

till slut att lägga ner företagens arbete med Balanced Scorecard. Vi menar att detta är ett tydligt 

tecken på att individen denna gång var starkare än organisationen då de ”fick sin vilja igenom”. 

Detta kan kopplas till Argyris (1990) då han påstår att individernas eget handlande blir en del av 

vardagen och sedermera blir dessa handlingar organisatoriska normer som anses vara rationella, 

förnuftiga och realistiska. Vi kan tänka oss att detta har hänt i de två fallföretagen då ledningarna 

lyssnade på de anställda som ansåg att Balanced Scorecard förde med sig för mycket arbete.  

7.2 Problem utifrån det empiriska materialet 

7.2.1 Styrkorten innehöll för många mått 

Då vi har analyserat KappAhl och PTC:s Balanced Scorecards har vi stött på ett antal problem. 

Den mest påtagliga motgången är enligt oss att deras styrkort blev allt för omfattande, de hade 

med andra ord satt upp för många mått. Både Westin och Lundström berättar att arbetsbördan 

blev betydligt större än de hade räknat med innan implementeringen och att detta var en 

uppfattning som delades av samtliga anställda i de båda företagen. Medarbetarna i KappAhl och 

PTC upplevde ständig frustration över att inte hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter samtidigt 

som de skulle mäta och rapportera de olika måtten som tagits fram i samband med styrkortet. 

Även Helgegren menar att det är viktigt att företag är försiktiga då de formulerar mått, detta för 
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att undvika mått som inte har någon förankring i företagets strategi. Mått utan strategisk 

förankring leder enlig Helgegren till att företaget i fråga mäter mycket som egentligen inte har 

någon påverkan på dess prestation eller framgång eftersom utfallen inte kan användas till 

utveckling av strategin.  

 

Vi kan i viss mening förstå varför både KappAhl och PTC hamnade i fällan där de skapade ett 

allt för omfattande styrkort. Detta då det är lätt att missförstå vad Balanced Scorecard egentligen 

ska tillföra och syfta till i ett företag. I den praktiska litteraturen finns en uppfattning om att 

Balanced Scorecard egentligen handlar om att sätta upp mått och mäta så mycket som möjligt, 

inte att skapa mått som har en strategisk förankring som vidare ska leda till utveckling av 

strategin. Kaplan och Norton (1999) hävdar att det första steget i processen för att skapa ett 

styrkort är att definiera mätstrukturen, även det tredje steget i processen handlar om att formulera 

mått. Vi ställer oss då frågan om det är den praktiska litteraturens processer för att konstruera ett 

styrkort som har lett företagen in ”på fel spår”, eller om det ligger någon djupare förklaring 

bakom KappAhl och PTC:s misstag? 

 

Vi menar att Balanced Scorecard som system saknar sanktioner och att det är svårt att begränsa 

antalet mått. Hur vet ett företag om de har tagit fram tillräckligt med mått eller om måtten har 

blivit för många till antalet? Vi säger inte att det finns ett optimalt antal mått i ett styrkort, utan 

snarare att Balanced Scorecard i grunden har ett strukturellt problem. Detta problem yttrar sig i 

form av bristen på begränsningar vad det gäller mått. Ytterligare ett strukturellt problem vi har 

identifierat med styrkortskonceptet är paradoxen mellan fyra perspektiv och ett fåtal mått. Då 

Balanced Scorecard innehåller fyra perspektiv, som vidare resulterar i ett visst antal mått per 

perspektiv, kommer det oundvikligen att leda till en stor mängd mått. Vi ställer oss därför frågan 

vad syftet med Balanced Scorecard egentligen är, kanske att mäta så mycket som möjligt? Vårt 

empiriska resultat har lett oss fram till slutsatsen att det är svårt att avgöra hur många mått som är 

”lagom” och att Balanced Scorecard därför innehåller ett strukturellt problem gällande mått.  

 

Lundström på PTC, som har planer på att återinföra Balanced Scorecard i företaget, berättade att 

de i framtiden ska försöka minska antalet kritiska framgångsfaktorer i varje perspektiv. Han 

menar även att de ska försöka minska styrkortet genom att använda färre perspektiv än sist, då de 

hade fem perspektiv. Vi tror dock inte att detta är rätt väg att gå för PTC då styrkortet som 

koncept ursprungligen innehåller fyra perspektiv. Skulle företaget endast arbeta med två eller tre 

perspektiv skulle de inte längre kunna påstå att de använder sig av Balanced Scorecard då 

modellen i grunden bygger på just de fyra perspektiven. Vi skulle föreslå att PTC fortsätter att 

arbeta med sitt nuvarande styrsystem, alltså budget, men försöker inkludera lite ”mjukare delar” i 

systemet. Detta genom att använda ett fåtal mått som rör exempelvis medarbetare och kunder. Vi 

föreslår vidare att de försöker skapa lärande i verksamheten och organisationen med hjälp av 

andra metoder än Balanced Scorecard. Detta då ett styrkort enligt vår mening inte är det optimala 

verktyget för att skapa lärande kring de interna processerna, vi tror snarare att detta är något som 

bör ske genom utveckling av produktionen samt andra delar av den löpande verksamheten.  

 

Enligt det empiriska materialet insåg ledningarna i de två företagen att deras styrkort var allt för 

omfattande, med många mått som ”spretar” åt olika håll, först efter en tid. Då de upptäckte detta 

försökte de minska antalet mått för att försöka ”rädda” styrkortsprojektet. Vi misstänker dock att 

de upptäckte sina misstag för sent för att göra förändringar i strukturen, de hade då redan förlorat 
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engagemanget hos de anställda och kanske till och med hos sig själva. Ytterligare svårigheter 

med att försöka förändra styrkortet efter hand kan enligt oss vara att de anställda inte upplever de 

delar som plockas bort som viktiga då de inte längre ingår i styrkortet.  

 

Lundström berättar att om de i PTC hade lagt ner mindre tid på att utveckla styrkortet kanske det 

inte hade blivit lika omfattande, detta är dock ingenting vi håller med om. Vi menar snarare att 

problemen hade kunnat minskas, eller till och med undvikits, om de hade lagt större vikt vid 

utvecklingen av en strategisk karta. Helgegren menar att många företag tror att det är enkelt och 

går snabbt att implementera ett styrkort. Han hävdar att företagen försöker beskriva sin strategi 

utifrån ett flertal mått, men saknar förståelse för vad styrkortsprocessen i helhet innebär. Vi 

ställer oss frågan om den strategiska kartan var tillräckligt utvecklad och anpassad för respektive 

företag och styrkort. Vi tror att det är som Helgegren menar, nämligen att det är lätt för ett företag 

att sätta upp ett stort antal mått utan strategisk förankring, och det svåra ligger i att utveckla mått 

som är kopplade till strategin och som företaget i fråga verkligen kommer dra nytta av genom 

olika styrsignaler.  

 

Vidare har vi identifierat ett funktionellt problem med Balanced Scorecard, som kan relateras till 

KappAhl och PTC:s problem med att styrkortet blev för stort, nämligen vilka avsikter företagen 

hade med implementeringen. Helgegren påpekar att de företag som ska införa Balanced 

Scorecard innan implementeringen måste veta vilka problem de vill lösa med hjälp av styrkortet. 

Enligt det empiriska materialet hade båda företagen tydliga visioner för vad Balanced Scorecard 

skulle åstadkomma i just deras organisationer, men trots detta misslyckades de och vi ställer oss 

frågan varför. Vi anser att det beror på att Balanced Scorecard innehåller ett funktionellt problem 

då det har flera olika anspråk till framgång. Detta kan åskådliggöras med hjälp av en metafor där 

styrkortet är en medicin som kan användas för att bota flera olika sjukdomar. Vi ställer oss då 

frågande till hur en och samma medicin skulle kunna användas för att råda bot på flera sjukdomar 

som inte liknar varandra. Detta kan jämföras med ett styrkort som ska hjälpa organisationer att 

skapa ett långsiktigt perspektiv, nå upp till sina mål samtidigt som det ska skapa en helhet samt 

skapa ett bredare perspektiv av verksamheten hos ledningen. Hur kan en och samma medicin bota 

så många, och vitt skilda, ”sjukdomar”? Vad är det egentligen Balanced Scorecard ska tillföra 

organisationen?  

 

Helgegren påpekar att Balanced Scorecard inte tar hänsyn till ett företags storlek och att 

konceptet därmed för med sig lika mycket arbete för ett stort företag som för ett litet, han menar 

dock att styrkortet passar alla företag. Detta är enligt oss ytterligare ett funktionellt problem. Hur 

kan ett så pass komplicerat och omfattande projekt som Balanced Scorecard passa lika bra i en 

stor och komplex organisation som i en liten och enkel? Kommer det verkligen att skapa lika stor 

nytta och värde i det lilla företaget som i det stora? Vi hävdar att ett styrkort lämpar sig bättre i en 

stor organisation där de fyra perspektiven kan tillämpas i sin helhet utan att skapa för många mått 

och allt för stor arbetsbörda för de anställda. Detta är dock ingenting vi har identifierat utifrån vår 

empiriska data då både KappAhl och PTC stötte på liknande problem trots att de två företagen 

skiljer sig åt betydligt vad gäller storlek. 

7.2.2 Problem med att samla in mätdata 

Då vi anser att Balanced Scorecard oundvikligen genererar ett alldeles för stort antal mått 

kommer det vidare resultera i problem då ett företag ska samla in data för att mäta på dessa mått, 
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vi menar med andra ord att Balanced Scorecard innehållet ett mätproblem. Detta är något vi har 

kunnat återfinna i vårt empiriska material. Ledningen och de anställda i KappAhl tog tillsammans 

fram ett antal nya mått i samband med implementeringen av Balanced Scorecard som därefter 

skulle följas upp. Detta resulterade i problem då de anställda efter ett tag upplevde svårigheter att 

finna mätdata för dessa nya mått. En orsak till detta tror vi är att KappAhl inte hade kontrollerat 

eller undersökt huruvida dessa mått faktiskt gick att tillämpa och mäta i praktiken.  

 

Bristen på mätdata ledde enligt Westin till att de nya måtten endast blev uppföljda ”i huvudet” 

och inte officiellt genom ett dokument. Vidare påpekar han att det kan vara enkelt att avgöra 

vilka nyckeltal företaget ska fokusera på, men i praktiken kan det uppstå svårigheter gällande 

uppföljningen av dessa. I PTC var uppsättandet av mått enligt Lundström en av de svåraste 

delarna i styrkortsprocessen. Han påpekar att det var enklast att sätta upp mått för det finansiella 

perspektivet, medan mått för medarbetarperspektivet och interna processer var mer komplicerade 

att ta fram. Vi ställer oss frågan hur ett företag ska kunna mäta de övriga perspektiven i samma 

utsträckning som det finansiella perspektivet mäts. Går det verkligen att skapa lika mycket 

mätdata för de andra tre perspektiven? Vi anser att det är lätt att de nyckeltal som sätts upp för 

hela styrkortet i slutändan trots allt kommer vara finansiella. Då alla perspektiv inte går att mäta 

på likartade sätt anser vi är att detta är ett strukturellt problem som Balanced Scorecard genererar. 

 

Vidare kan vi tänka oss att det blev enklare för de anställda att hitta mätdata och veta vad de 

skulle mäta på då det gällde finansiella mått, detta eftersom dessa mått ”känns igen” sedan 

tidigare. De finansiella måtten kanske ses som en trygghet eftersom de alltid har ”fungerat” och 

vi tror att det är enkelt för ett företag att röra sig mot trygga områden i det stora styrkortet. Även 

Helgegren menar att det är relativt lätt för ett företag att använda sig av mått som redan har 

existerande mätdata, däremot är det betydligt mer mödosamt att arbeta sig igenom processen där 

nya mått ska tas fram och det krävs ny insamling av mätdata. 

 

En orsak till varför vissa av KappAhl och PTC:s mått saknade mätdata kan vara att ledningarna 

och de anställda enbart ville fylla upp de olika områdena i styrkortet bara för att ”det ska vara så 

enligt modellen. Balanced Scorecard är ett färdigt koncept som implementeras i företag och 

ledningarna i de båda företagen var kanske rädda för att förändra styrkortet. Vi tror att denna 

tänkbara rädsla hos ledningarna kan ha sin grund i att om styrkortet anpassas och förändras till en 

viss grad, så skulle det kanske inte generera de fördelar som företagen förväntade sig. Då 

ledningen i PTC skulle införa styrkortet använde sig Lundström av en modell hittad i en lärobok 

om Balanced Scorecard. Vi ställer oss då frågan hur väl styrkortets olika delar anpassades efter 

PTC:s organisation, då styrkortet är konstant och aningen komplicerat att förändra kan i sig ses 

som ett strukturellt problem. Om Balanced Scorecard anpassas och förändras, kan det då generera 

alla de fördelar som konceptet bör föra med sig? Om det anpassas och förändras till en viss grad, 

är det då fortfarande ett styrkort? 

 

Vidare anser vi att problemet med mått som var felformulerade och som sedan resulterade i 

svårigheter med att finna mätdata kan relateras till Giddens (1979) diskussion kring regler. 

Författaren menar att kunna reglerna och att kunna formulera dem är skilda från varandra. Vi 

anser att ledningarna både i PTC och KappAhl kunde reglerna för hur ett styrkort ska formuleras, 

vilket vi kunde se då de visste att de fyra perspektiven skulle fyllas med mått. Däremot anser vi 
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att ledningarna och de anställda inte kunde formulera reglerna då de helt enkelt tog fram mått 

som senare skulle visa sig vara oanvändbara.  

 

Westin påpekar att ett företag kan lägga precis hur mycket tid som helst på framtagandet av mått 

inom de olika fokusområdena och i de båda företagen fick de anställda vara med och arbeta fram 

mått för perspektiven. Vi kan tänka oss att medarbetarna borde ha en viss uppfattning om vart 

fokus bör ligga, samt ha en någorlunda god förståelse för vad som går att mäta och vad som inte 

går att mäta. Vi ställer oss frågande till varför de båda företagen redan från början satte upp mått 

som senare skulle visa sig sakna mätdata? Kanske innehöll de olika projektgrupperna fel 

personer? Vi funderar kring om medlemmarna i projektgrupperna hade för lite kunskap om de 

områden som de satte upp mått för. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att vissa företag har för 

många ekonomer i projektgruppen, vilket kan leda till att de finansiella måtten favoriseras 

framför de andra. Helgegren påpekar att det är viktigt att de personer som ingår i projektgruppen 

också bör vara delaktiga i den framtida användningen av styrkortet. Om ett stort företag skulle 

implementera Balanced Scorecard och projektgruppen till stor del består av personer från 

företagsledningen tror vi att det kommer resultera i att mått som inte går att mäta tas fram. Vi 

håller med Helgegren om att det är viktigt att projektgruppen senare också kommer att arbeta 

med och uppleva effekterna som styrkortet kan föra med sig. Använder de inte styrkortet finns 

risken att måtten inte blir förankrade i organisationen utan istället är utvalda på grund av att 

styrkortet ska fyllas med formell information.  

 

Vidare ställer vi oss frågan om det fanns tillräckligt god kunskap om vad företaget skulle 

fokusera på och också vilka mått de skulle sätta upp? För att ett företag ska kunna veta vad de ska 

koncentrera sig på är det enligt Kaplan och Norton (2001) viktigt att arbeta fram en strategikarta. 

Om en strategisk karta inte utvecklas är det enligt Helgegren lätt att Balanced Scorecard endast 

blir ett system för mätning istället för ett strategiskt verktyg. Vidare påpekar han också att det är 

viktig att mäta på det som verkligen kommer att leda till att strategin genomförs, det handlar 

alltså inte om att mäta så mycket som möjligt.  

 

Vi kan tänka oss att ledningarna och de anställda i de två fallföretagen hade fått detta, alltså att 

mäta på så mycket som möjligt, om bakfoten då de tog fram ett stort antal mått som egentligen 

inte var förankrade i organisationens strategi. Hade måtten varit förankrade i företagets 

verksamhet, anser vi att det också borde ha funnits mätdata till dem. Helgegren påpekar att det är 

viktigt att ett företag arbetar sig igenom utvecklingen av den strategiska kartan, trots att det är en 

mödosam period för företag. Läggs det inte tillräcklig med tid vid den strategiska kartan kommer 

det enligt honom leda till att företags styrkort i slutändan mestadels består av finansiella mått. Vi 

tror att antalet mått hade kunnat minskas genom en ordentligen genomarbetning av en strategisk 

karta, vilket enligt oss gäller båda företagen. Hade antalet mått varit färre tror vi också att det 

hade varit enklare att finna mätdata till dessa, just då fokus ligger på de viktigaste måtten. Vidare 

påstår Helgegren också att ett företag bör ta fram mått som är relevanta och intressanta att följa, 

mått som verkligen återkopplar och ger företaget viktiga styrsignaler. Dock menar Bukh och 

Malmi (2005) att det i verkligheten kan vara betydligt svårare att länka samman prestationsmått 

och strategi. 

 

Vi ställer oss frågan om det är nödvändigt att innefatta så många perspektiv i styrkortet, detta då 

det går att skapa styrtal men det går däremot inte att mäta på precis allt. Vi anser att detta 
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omedvetet kommer att leda till att det finansiella perspektivet favoriseras, detta eftersom företag 

är vana att mäta just dessa nyckeltal och de finansiella nyckeltalen ”står starkare” jämfört med 

andra mått. Vi menar att företag, till viss grad, blir låsta då de använder Balanced Scorecard som 

verksamhetsstyrning. Nørreklit (2003) anser att styrkortet är baserat på vissa kontrollegenskaper 

som inte är förankrade i den dynamiska miljö som omger dagens företag. Hon hävdar att detta 

kan leda till lägre strategisk kontroll och icke fungerande aktiviteter. Vi håller med Nørreklit då 

vi menar att styrkortet inte tar hänsyn till det företag som det implementeras i, vi anser att det är 

ett generellt verktyg som ska passa i princip vilket företag som helst. Balanced Scorecard 

utarbetades för cirka 20 år sedan och vi ställer oss frågan om styrkortet har tagit hänsyn till den 

ständiga utveckling som företag måste tampas med idag, är det just dessa fyra perspektiv som 

idag behöver belysas i ett företags styrning? 

 

Både Westin och Lundström berättar att det finansiella perspektivet favoriserades i både 

KappAhl och PTC, vi anser att det beror på att detta perspektiv är enklast att mäta i slutändan. 

Om måtten i det finansiella perspektivet är de som följs upp på bästa sätt anser vi att hela 

styrkortet faktiskt inte används, trots att vissa företag säger att det används till fullo. Som vi 

tidigare nämnde anser vi att ett strukturellt problem med Balanced Scorecard är att alla perspektiv 

inte går att mäta på, drar vi detta ett steg längre så kan även leda till ett funktionellt problem. Då 

mätning inte går att utföra på alla perspektiv får det oss att undra om Balanced Scorecard 

verkligen är ett användbart instrument för verksamhetsstyrning. Då det finansiella perspektivet 

och dess mått trots allt favoriserades hävdar vi att andra styrinstrument, exempelvis budget, hade 

kunnat göra samma arbete som Balanced Scorecard gör. Det funktionella problemet handlar alltså 

om ifrågasättandet till att bygga ett företags verksamhetsstyrning utifrån ett styrkort. 

7.2.3 Det finansiella perspektivet favoriserades 

Det tredje och sista problemet vi funnit med utgångspunkt i det empiriska materialet är att det 

finansiella perspektivet favoriserades både i KappAhl och PTC. Westin och Lundström menar att 

det var enklare att sätta upp mått för det finansiella perspektivet än för de andra perspektiven. 

Detta tror vi kan bero på att finansiella mått användes tidigare när företagen styrde sin 

verksamhet med hjälp av budget och att de är enklare att relatera till då de är bekanta med måtten. 

Vi menar med andra ord att ledningarna i KappAhl och PTC sedan tidigare visste hur de 

finansiella måtten skulle formuleras, mätas samt följas upp. Vi kan tänka oss att detta är en av 

anledningarna till att det finansiella perspektivet ägnades mer uppmärksamhet än de övriga tre 

perspektiven. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att de båda företagen fortsatte sitt arbete 

med budget, då parallellt med Balanced Scorecard. Ahn (2001) menar att detta inte är en optimal 

användning av styrkortet då han anser att det bör ersätta och inte komplettera tidigare 

prestationsmätningssystem i ett företag. Helgegren håller med Ahn till viss del då han menar att 

ledningen i ett företag bör lägga mindre vikt vid budget och dess uppföljning då de 

implementerar Balanced Scorecard, detta för att skapa så optimal användning av styrkortet som 

möjligt. Vi ställer oss frågan om det kan ha varit budgeten som var huvudorsaken till 

favoriseringen av det finansiella perspektivet i KappAhl och PTC. Hade de lyckats bättre om de 

hade frångått arbetet med budget och enbart fokuserat på Balanced Scorecard? 

 

Vidare ställer vi oss frågan om det verkligen var ledningarna i KappAhl och PTC som begick 

misstag då de skapade styrkorten eller om det finns strukturella problem som leder till att det 

finansiella perspektivet alltid kommer favoriseras? Svaret på frågan är enligt vår mening ja, detta 
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då det finansiella perspektivet är det enda perspektiv som vi hävdar går att mäta. Vi menar även 

att det kan kopplas till ett funktionellt problem genom att de företag som inte har preciserat vilket 

syfte styrkortet ska fylla i organisationen inte heller kommer att uppleva några effekter utanför 

det finansiella perspektivet. Detta då ett företag alltid kommer att mäta och följa upp finansiella 

mått, även om de tre övriga perspektiven inte används.  

 

Enligt Argyris (1990) finns det två modeller för ”theory-inuse” och att den första modellen 

innehåller de sociala egenskaper vi har lärt oss när vi var barn. Den andra modellen innehåller 

snarare spår av lärande då individer ständigt försöker fatta beslut som baseras på giltig 

information och författaren menar att denna modell med fördel kan användas vid utbildning av 

medarbetare i en organisation. Genom att använda sig av denna modell minskar försvarsrutiner, 

inkompetens samt den känsla av obehag som kan finnas i en organisation. Vidare kan användning 

av den andra modellen leda till double-loop learning i organisationen.  

 

Vi menar att individerna i KappAhl och PTC var utbildade efter modell ett och det kan vara 

ytterligare en orsak till varför det finansiella perspektivet favoriserades. Detta då vi tror att 

individerna i de båda organisationerna inte tillämpade ett lärande som innebar en förändring av 

organisationens normer och mål. Vi menar att favoriseringen av det finansiella perspektivet hade 

kunnat undvikas om de anställda hade ifrågasatt de uppsatta måtten samt strukturen på styrkortet. 

Vi hävdar att de anställda tillämpade single-loop learning, en typ av lärande som inte innebär 

ifrågasättande eller utveckling av organisationens aktiviteter. Implementeringen av Balanced 

Scorecard ledde med andra ord inte till förändringar hos individerna i företaget utan endast i 

organisationen som en grupp. Vi tror även att lärandeperspektivet hade haft större 

genomslagskraft om individerna i organisationen hade använt läranden enligt modell två.  

 

Att det finansiella perspektivet favoriserades anser vi beror på att brister någonstans i relationen 

mellan individerna och systemet. Bolman och Deal (2005) menar att minst en av parterna 

kommer bli lidande om relationen dessa två emellan är dålig. Vidare hävdar författarna att det 

antingen är individerna som utnyttjar systemet eller så kan systemet utnyttja individerna. Kanske 

blev denna relation lidande eftersom ledningarna och medarbetarna i KappAhl och PTC kände 

osäkerhet inför det nya styrkortet och då omedvetet fokuserade på det finansiella eftersom detta 

anses vara tryggt. Vi anser att det var systemet som förlorade i både KappAhl och PTC, detta 

eftersom balansen mellan de fyra perspektiven inte uppnåddes. 

 

De båda företagen i vår studie hade flera olika syften till att införa Balanced Scorecard i 

respektive organisation, vi har dock noterat att alla syften i slutändan handlar om att flytta fokus 

från det finansiella. Detta då det finansiella perspektivet enligt Westin vanligtvis ses som relativt 

kortsiktigt. Med styrkortets hjälp ville ledningen i KappAhl finna de faktorer som påverkar 

företagets lönsamhet på lång sikt. Ledningen i PTC implementerade Balanced Scorecard i hopp 

om att kunna se helheten i verksamheten på ett sätt de inte gjort tidigare. Lundström ville 

motivera de anställda till att försöka nå upp till mål som berör andra områden än just det 

finansiella. Han önskade med andra ord ett bredare perspektiv och att fokus inte enbart skulle 

ligga på det finansiella perspektivet. Då det empiriska materialet visar på att det finansiella 

perspektivet favoriserades i både KappAhl och PTC menar vi att ledningarna i de båda företagen 

misslyckades med att uppfylla de syften de hade satt upp för Balanced Scorecard.  
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8 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser genom att direkt återkoppla till och besvara studiens 

frågeställning. Med hjälp av analysen och diskussionen har tre stora problem identifierats och 

det är utifrån dessa är våra slutsatser dragna. Slutsatserna är ett mer kortfattat och direkt svar 

på frågeställningen.     

 
 

För att lättare kunna relatera slutsatserna till studiens frågeställning presenteras den ytterligare en 

gång; 

 

Varför beslutade ledningarna i KappAhl och Plastic Technology Composites, som tidigare 

arbetat med Balanced Scorecard, att frångå verksamhetsstyrning med hjälp av styrkort? Hur kan 

brister i företagens användning av styrkortet relateras till problem med strukturen och funktionen 

i Balanced Scorecard?  

 

Vi har utifrån styrkortets strukturella och funktionella problem identifierat tre gemensamma 

misstag som enligt oss kan ha fått ledningarna i KappAhl och PTC att frångå styrning med 

Balanced Scorecard.  

 

Vi har i denna studie identifierat viss problematik kring konceptet Balanced Scorecard i form av 

strukturella och funktionella problem. Vi menar att de strukturella problemen har sin grund i att 

styrkortet till stor del innehåller begränsningar och saknar möjligheter, detta då Balanced 

Scorecard implementeras utifrån en förutbestämd mall med perspektiv och mått. Ett av de 

funktionella problemen är att Balanced Scorecard innehåller ett flertal anspråk för framgång. Vi 

ställer oss då frågan hur ett företag kan hävda att det är just styrkortet som har lett fram till det 

uppnådda resultatet. Vidare anser vi även att konceptet har paradoxala inslag då modellen för 

Balanced Scorecard kräver ett visst antal mått för att täcka in alla perspektiv, men samtidigt 

varnar för att sätta upp allt för många mått.  

 

Det första och mest påtagliga problemet vi identifierat utifrån det empiriska materialet är att 

styrkortet blev för omfattande i både KappAhl och PTC. Med omfattande menar vi att de hade 

satt upp för många mått som spretade åt olika håll. Det skulle även kunna bero på att Balanced 

Scorecard redan från början innehåller strukturella problem som innebär att det saknas sanktioner 

och begränsningar för antalet mått i styrkortet. Ytterligare ett strukturellt problem som kan leda 

till att styrkortet blev för stort kan vara paradoxen mellan mått och perspektiv. Styrkortet syftar 

enligt den praktiska litteraturen till att belysa fler perspektiv än det finansiella, detta kommer 

enligt oss oundvikligen leda till att ett företag sätter upp ett stort antal mått. Det finns även 

funktionella problem med Balanced Scorecard som kan relateras till företagens problem med 

omfattande styrkort, dessa är att styrkortet innehåller flera olika anspråk till framgång samt att 

Balanced Scorecard sägs kunna passa såväl stora som små företag.  

 

Som ett resultat av ett allt för stort antal mått fanns det heller inte mätdata för alla uppsatta mått 

och vi anser att Balanced Scorecard skapar ett mätproblem. Vi tror att avsaknaden av mätdata 

bland annat beror på att ledningarna ville fylla sina framtagna styrkort fullt ut, kvantitet var 

antagligen viktigare än kvalitet. Om det inte finns något att mäta på förlorar konceptet också sin 
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mening, detta tror vi kan ha bidragit till att ledningarna i KappAhl och PTC valde att lägga ner 

styrkortsarbetet.  

 

Vidare menar vi också att Balanced Scorecard är en konstant modell och dess perspektiv kan leda 

till att ett företag blir låst då det använder styrkortet. Hade ledningarna vågat förändra 

ursprungsmodellen för Balanced Scorecard och anpassat styrkorten till deras verksamheter tror vi 

att det hade resulterat i mått som faktiskt gick att följa upp. Användningen av ett styrkort som 

gäller generellt för alla organisationer anser vi bidrar till att alla aktiviteter inte går att mäta och 

om det enbart är det finansiella perspektivet som följs upp ställer vi oss frågande till om Balanced 

Scorecard verkligen är ett lämpligt verktyg för verksamhetsstyrning. Detta resonemang anser vi 

visar på att det är både strukturella och funktionella problem som har orsakat mätproblemen i 

Balanced Scorecard.  

 

En tredje slutsats vi har dragit utifrån det empiriska materialet är att det finansiella perspektivet 

favoriserades i både KappAhl och PTC. Vi tror att detta beror på att de tidigare arbetat mycket 

med finansiella nyckeltal och känner sig trygga med dessa. Ytterligare en anledning är enligt oss 

att de fortsatte arbeta med budget parallellt med styrkortet vilket resulterade i att företagen 

ägnade mycket fokus åt det finansiella perspektivet. Vidare har vi även funnit att det finns 

strukturella problem i Balanced Scorecard som leder till att det finansiella perspektivet får mest 

uppmärksamhet, vi tänker då främst på att de finansiella måtten enligt oss är enklast att mäta. Det 

finns även ett funktionellt problem i detta, nämligen att de företag som inte har preciserat sina 

syften med Balanced Scorecard endast kommer att uppleva effekter från det finansiella 

perspektivet.  
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9 Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel delges våra egna tankar kring studien i stort samt fördelar med 

studiens vinkling. Vidare ger vi förslag till fortsatt forskning som är nära relaterad till ämnet 

Balanced Scorecard. 

 

9.1 Egna reflektioner 

I dagsläget har forskningen kring Balanced Scorecard mestadels fokuserats på fördelar med 

styrkortet och eventuella problem har ofta förbisetts. Under vår utbildning har vi enbart fått höra 

och ta del av de positiva aspekterna med Balanced Scorecard och vi ställde oss därför frågan om 

styrning med Balanced Scorecard enbart är en framgångssaga.  

 

Genom denna studie har vårt synsätt på Balanced Scorecard breddats och vi anser att det har varit 

givande att få undersöka en annan sida av styrkortet, nämligen den negativa sidan. Detta är något 

som gör vår studie originell då det tidigare finns mycket skrivet om alla de fördelar som Balanced 

Scorecard kan föra med sig. Detta var även ett av skälen till att vi valde denna vinkling på vår 

studie och vi tror att vår studie har givit oss mer kunskap. Detta då vi har skapat förståelse för hur 

ett företag ska utveckla ett styrkort för bästa resultat samt hur de inte ska gå tillväga och vad som 

bör undvikas.    

 

Vi tycker att vår studie kan ses som en ”guide” för de företag som planerar att implementera 

Balanced Scorecard i sin verksamhet. Detta då vi utifrån KappAhl och PTC pekar på eventuella 

fallgropar som konceptet kan innebära, samt att förslag till förbättring ges. Genom vår studie kan 

andra företag lära sig av de ”misstag” och motgångar som mötte ledningarna i KappAhl och PTC 

då de implementerade Balanced Scorecard i organisationen.  

9.1.1 En nystart av Balanced Scorecard 

Ledningen i PTC kommer att införa Balanced Scorecard igen och vi föreslår att PTC:s ledning 

arbetar med fyra perspektiv istället för fem denna gång. Som Lundström säger måste det alltid 

vara produktionen som kommer i första hand, styrkortet får inte ta så mycket tid att produktionen 

blir lidande.  Vi föreslår också att företaget fokuserar på ett fåtal kritiska framgångsfaktorer inom 

varje perspektiv åt gången och att företaget tar fram en genomarbetad strategisk karta.  

 

Med tanke på att ledningen i PTC en gång tidigare har valt att lägga ner styrkortet tror vi att det 

krävs ansträngningar för att motivera de anställda ännu en gång. Lundström berättar att de 

anställdas engagemang minskade då de inte hann med de extra arbetsuppgifter som styrkortet 

förde med sig. Vi tror att det är svårt att skapa en positiv inställning till Balanced Scorecard vid 

en nystart av konceptet. Det kan vara många anställda som redan har en negativ inställning och 

undrar varför de ska införa ett ”misslyckat” koncept ännu en gång. Vi rekommenderar därför 

PTC:s ledning att lägga stor vikt vid utbildning och information kring det nya styrkortet. 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i denna studie har avgränsat oss till att genom en fallstudie endast undersöka två företag har 

vi inte kunnat göra någon generalisering av problemen med Balanced Scorecard. Vi har som 

förslag att undersöka fler företag för att kunna ge en mer generell bild av de vanligaste problemen 
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med styrkortskonceptet. Vidare skulle det vara intressant att studera huruvida ett företag kan 

skapa strategisk förankring i styrkortet och varför detta är så pass svårt som det är.  

 

Eftersom ledningen i PTC planerar att implementera Balanced Scorecard på nytt kan det ses som 

intressant att undersöka om det gick bättre för företaget denna gång. Det som skulle kunna vara 

av vikt att undersöka är i vilken utsträckning företaget tog lärdom från de tidigare upplevda 

problemen och vad de har gjort annorlunda för att faktiskt lyckas.  

 

Med utgångspunkt i vår diskussion kring problematiken med konceptet Balanced Scorecard 

ställer vi oss frågan om styrkortet någonsin kommer att fungera på ett fullkomligt vis. Vi menar 

att de strukturella och funktionella problemen alltid kommer att stå i vägen för det ”perfekta 

styrkortet” då dessa problem finns inbyggda i konceptet från början. Det vore intressant att 

undersöka konceptet och dess begrepp vidare för att kunna gå djupare i de strukturella och 

funktionella problemen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide KappAhl och PTC 

Går det bra att vi publicerar ditt och företagets namn i vår studie eller föredrar du anonymitet? 

 
Berätta lite om dig själv (titel, antal år inom företaget, huvudsakliga arbetsuppgifter, 

ansvarsområden, utbildning, annan position inom företaget tidigare).   

 

Berätta om arbetet innan implementeringen 

1. Hur kom företaget i kontakt med Balanced Scorecard? Vilket år ungefär? 

2. Tog ni hjälp av någon extern part eller arbetade ni själva? Var hämtade ni i huvudsak er 

information? 

3. Varför valde ni att implementera Balanced Scorecard? Fanns det tidigare problem som 

skulle kunna åtgärdas med styrkortet?  

4. Vad hade ni för tidigare styrsystem i företaget? 

5. Hur togs beslutet för att börja använda styrkortet? 

6. Vad fanns det för förväntningar på styrkortet i implementeringsfasen? 

7. Hur togs idén om implementering av ett nytt styrsystem emot av de anställda? 

 

Berätta om implementeringen av Balanced Scorecard 

8. Var ni många som var delaktiga i arbetet med implementeringen? 

9. Anser du att det var lagom antal inblandade personer i arbetet? 

10. I vilken utsträckning upplevde du att ledningen engagerade sig i arbetet med att införa 

Balanced Scorecard i företaget? 

11. På vilket sätt engagerade ni de anställda i arbetet med styrkortet?  

12. Hur fungerade implementeringen rent praktiskt? 

13. Startade arbetet i en särskild affärsenhet eller implementerades det i hela organisationen 

på en gång? 

14. Minns du hur lång tid det tog att implementera styrkortet i er organisation? 

15. Hade ni någon tidsram för projektet? Var den tillräcklig, skulle den ha behövts ökas eller 

minskas? 

16. Hade ni arbetat fram en tydlig företagsstrategi innan implementeringen? 

17. Hur gick det att applicera strategin på styrkortet? 

18. Hur väl lyckades ni skapa en länk mellan strategin och prestationsmåtten? 

 

Berätta om arbetet med Balanced Scorecard efter implementeringen. 

19. Hur ”utbildade” ni företaget gällande styrkortskonceptet? 

20. Vem gjorde den ekonomiska uppföljning och vilka fick ta del av denna? 

21. Levde styrkortet upp till era förväntningar? 

22. Hur upplevde du att de anställda uppfattade arbetet med Balanced Scorecard? 

23. Hur fungerade kommunikationen inom företaget? Fanns det störningar någonstans i ledet? 

24. På vilket sätt översatte ni företagets mål så att samtliga anställda kunde relatera till dem? 

25. Hur samarbetade era befintliga styrsystem och Balanced Scorecard? 

26. Hur upplevde du samarbetet mellan de fyra perspektiven i styrkortet?  
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27. Ansåg du att något av perspektiven fick mer eller mindre uppmärksamhet än något annat? 

På vilket sätt?   

28. Vi upplever att det finns en kedja som ser ut såhär (visar Anthony och Govindarajans 

modell). Upplevde du att det fanns en liknande kedja i företaget? 

29. Var det enkelt att förändra styrkortet eller var det från början hårt bundet? 

30. Gjorde ni några förändringar i arbetet med styrkortet? 

 

Berätta om upplevda problem och svårigheter med Balanced Scorecard.  

31. Identifierades problemen främst under implementeringen eller i själva arbetet med 

styrkortet? 

32. Var i processen upplevde du att svårigheterna började uppkomma? 

33. Vad gjordes för att försöka lösa de upplevda problemen?  

34. Gjorde ni något för att motverka fler problem? 

35. Hur lång tid tog det innan ni gav upp arbetet med Balanced Scorecard?  

36. Fanns det tankar på eventuell omstart för styrkortet? 

37. Anser du att ni har gett upp Balanced Scorecard helt och hållet eller anser du att det finns 

delar av konceptet Balanced Scorecard som lever kvar i företaget? 

 

Övriga frågor 

38. Upplevde ni några fördelar med styrkortet? 

39. Upplevde ni några nackdelar med styrkortet? 

40. Tror ni att ni skulle kunna göra ett nytt försök med Balanced Scorecard? 

41. Vad skulle ni ha gjort annorlunda om ni hade implementerat styrkortet idag? 

42. Anser du att ni i företaget hade tillräcklig kompetens gällande Balanced Scorecard? 

43. Vad använder ni för styrsystem idag? 

 

Går det bra att ställa eventuella kompletterande frågor via e-mail eller telefon? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Balanced Scorecard Collaborative 

Går det bra att vi publicerar ditt och företagets namn i vår studie eller föredrar du hellre 

anonymitet? 

 
Berätta lite om dig själv (titel, antal år inom företaget, huvudsakliga arbetsuppgifter, 

ansvarsområden, utbildning, annan position inom företaget tidigare).   

 

Berätta om företagets verksamhet 

1. Berätta om hur ni går tillväga då ett företag kontaktar er och vill införa Balanced 

Scorecard. 

2. Hur går ni tillväga då ni ska analysera ett företag? 

3. Vi har sett att ni anordnar seminarier, kan du berätta lite om dessa? 

4. Hjälper ni till enbart vid implementeringen eller även i själva arbetet med Balanced 

Scorecard?  

5. Är det vanligt att företag tar hjälp av konsulter? 

6. Vilka är de vanligaste förväntningarna som företag har på styrkortet? 

7. Hur lång tid brukar det ta att implementera ett styrkort i ett medelstort företag?  

 

Strategi 

8. Hur viktigt anser du att det är att företagen har en väl formulerad strategi innan de 

implementerar Balanced Scorecard? Brukar ni hjälpa företag att formulera en strategi?  

9. Hur gör man för att skapa en tydlig länk mellan företagets strategi och de valda 

prestationsmåtten?  

 

Problem med Balanced Scorecard 

10. Berätta om de vanligaste problemen som kan uppstå med Balanced Scorecard. 

11. När upplever du att dessa främst uppstår? Efter hur lång tid ungefär? 

12. Hur kan man undvika de vanligaste problemen?  

13. Har du upplevt de problem som företagen vi intervjuat har råkat ut för? (Det vill säga att 

styrkortet blir för stort och projektet tar för mycket tid från den normala verksamheten) 

14. Hur många lägger ner Balanced Scorecard? 

15. I vilken utsträckning anser du att befintliga styrsystem och Balanced Scorecard 

samarbetar? 

16. Anser du att styrkortet är ett komplement till befintliga syrsystem eller ska det helt enkelt 

ersätta tidigare system? 

17. Hur gör ni för att hjälpa företag att skapa en balans mellan de fyra perspektiven, och 

mellan måtten? Vi har upplevt att det finansiella perspektivet ofta tar överhanden.  

18. Kan du berätta lite om orsak-verkan-sambandet i Balanced Scorecard? 

19. Har du upplevt att företag har svårigheter med att hitta detta samband? 

20. Vad gör ni för att hjälpa företagen med problem som uppstår? 

21. Hur gör ni för att "utvärdera" det arbete ni utfört? Enkäter och så vidare. 

 

Förutsättningar för att skapa värde med Balanced Scorecard 

22. Berätta om förutsättningar för att kunna skapa värde med Balanced Scorecard.  

23. Spelar det någon roll hur stort företaget är? 
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24. Hur ska projektgruppen vara sammansatt? 

25. Tycker du man ska implementera styrkortet på hela verksamheten samtidigt? 

26. Är det viktigt att göra en pilot innan man inför styrkortet i hela företaget? Är detta vanligt 

förekommande? 

27. Hur gör ni för att engagera ledningen i implementeringen och arbetet med Balanced 

Scorecard?  

28. Hur gör ni för att hjälpa företagen att engagera de anställda i arbetet med att införa och 

använda styrkortet? 

29. Hur utbildas företagen i Balanced Scorecard? 

 

Styrkor och svagheter med Balanced Scorecard  
30. Vad ser du för styrkor och svagheter med styrkortet? 

31. Vad tycker du är själva grundtanken med Balanced Scorecard? 

 

 Går det bra att ställa eventuella kompletterande frågor via e-mail eller telefon? 

 



 

 

 
 
 
 

 
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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