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Förord 

 

Vi skulle vilja inleda denna uppsats med att rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Johanna 

Sylvander som varit tålmodig och en hjälpande hand som bidragit med värdefull handledning under 

uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till företagsägarna som tagit sig tid för att ställa upp 

på våra intervjuer och bidragit med värdefulla insikter kring verksamhetsstyrning. Vi vill även tacka 

opponenter och övriga grupper som bidragit med råd och idéer under kursens seminarier.  

 

 

Linköping, maj 2019 

Adam Ryner och Fidan Shala 
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Sammanfattning 

 

Titel - Balanserat styrkort i små- och medelstora företag 

 

Författare - Adam Ryner och Fidan Shala 

 

Handledare - Johanna Sylvander  

 

Syfte - Syftet med denna uppsats är att utforska hur SMF:er använder det balanserade styrkortet för 

att styra sin verksamhet. 

 

Metod - Studien är av kvalitativ karaktär och har utgått från en deduktiv ansats. Empirin har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsats - Resultaten visar att ägarens personliga ambition och mål med företaget påverkar hur 

SMF:er använder det balanserade styrkortet, där vi kan se att i företag där ägaren har mer konkreta 

tillväxtambitioner, även har en tydligare vision och följaktligen använder styrkortet mer 

genomgående för att styra företaget. Uppsatsen kom även fram till att SMF:ers organisatoriska 

karaktärsdrag påverkar hur de använder styrkortet då det går att tyda att dessa företag värdesätter 

flexibilitet, anpassningsförmågor och ad hoc beslutsfattande högre än formella styrningsprocesser 

som styrkortet. Vidare kunde vi även urskilja att organisatorisk mognad spelar en viktig roll i hur små 

och medelstora företag använder det balanserade styrkortet. Uppsatsen synliggör hur organisatoriska 

karaktärsdragen och ägarens karaktärsdrag påverkar hur styrkortet används i små och medelstora 

företag och kommer med viktiga insikter kring hur styrning ser ut i dessa företag. 

 

Nyckelord - Balanserat styrkort, verksamhetsstyrning, SMF, Små och medelstora företag 
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Abstract  

 

Title - The Balanced Scorecard in small- and medium sized companies  

 

Authors - Adam Ryner and Fidan Shala 

 

Supervisor - Johanna Sylvander 

 

Purpose - The purpose of this study is to explore how SMEs use the Balanced Scorecard to manage 

and control their organization.  

 

Method - The study is of a qualitative nature and is based on a deductive approach. The empirical 

data has been collected through semi-structured interviews.  

 

Conclusion - The results show that the SME owner-managers’ personal goals affect how SMEs use 

the balanced scorecard to control and manage the company. We note that SMEs wherein the owner-

manager has ambitions to grow the business also tend to formulate a more tangible vision for the 

SME itself, and consequently use the balanced scorecard more thoroughly to control and manage the 

business. The results also showed that the organizational characteristics of SMEs affect how the 

balanced scorecard is used in these organizations. We note that SMEs value flexibility, adaptability 

and ad hoc decision making more than formal control tools and formal processes, like those presented 

in the balanced scorecard. Furthermore, we can also distinguish that organizational maturity plays an 

important role in how SMEs use the Balanced Scorecard. The essay highlights how SMEs 

organizational characteristics and the owners character affect how the Balanced Scorecard is used in 

SMEs and provide important insights on how the governance looks in these businesses. 

 

Keywords - The Balanced Scorecard, SMEs, Small and medium-sized enterprises    
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Definitioner 

Små och medelstora företag (SMF) – Europeiska kommissionen (2015) definierar SMF som företag 

som sysselsätter mindre än 250 anställda samt har en omsättning på mindre än 50 miljoner euro 

och/eller en balansomslutning på mindre än 43 miljoner euro. 

 

Ägaren - Delägare och ledare av företaget. 

 

Ad hoc beslut - En lösning för ett specifikt ändamål, ej generell lösning. 

 

Verksamhetsstyrning - Formella informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som 

ledningen av en organisation tillämpar för att formulera och implementera strategier genom att 

influera medarbetarnas beteenden (Nilsson & Rapp, 2004). 
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1.Inledning 

"Is your SME achieving its mission/vision? If you do not have a quick measurable answer, besides 

financial, you need a BSC [Balanserat styrkort]. If your team is without a scorecard, it is not 

playing the game; it is only practicing” - (Gumbus & Lussier, 2006, s 410). 

 

1.1 Bakgrund  

Verksamhetsstyrning är en viktig del i ledningens arbete för de ska kunna fatta bra beslut i ett företag 

(Kald et al. 2000; Wang & Huynh 2013). Meningen med verksamhetsstyrning är att företag på ett 

bättre sätt ska kunna leda, styra och utveckla verksamheten samt nyttja sina resurser så effektivt som 

möjligt (Kald et al. 2000). Anthony (1965) definierar verksamhetsstyrning som en process där 

ledningen säkerställer att resurser används effektivt för att nå företagets mål, genom att använda 

finansiella och icke finansiella mått. Vidare betonar Mintzberg (1983) att utformningen av 

styrningsprocesser beror på ett företags situation och karaktärsdrag, det vill säga att vissa företag är i 

större behov av formella styrningsmodeller än andra.  

 

Kaplan och Norton (1992) kritiserade den traditionella verksamhetsstyrningen, eftersom besluten 

baserades på finansiella mått i för stor utsträckning. En del ansåg att de finansiella måtten borde bli 

mer relevanta medan andra ansåg att fokus borde legat på operationella mått (Kaplan & Norton, 

1992). Kaplan och Norton (1992) kom med hjälp av sin studie till insikt att företag inte behöver välja 

mellan finansiella och operationella mått, utan att man istället borde kombinera båda, vilket 

resulterade i det balanserade styrkortet. Kaplan och Norton (1992) menar att ett balanserat styrkort är 

en bra modell att tillämpa i verksamhetsstyrningen för att blicka framåt och inte bakåt, vilket står i 

kontrast till traditionell verksamhetsstyrning där tidigare finansiella prestationer använts som 

beslutsunderlag för att planera framåt. Sedan utformningen av det balanserade styrkortet har det över 

tid kommit att bli mittpunkten av ett ramverk för den strategiska kommunikationen och 

prestationsmätningen som hjälper ledningsgrupper att kommunicera och kontrollera 

implementeringen av strategi (Andersen et al. 2001). En stor del av det värde som styrkortet medför 

i små och medelstora företag (hädanefter SMF) kommer från dess förmåga att formalisera de 

strategiska besluten som målsättning och prioriteringar på ett sätt som skapar konsensus för företagets 

strategiska riktning för samtliga medarbetare i organisationen (Jennings & Beaver ,1997). Von 

Bergen och Benco (2004) menar att det rentav kan vara enklare för mindre företag att uppnå 

konsensus gällande den strategiska riktningen inom organisationen eftersom det är färre individer och 

grupper involverade. Dessutom kan styrkortet också hjälpa SMF:er att minska kortsiktigt tänkande 

och fokusera mer på långsiktiga värden (Tennant & Tanonen, 2005).  
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Det är denna utveckling av det balanserade styrkortets metodik som har ökat dess relevans för 

SMF:er, i den meningen att värdet som styrkortet skapar i SMF:er kommer från dess nytta att 

formalisera beskrivningen av strategier och vision (Anderson et al. 2001).  

 

1.2 Problemdiskussion 

De flesta studier som utforskat användningen av det balanserade styrkortet har genomförts i större 

företag där studierna visat att användningen av styrkortet varit framgångsrikt i att nå önskade resultat 

(Ittner et al. 2003; De Geuser et al. 2009; Micheli & Manzoni 2010; Busco & Quattrone 2015). På 

senare år har forskningen även tenderat att utforska huruvida det balanserade styrkortet tillämpas som 

ett verktyg inom verksamhetsstyrningen i SMF:er (McAdam, 2000; Von Bergen & Benco 2004). 

Trots att användningen av styrkortet visat sig vara framgångsrikt i större företag, kan de genomförda 

observationerna på stora bolag inte generaliseras och appliceras direkt på SMF:er (Bititci et al. 2012). 

Studier har visat att SMF:ers egenskaper skiljer sig från stora företag, vilket skapar andra 

förutsättningar för hur SMF:er styr sin verksamhet (Hudson-Smith & Smith 2007; Ates et al 2013). 

SMF:er beskrivs oftast med organisatoriska karaktärsdrag som är återkommande i litteraturen. Dessa 

är ägarlett styre, resursbrist vad gäller ledning, antal medarbetare och även finansiellt, reaktiv 

marknadsinställning samt simpla företagsstrukturer och hög operativ risk (Ates et al. 2013; Cocca & 

Alberi 2009; Hudson-Smith & Smith 2007). Rompho (2011) menar att dessa karaktärsdrag som 

särskiljer SMF:er från större företag kan vara en anledning till att det balanserade styrkortet inte skulle 

vara lika effektivt i verksamhetsstyrningen som det är i större organisationer. Även om SMF:er ofta 

benämns som en homogen grupp så kan det föreligga vissa skillnader i hur deras företagsstrukturer 

ser ut (O´Reagan & Ghobadian, 2004). 

 

Giannopoulos et al (2013) studie visar att SMF:er arbetar med nyckeltal och strategiska 

styrningsprocesser, men inte systematiskt utan snarare ad hoc. Kaplan och Norton (1992) menar att 

om det balanserade styrkortet ska nå full effekt måste samtliga aspekter riktas mot visionen och 

långsiktiga målsättningar, samt integreras i ramverket för den strategiska styrningen och uppföljning. 

Enligt Hvolby och Thorstenson (2000) är det svårt att implementera ett så resurskrävande system som 

det balanserade styrkortet i SMF:er som karaktäriseras av begränsade resurser och där fokuset på 

långsiktig planering som styrkortet medför, är opassande i en organisation där flexibilitet är en 

nyckeltillgång. En anledning till att styrkortet inte tillämpas fullt ut i SMF:er kan enligt Rompho 

(2011) förklaras av att SMF:er ändrar sin strategi frekvent vilket gör att det balanserade styrkortet är 

svårt att implementera. Rompho (2011) menar att styrkortet har positiva effekter på 

verksamhetsstyrningen i SMF:er då det underlättar framställningen av strategiska mål och strategiska 
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prioriteringar och skapar effektivare strategiska processer. Vidare menar Rompho (2011) att 

företagets natur och karaktärsdrag påverkar hur användbart styrkortet är i SMF:er. Rompho (2011) 

studie baserades på en fallstudie av ett enda företag, och menar att fler studier borde genomföras för 

att replikera resultatet eller finna andra faktorer som påverkar tillämpning av styrkortet.  

 

Andersen et al. (2001) konstaterar att den främsta nyttan som skapas när det balanserade styrkortet 

används som ett ramverk för den strategiska styrningen i SMF:er är dess förmåga att visualisera 

företagets målsättningar och den strategiska riktningen och som på ett tydligt vis illustrerar 

processerna för medarbetarna. Det leder enligt Andersen et al. (2001, s 9) till att medarbetarna inom 

organisationen får en djupare förståelse för affärsmodellen och på så sätt får en tydligare bild av 

vilken riktning företag ska ta vilket skapar en förmåga att fokusera och prioritera aktiviteter. 

Dessutom hävdar Andersen et al. (2001), baserat på resultaten som de presenterar i sin artikel, att 

dessa fördelar kan uppnås med få resurser genom att använda styrkortet och dess nyckeltal som en 

referensram för den strategiska riktningen, istället för att utveckla ett resurskrävande system. Givet 

studiens metod, där Andersen et al. (2001, s 10) implementerat ett balanserat styrkort i endast ett 

bolag menar de att mer empiriska studier krävs för att bekräfta att SMF:er kan använda styrkortet som 

ett tankesätt kring den strategiska styrningen. 

 

I en studie som syftade till att undersöka fördelarna och bidragen som implementering av ett 

balanserat styrkort kan ha på organisationer, konkluderar Quesado et al. (2017, s 196) att styrkortet 

spelar en väsentlig roll i processen att identifiera visioner och formulera strategier samt för att 

genomföra dessa. Quesado et al. (2017) hävdar dock att en väsentlig begränsning med studien som 

genomförts är att den är en kvalitativ litteraturstudie, och att studien enbart fokuserar på fördelar och 

framgångsfaktorer med implementeringen av ett styrkort. Därför rekommenderar de att fler empiriska 

undersökningar utförs för att identifiera fördelar med styrkortet, men även vilka hinder olika typer av 

organisationer kan tänkas möta vid implementeringen av ett styrkort för att ge deras forskningsresultat 

mer nyans.  

  

Tidigare forskning inom SMF:ers användning av styrkortet är inte helt samstämmiga gällande 

lämpligheten av att tillämpa ett balanserat styrkort i dessa verksamheter. Med bakgrund av tidigare 

forskning som belyser olika sätt SMF:er använder styrkortet (Andersen et al. 2001; Giannopoulos, 

2013; Quesado et al. 2017; Rompho, 2011; Gumbus & Lessier, 2006), samt fördelar och nackdelar 

för styrning utifrån det balanserade styrkortet ämnar denna studie att undersöka hur SMF:er använder 

det balanserade styrkortet för att styra sin verksamhet samt hur SMF:ers organisatoriska karaktärsdrag 

och ägarledda styret faktiskt påverkar hur SMF:er använder styrkortet. 
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1.3 Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska hur SMF:er använder det balanserade styrkortet för att styra 

sin verksamhet. Vidare vill vi få en förståelse för om det finns skillnader och likheter i hur det 

balanserade styrkortet används i SMF:er. 

 

Delfrågorna som kommer att bidra till att besvara syftet är: 

● Vilka skillnader och likheter finns det i hur SMF:er använder det balanserade styrkortet? 
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2. Vetenskaplig Metod 

I denna del redogörs den ansats och forskningsmetod som legat till grund för uppsatsens 

genomförande. Därefter presenteras den teori som ligger till grund för den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats och forskningsmetod 

Studien utgår från befintliga teorier som går att hänföra till verksamhetsstyrningen i SMF:er samt 

andra relevanta teorier som utgör den teoretiska referensramen. Tillsammans med egen insamling av 

empiriska data lägger detta grunden för studien. Med den utgångspunkten kan studien beskrivas ha 

en deduktiv ansats, där teorin beskriver eller förklarar resultatet av empirin (Bryman & Bell, 2010). 

En induktiv ansats innebär att forskaren är öppen och mottaglig för ny information som kan 

uppkomma genom empiriinsamlingen, vilket kan skapa nya uppfattningar och komplettera befintlig 

teori (Bryman & Bell, 2010). Studien kommer på så vis även innehålla inslag av induktion då vi avser 

att vara mottagliga för ny information som kan uppstå genom empiriinsamlingen. Bryman och Bell 

(2010) menar att deduktionen rymmer ett drag av induktion och att gränsdragningarna mellan dem 

ofta är svåra att göra.   

 

Vidare har studien en kvalitativ utformning då vi har möjlighet att undersöka hur SMF:er styr sin 

verksamhet utifrån ett balanserat styrkort. Genom att använda en kvalitativ metod ökar möjligheten 

att få en närhet till våra respondenter vilket kan ge oss en djupare förståelse av ämnet. En kvalitativ 

metod lämpar sig bättre än kvantitativ metod för att ge en djupare förståelse för svaren och de 

bakomliggande motiven (Bryman & Bell, 2010). Enligt vår bedömning vore det problematiskt att 

utforma en kvantitativ undersökning för de svar vi sökte. Bryman och Bell (2010) menar att den 

kvalitativa metoden lägger fokus på hur individen uppfattar, tolkar och upplever sin verklighet. Det 

är viktigt att ha en närhet till forskningsobjektet för att förstå situationen som individerna, gruppen 

eller organisationen befinner sig i (Bryman & Bell, 2010). Uppsatsens metodologiska utmaningar 

kommer att vara generaliserbarheten av resultaten som uppsatsen mynnar ut i. Det är svårt att dra 

generaliserbara resultat då man inte har en tillräckligt stor population att utgå ifrån (Bryman & Bell, 

2010). Däremot är det inte uppsatsens ambitioner då vi ämnar bana väg för en djupare förståelse för 

hur små och medelstora företag använder det balanserade styrkortet för att styra sin verksamhet samt 

vilka skillnader och likheter det finns i hur SMF:er använder det balanserade styrkortet. På grund av 

begräsningar i urvalspopulation och i tid så kommer resultaten inte vara generaliserbara för SMF:er 

men de kommer att vara indikativa.  
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2.2 Val av teori och beskrivning av referensramen 

Referensramen är indelat i fem delar. Första delen analyserar och identifierar små- och medelstora 

företags generella organisatoriska karaktärsdrag, då SMF:ers egenskaper skapar andra förutsättningar 

för styrning. Enligt (Ates et al. 2013; Hudson & Smith 2007; Cocca & Albert 2009) behöver dessa 

identifieras för att få en förståelse för hur dessa påverkar utformningen av verksamhetsstyrningen i 

företagen.  

Karaktärsdragen kategoriseras sedan för att tydliggöra hur SMF:er skiljer sig från stora bolag. I den 

andra delen belyser referensramen hur verksamhetsstyrningen utformas i SMF:er givet deras 

organisatoriska karaktärsdrag. I den tredje delen diskuteras ägarens roll i små- och medelstora företag. 

Enligt Wang et al. (2007) så är ägarens ambitioner centralt för att förstå hur SMF:er jobbar med 

styrningen. De första tre delarna i referensramen är viktiga att uppmärksamma för att få en förståelse 

för vilka förutsättningar SMF:er har vid verksamhetsstyrning. Eftersom syftet med denna uppsats är 

att utforska hur SMF:er använder det balanserade styrkortet för att styra sin verksamhet, beskriver 

vi vad det balanserade styrkortet är och hur det används enligt Kaplan och Norton (1992) i den fjärde 

delen i referensramen. För att vidare kunna analysera och resonera kring hur SMF:er använder 

styrkortet för att styra sin verksamhet har vi i den femte och sista delen i referensramen även valt att 

ta med Kaplan och Nortons (1996) beskrivning av styrningsprocesser utifrån det balanserade 

styrkortet.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studien inledningsvis definiera SMF:er och beskriva hur dessa typer av 

företag skiljer sig från stora bolag genom att beskriva deras karaktärsdrag. Därefter presenteras 

verksamhetsstyrning i SMF:er och hur styrningen påverkas av deras karaktärsdrag. Därefter görs 

en genomgång av vad det balanserade styrkortet är och vad det kan bidra till ett företags styrning 

enligt teorin. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av modellen som analysen byggs på. 

 

3.1 Små och medelstora företags organisatoriska karaktärsdrag 

Ett vanligt misstag vid forskning av bland annat prestationsmätning i SMF:er är enligt Ates et al. 

(2013, s 35) att man i sina studier tillämpar teoretiska modeller som utformats för stora bolag, på 

SMF:er utan att beakta de fundamentala skillnader som skiljer SMF:er från stora bolag. Det leder 

enligt Ates et al till att modellerna mister sin relevans då de inte går att applicera på SMF:er då man 

inte tagit deras säregna karaktärsdrag i beaktning. Vid utformningen av modeller är det således viktigt 

att beakta att SMF:er har skilda behov från stora bolag. För att utforska hur SMF:er använder det 

balanserade styrkortet för att styra sin verksamhet inleder referensramen med att definiera vilka 

organisatoriska karaktärsdrag SMF:er har. 

 

Welsh och White (1981) hävdar att SMF:ers storlek skapar speciella förhållanden då de oftast är 

verksamma på marknader som är turbulenta och osäkra. Turbulenta marknader beskrivs som 

marknader med många olika aktörer, där konkurrenterna är benägna att sänka priset på sina produkter 

och tjänster för att öka intäkter. Detta förhållande resulterar i resursbrist på grund av sämre marginaler 

(Welsh & White, 1981). SMF:er har ofta heller inte tillräckliga resurser som krävs för formell 

upplärning av nyanställda vilket innebär att upplärning ofta sker informellt och kan ta längre tid. 

Slutligen menar Welsh och White (1981) att SMF:er är känsligare för externa krafter som 

förändringar i lagstiftningar, ökade skatte- och arbetsgivaravgifter samt räntor. Welsh och White 

(1981) konkluderar att dessa begränsningar leder till att SMF:er sällan har kapaciteten att göra misstag 

eller felbedömningar. Resursbristen i SMF:er medför således en rad förutsättningar och 

begränsningar när det gäller utveckling av styrningsprocesser i SMF:er. 

 

Cocca och Alberti (2009, s 191) kategoriserar SMF:ers egenskaper i två huvudkategorier, interna och 

externa miljön. Externa miljön representerar den kontext som SMF:er verkar i. De hävdar, likt Welsh 

och White, att SMF:er verkar i turbulenta och osäkra marknader, samt att de sällan har kontroll eller 

betydande inflytande över marknaden, och måste därför anta en reaktiv inställning för att kunna 

anpassa verksamheten efter ändrade omständigheter på marknaden (Cocca & Alberti, 2009, s 191). 
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Gällande interna miljön kan resursbristen hänvisas till bristen på humana resurser, tid för 

verksamhetsstyrning, finansiell stabilitet och låga kunskaper hos såväl personalen som ägarna. I 

SMF:er är det vanligt att ägaren har en ledarskapsbefattning och en roll i styrningen av verksamheten. 

Organisationens framgång hänger därför i hög grad på ägarens kompetenser inom 

verksamhetsstyrning (Cocca & Alberti, 2009, s 192). 

  

Enligt Andersen et al. (2001) finns det även strukturmässiga skillnader mellan stora bolag och SMF:er 

som påverkar verksamhetsstyrningen. I SMF:er beskrivs organisationsstrukturen som simpel. Det vill 

säga, ägaren dirigerar arbetet som bedrivs i verksamheten med få eller inga mellanchefer. Den simpla 

strukturen med få mellanchefer gör att linjen av kommunikation är betydligt kortare än komplexa 

organisationsstrukturer, vilket innebär behovet av formella kanaler för kommunikation elimineras 

samt att kommunikation därmed kan ske mer direkt. 

 

Bititci et al. (2015) definierar organisatorisk mognad som förmågan att kunna svara på externa 

utvecklingar i miljön genom prestationsmätning och styrning på ett tillämpligt sätt. Mognad, menar 

de inte har att göra med åldern på ett företag, utan snarare hur väl anpassade de implementerade 

prestationsmätning- och verksamhetsstyrningsprocesserna i bolaget är för att kunna svara på 

förändringar i externa miljön men även för att realisera de strategiska målen ett företag har. Generellt 

sett, menar Bititci et al. (2015) att mognad är en egenskap som man lär sig över tid.  

 

Storey (1994, s 11) hävdar att en central skillnad mellan SMF:er och större företag är högre grad av 

osäkerhet gällande externa miljöomständigheter. Osäkerheten grundas framförallt i att SMF:er 

generellt sett har små marknadsandelar och är då pristagare, snarare än prissättare vilket lämnar 

företagen utsatta för prisfluktuationer. Enligt Storey (1994, s 11) bör det dock noteras att motsatta 

gäller för SMF:er som har en nischad position på marknaden. Dessutom hänvisas osäkerheten till att 

SMF:er har en begränsad kund- och produktbas till följd av att SMF företag ofta arbetar som 

underleverantörer till större företag, vilket gör att dessa blir beroende av stora företag samt en stor 

del av deras efterfråga bygger på försäljning till få kunder. En annan faktor som särskiljer små bolag 

från stora är SMF: ers roll inom innovation. Storey (1994, s 12) hävdar att SMF:er är mindre benägna 

att investera och dedikera delar av verksamheten till forskning och utveckling. Däremot, menar Storey 

att innovation hos SMF: er relateras till nischer. Det vill säga, SMF:er vars erbjudande särskiljer sig 

från standardiserade produkter och tjänster som erbjuds av stora bolagen. I tabellen (tabell 1) nedan 

är de ovan nämnda karaktärsdragen som skiljer SMF:er från stora företag summerade, detta för att ge 

en överskådlig bild om SMF:ers säregna karaktärsdrag.  
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Tabell 1. Generella karaktärsdrag som särskiljer SMF:er från stora bolag. 

  SMF:er Stora bolag 

Marknadsinställning 

  

Reaktiv Proaktiv 

Organisering 

  

Simpla strukturer Komplexa organisationer 

Resurser 

  

Resursbrist Dedikerade resurser 

Ledarskapet Ägarlett styre Professionellt ledarskap 

  

Risk & osäkerhet 

  

Hög operativ osäkerhet Kontrollerbar risk 

 

3.2 Styrning i SMF:er utifrån organisatoriska karaktärsdragen 

Verksamhetsstyrning beskrivs som formella informationsbaserade rutiner, strukturer och processer 

som ledningen av en organisation tillämpar för att formulera och implementera strategier genom att 

influera medarbetarnas beteenden (Nilsson & Rapp, 2004). Vidare menar Wang och Huynh (2013) 

att verksamhetsstyrning går ut på att ta fram viktig information till ledande befattningar för att kunna 

ta rätt beslut. Vi konstaterar således att verksamhetsstyrning definieras som processerna som 

säkerställer att ett företags strategi uppnås genom kontroller och mätning av relevanta mått som 

säkerställer att uppsatta mål blir uppnådda. I detta kapitel behandlas frågan om hur 

verksamhetsstyrningen ser ut i SMF:er givet deras organisatoriska karaktärsdrag.  

 

Samtliga karaktärsdrag som har presenterats i föregående kapitel representerar olika förutsättningar 

som påverkar verksamhetsstyrningen i SMF:er. Då SMF:er saknar förmågan att kontrollera och 

influera marknaden de verkar i, tar de en reaktiv inställning till marknaden (Cocca & Alberti, 2009, 

s 191).  
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Detta förknippas med låga nivåer av den strategiska planeringen och mer ad hoc beslutsfattande vilket 

innebär att man inte arbetar mot att uppnå sina mål systematiskt utan att man tar situationsanpassade 

beslut. Något som stimulerar kortsiktigt tänk och kan förklara reaktiva inställningen (Garengo et al. 

2005, s 30). Jennings och Beaver (1997, s 73) hävdar att en de vanligaste anledningarna för konkurser 

i SMF:er är brist av den strategiska planeringen och långsiktigt tänk. Därför menar de att SMF:er 

gynnas av strategiska styrningsprocesser som främjar flexibilitet på kort sikt och målmedveten 

verksamhet på lång sikt.  

 

SMF:ers simpla organisationsstrukturer medför få styrningsskikt och korta kommunikationskanaler. 

Detta tillåter ägaren av företaget att koordinera arbetsinsatser genom direkta instruktioner och 

övervakning vilket minskar behovet för formell planering och kontrollsystem vilket möjliggör högre 

flexibilitet och mindre kostnader (Andersen et al. 2001, s 4). Korta kommunikationskanaler gör det 

även möjligt att, givet ägarens kompetensnivå, att kommunicera strategiska ändringar i verksamheten 

direkt till medarbetarna. Welsh och White (1981) beskriver att styrning av SMF:er karaktäriseras av 

begränsade finansiella resurser, brist på kompetent personal och kortsiktiga tidshorisonter. 

Prioriteringen av kortsiktiga åtaganden kan förklaras av att SMF: er enligt Welsh och White (1981) 

kan överleva en ”förvånansvärt lång tid” utan vinst, men misslyckas dagen då företaget inte kan betala 

en kritisk utgift som exempelvis löner till anställda. Främsta prioriteringen för SMF: er kan således 

konstateras vara att upprätthålla god likviditet (Welsh & White, 1981). Ur ett styrningsperspektiv kan 

SMF:er tackla resursbristen genom att humana resurser minimeras eller att samtliga medarbetare, 

inklusive ägaren antar flera roller i verksamheten (Welsh & White, 1981). Welsh och White (1981) 

konkluderar att SMF:er gynnas av att gå åt motsatt håll i utvecklingen från stora företag, istället för 

att öka komplexiteten bör man främja en simpel struktur som växer i en långsam takt och som inte 

överbelastar likviditeten eller ägarens styrningskapacitet. I samtliga kategorier presenteras olika 

styrningsrelaterade faktorer som utgör någon form av risk och bidrar till SMF:ers höga nivåer av 

organisatoriska osäkerhet. SMF:ers marknadsinställning är i sig även en riskfaktor. Hög exponering 

till fluktuationer i räntor och skatter, liten kundbas och oförmåga att kontrollera marknaden skapar 

finansiell instabilitet i SMF:er. Oförmågan att kontrollera marknaden kan mildras genom att utforma 

ett nischat erbjudande som utmärker sig från det standardiserade erbjudandet på marknaden vilket 

Storey (1994) menar är vanligt för SMF:er. 

 

Ur ett styrningsperspektiv innebär det att företagen får möjligheten att sätta egna priser istället för att 

vara pristagare. För att mildra exponeringen av externa miljöomständigheter kan SMF:er inkorporera 

omvärldsanalyser i processen för den strategiska planeringen och styrning för att identifiera 

möjligheter och hot som kan påverka bolagets framgång. 
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3.3 Ägarens karaktärsdrag och dess påverkan på styrning i SMF:er 

Ett särskilt organisatoriskt karaktärsdrag för SMF:er är det ägarledda styret. Stora bolag leds av 

professionella ledare som inte bara besitter kunskaper om verksamhetsstyrning, utan även har många 

stödfunktioner och resurser till sitt förfogande. I ett stort bolag delas ledarskapsfunktioner upp i olika 

roller som exempelvis finanschefer, operativa chefer och chefer som ansvarar för den strategiska 

planeringen. I SMF:er är det inte ovanligt att ägaren har en ledarskapsbefattning och en roll i 

styrningen av verksamheten vilket innebär att organisationens framgång i hög grad hänger på ägarens 

kompetenser.  Ägarledda styret är en faktor som Storey (1994, s 11) lyfter som en riskfaktor. Då 

ledarfunktionen är koncentrerad till få personer eller enbart ägaren, löper SMF:er större risk för 

suboptimering då en mindre kunnig eller omotiverad ledare kan påverka verksamheten negativt och 

således hämma dess utveckling. Enligt Jennings och Beaver (1997, s 72) är detta en av de vanligaste 

orsakerna till SMF:er går i konkurs. Därför är det särskilt viktigt att just undersöka hur ägarledda 

styret påverkar styrningen av SMF:er. Wang et al. (2007, s 4) menar att ägarens personliga vision och 

mål för företaget, även är visionen i själva företaget. Med andra ord hävdar de att ägarens motivation 

och ambition har en direkt påverkan på styrningen av SMF:er, och att detta måste tas i beaktning. 
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3.4 Verksamhetsstyrning utifrån det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet är ett verktyg som används av företagsledningar för att formulera strategier 

och rikta in verksamheten mot strategin samt kommunicera den strategiska riktningen till interna och 

externa intressenter. Fördelen med styrkortet vid implementering av strategi är att det hjälper företag 

konkretisera strategin genom att översätta långsiktiga målen och visionerna till delmål och mätbara 

nyckeltal som företagen kan arbeta mot och utvärdera (Gumbus & Lussier, 2006, s 409). Frigo och 

Krumwiede (2000) hävdar att det balanserade styrkortet även hjälper företagsledningen att alliera 

medarbetarna med strategin genom att förtydliga medarbetarnas roll för genomförandet av det 

strategiska målet. På så kan samtliga medarbetare besvara frågan ”hur bidrar jag till företagets 

långsiktiga mål?” (Gumbus & Lussier, 2006, s 409). Perspektiven i det balanserade styrkortet 

representerar ett företags tre största intressenter, investerare, kunder och anställda. Det balanserade 

styrkortet tar genom de fyra perspektiven hänsyn till vad som driver de finansiella måtten och inte 

endast resultatet, vilket ger ett mer långsiktigt perspektiv (Kaplan & Norton, 1992).  

 

 

Figur 2. The Balanced Scorecard - Kaplan & Norton, 1992). Denna figur illustrerar hur de fyra perspektiven 

länkas ihop och kopplas till företagets strategi och vision. Inom samtliga perspektiv bör företag som tillämpar ett 

balanserat styrkort implementera ett antal målsättningar med nyckeltal som säkerställer att målen i varje 

perspektiv nås. 

 

Då perspektiven är en viktig del av uppbyggnaden av, och verksamhetsstyrning utifrån det 

balanserade styrkortet presenteras samtliga perspektiv i detalj i detta segment. Det första perspektivet 

som nämns är finansiella perspektivet som omfattar hur ägaren ser på bolaget. Det typiska målet för 

vinstdrivande verksamheter är en ökning av ägarvärdet (Kaplan & Norton, 2001, s 90).  
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De menar att ökat ägarvärde kan stimuleras genom två angreppssätt, omsättningsökning eller ökad 

produktivitet. Enligt Kaplan och Norton (2001) kan företag öka sin omsättning genom försäljning till 

nya kunder, försäljning av nya produkter eller genom att öka försäljningen till befintliga kunderna 

genom att förstärka relationerna med kunderna samt erbjuda helhetslösningar. 

Produktivitetsstrategier riktar sig mot kostnadseffektivitet. I SMF: er baseras företagets 

tillväxtambitioner på ägarens ambitioner och motivationsnivåer (Storey, 1994; Cocca & Alberti, 

2009). Ställt till SMF:er, kan ägaren med detta perspektiv avgöra vilken riktning företaget skall gå 

baserat på egna motivationen, växa eller öka lönsamheten via ökad produktivitet. 

 

 

Kaplan och Norton (2001, s 93) hävdar att kärnan av företagsstrategier är själva kunderbjudandet som 

beskriver kombinationen av produkt, pris, service, relationer och image som företag har jämte sina 

kunder. Kunderbjudandet, menar Kaplan och Norton (2001, s 93) definierar hur företag differentierar 

sig från sina konkurrenter. Företag, menar de kan differentiera sitt erbjudande genom 

kostnadsledarskap (konkurrera med priset/korta ledtider), kundservice eller unika produkter. SMF:er, 

som karaktäriseras av liten kundbas, reaktiv marknadsställning och oförmåga att kontrollera 

marknaden behöver tydligt definiera sitt kunderbjudande för att stärka sin position på marknaden 

(Cocca & Alberti, 2009; Storey, 1994; Garengo et al, 2005). 

 

När en organisation har en tydlig bild över finansiella och kundperspektiven kan ledningen bestämma 

vilka medel som krävs för att skapa värde för kunderna samt ägarna (Kaplan & Norton, 2001, s 94). 

Gumbus och Lussier (2006) hävdar att det balanserade styrkortet bidrar till att förtydliga samtliga 

medarbetares roll vid implementeringen av företagets strategi. Givet SMF: ers simpla strukturer och 

informella beslutstagande (Cocca & Alberti, 2009; Garengo et al. 2005), kan interna 

processperspektivet bidra till att göra samtliga medarbetare medveten om strategin och således få 

medarbetarna att arbeta mot att genomföra den.  

 

Det fjärde och sista perspektivet i Kaplan och Nortons modell för det balanserade styrkortet är lärande 

och utvecklingsperspektivet där företagsledningen kan definiera vilka kunskaper och förmågor 

medarbetarna behöver besitta samt vilken kultur företaget behöver för att stödja den strategiska 

riktningen (Kaplan & Norton, 2001, s 94). En förutsättning för styrning av i SMF:er är enligt Jennings 

och Beaver (1997) som nämnt att dessa företag behöver ha en balans mellan kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Genom att utifrån kunderbjudandet och kundrelationer formulera delmål kan företag 

enligt Kaplan och Norton (2001, s 94) skapa en komplett strategikarta som länkar ihop samtliga 

perspektiv, vilket SMF:er kan utnyttja för att säkerställa långsiktighet i sitt företag. 
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3.5 Styrningsprocesser enligt Kaplan & Norton 

Kaplan och Norton (1996) beskriver hur organisationer kan styra sina verksamheter utifrån det 

balanserade styrkortet utifrån fyra processer som hjälper ledare att länka samman de långsiktiga 

målen med de kortsiktiga. Först och främst hjälper styrkortet ledare att skapa konsensus om 

organisationens vision och strategi genom att skapa grundlig förståelse för affärsmodellen och 

strategin. Syftet är att få de anställda i organisationen att agera utefter visionen och strategin. Det är 

ett verktyg som ledningen kan tillämpa för att överväga samtliga aspekter i sin verksamhet och 

bestämma vilka delar företaget behöver lägga fokus på samt vilka strategiska aktiviteter som behöver 

utföras för att nå målet. Visionen måste uttryckas som en integrerad uppsättning av mål och åtgärder 

som alla är överens om. (Kaplan & Norton, 1996, s 11).  

 

Den andra processen handlar om att kommunicera strategin och länka den till operativa verksamheten 

genom att kommunicera vad strategin innebär, formulera och sätta delmål för vad som behöver göras. 

Detta gör det möjligt för ledare att säkerställa att strategin har blivit förstådd och uppfattad av alla i 

organisationen. En effektiv struktur skapas när ledare kan sprida företagets långsiktiga vision och 

strategi till alla anställda genom att kommunicera med hjälp av styrkortet (Kaplan & Norton, 1996).  

 

Den tredje styrningsprocessen enligt Kaplan och Norton (1996, s 10) är affärsplanering, som bygger 

på att länka företagets strategiska planering med budgeteringen. Detta uppnås genom att ta fram 

mätbara nyckeltal inom de fyra perspektiven som kommer att driva företaget mot de satta strategiska 

målen. Därefter kan man ta fram kortsiktiga delmål som agerar som milstolpar som säkerställer att 

de strategiska målen blir nådda. Genom att koppla budgeten till dessa delmål kan ledningen sedan 

kontrollera om man når sina delmål eller inte.  

 

För att säkerställa att organisationen kontinuerligt utvecklas över tid, baseras det fjärde perspektivet 

på feedback och utvecklingsprocesser där utveckling sker genom att ledningen använder 

informationen från nyckeltalen för att utvärdera verksamhetens prestationer inom de fyra 

perspektiven för att se vilka områden som bör utvecklas och vilka åtgärder som behöver införas. 
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3.6 Sammanfattning av teoretiska referensramen 

Utifrån de teoretiska koncepten som presenterats i den teoretiska referensramen har en analysmodell 

sammanställts. Utifrån SMF:ers karaktärsdrag har vi hittat fem kategorier av drag som särskiljer 

SMF:er från stora bolag, och som ger särskilda förutsättningar för verksamhetsstyrningen. Vid 

tolkning av analysmodellen (figur 3) kan man se att det finns ett tydligt samband mellan SMF:ers 

organisatoriska karaktärsdrag och hur de styrs. Exempelvis leder simpla strukturer till korta 

kommunikationskanaler. I andra delen av modellen framgår det att ägarens karaktärsdrag, det vill 

säga personlighet och ambitioner påverkar företagets målsättningar. I den tredje delen av 

analysmodellen (figur 3) definierar vi styrningsprocessen bakom det balanserade styrkortet enligt 

Kaplan och Nortons beskrivning, När vi har identifierat hur SMF:er styrs, hur ägarledda styret 

påverkar SMF:er samt hur styrning utifrån det balanserade styrkortet ser ut, kan vi besvara 

huvudsyftet. 

 

Figur 3: Analysmodellen. 
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4. Empirisk metod 

I denna del kommer den metod som använts för empiriinsamling att beskrivas. Dessutom kommer även urval, 

empiriska bearbetningen, analys och etik att beskrivas i denna del. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

För att uppfylla studiens syfte genomfördes den kvalitativa empiriinsamlingen genom intervjuer. Den 

intervjumetod som bedömdes vara bäst lämpad var semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren är 

mer flexibel och fokus ligger på att låta intervjupersonen utveckla sina idéer och beskriva ämnet, 

samtidigt som vi har utrymme att ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga frågor 

(Bryman & Bell, 2010). Intervjuer ger enligt Esaiasson et al. (2012) en djupare förståelse och skapar 

möjligheter att nå oanade svar som kan bidra till arbetet. Intresset ligger i att fånga respondentens 

ståndpunkter, och betona det som denne anser vara relevant (Bryman & Bell, 2010). Likväl har vi 

varit noggranna med att hålla en röd tråd i intervjun vilket enligt Bryman och Bell (2010) är 

nödvändigt för att bibehålla en god standard. Vid strukturerade intervjuer ges respondenten mindre 

utrymme för att utveckla sina svar då forskaren har en mer tydligt strukturerad uppsättning 

frågeställningar som ej får avvikas i syfte att nå så hög reliabilitet som möjligt (Bryman & Bell, 2010), 

vilket ledde till att vi valde just semistrukturerade intervjumetoden. 

 

Som utgångspunkt i intervjuprocessen har vi teman som ska beröras, i intervjuguiden specificeras 

dessa teman. Utformningen av frågorna i intervjuguiden sker på ett sådant sätt att de täcker de teman 

som studien syftar att undersöka för att hålla ett fokus i undersökningen (Bryman & Bell, 2010). 

Vidare innebär det att formulera frågor på ett sätt som underlättar svar på undersökningens 

frågeställningar, utan att göra de för specifika samt inte ställa ledande frågor (Bryman & Bell, 2010). 

Vid kvalitativ forskning behöver författarna även beakta objektiviteten gentemot respondenten 

eftersom det föreligger större risk för feltolkning av forskningsresultaten än vid kvantitativa rapporter 

som inte har samma grad av personlig kontakt med respondenter. Vi motverkade detta med att ställa 

neutrala frågor samt bifogade intervjufrågorna i uppsatsen så att de är replikerbara i så hög 

utsträckning som möjligt (Bryman & Bell 2010). De teman som berörs har sin utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. Frågorna som ställdes i intervjuerna utgick från teoretiska referensramen 

(bilaga 2) och kompletterades med följdfrågor för att få utvecklade svar inom det undersökta området 

(Bryman & Bell, 2010). Baserat på respondenternas preferenser, genomförde vi både fysiska 

intervjuer på plats hos företagen och intervjuer över telefon.  
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För att undvika feltolkning och förenkla bearbetningen av intervjumaterialet spelades intervjuerna in, 

då vi fått medgivande av respondenterna att göra så. Då uppsatsen förhåller sig till Linköpings 

Universitets föreskrifter för GDPR har vi informerat respondenterna om hur materialet kommer att 

användas, hur materialet hanteras och vem som kommer att hantera materialet. Materialet har använts 

som empiriskt material som används i analysen och lagras i LiUs egna servrar. I tabellen nedan 

återfinns information om de intervjuade företagen, i linje med konfidentialitetskravet har företagen 

anonymiserats (Bryman & Bell, 2010). Som vi även går in på under avsnittet om etik. Företagen 

benämns i avseende till den bransch de är verksamma i och respondenterna benämns med hänsyn till 

den befattning de har inom företaget. I tabell 2 presenteras fördelningen av intervjuerna som 

genomförts med respondenterna. För att säkerställa att respondenterna och företagens anonymitet har 

används enbart fiktiva namn och ofullständiga namn.   

 

Tabell 2: Fördelning av intervjuer (fiktiva företagsnamn). 

Företag Position Respondent Intervjutyp Längd 

Metallindustri AB Ägare/VD ”A” Fysisk intervju 61 min 

Anläggning AB Ägare/VD ”B” Telefonintervju 35 min 

Leverans AB Ägare/VD ”C” Telefonintervju 31 min 

Internet AB Ägare/VD ”D” Telefonintervju 35 min 

4.2 Urval 

Esaiassons et al. (2012) fastställer att man vid intervjuer i så hög utsträckning som möjligt ska 

intervjua centralt placerade källor, med det menas individer som med högst sannolikhet kan bidra till 

vad forskaren vill få besvarat. I vårt fall innebär det personer inom företaget som med stor sannolikhet 

har en god insyn i styrningen av SMF:er. Därför har vi kontaktat ägare/vd på små och medelstora 

företag då dessa har störst inblick i just verksamhetsstyrningen. För att välja lämpliga 

intervjupersoner som bäst kan bidra till studiens syfte, har vi utgått från ett målstyrt urval (Bryman 

& Bell, 2010). Principen med ett målstyrt urval är att med utgångspunkt i studiens syfte göra ett urval 

av personer som i någon mån har kunskap om eller på något sätt berörs av det studien syftar att 

undersöka (Bryman & Bell, 2010). Vi har av den anledningen riktat oss mot ägare/vd på små- och 

medelstora bolag. Efter det målstyrda urvalet om vilka specifika personer vi ämnat att intervjua så 

gjorde vi ett bekvämlighetsurval som baseras på tillgängligheten till individerna (Bryman & Bell, 

2010).  
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Ett beslut om bekvämlighetsurval brukar vara ett resultat av att ingående intervjuer på djupet innebär 

att frågor om representativitet inte är lika viktigt som i en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 

2010). Urvalet baseras på vilka det på ett enkelt sätt går att komma i kontakt med (Bryman & Bell, 

2010). Vi tog endast kontakt med företag som vi sedan tidigare hade en koppling till då vi på ett 

smidigt och enkelt sätt ville ha möjligheten till att boka in ett möte. Detta gjordes med hänsyn till 

tidsbristen, då det är lämpligt att använda sig av ett bekvämlighetsurval i de fall tid och resurser för 

ett sannolikhetsurval inte är tillräckliga (Bryman & Bell, 2010). 

 

Att vi förlitat oss på endast en respondent på varje företag bör diskuteras. Vi är medvetna om det 

Bryman och Bell (2010) skriver kan vara oklokt att förlita sig på endast en respondent och det 

faktumet att respondenten har en hög position i företaget kan medföra att de vill framställa sina företag 

på ett mer gynnsamt sätt än vad anställda inom företaget med andra roller kanske hade gjort. När vi 

tog kontakt med ägarna var vi noga med att förklara att varken deras eller företagets namn kommer 

finnas med i rapporten. Detta tror vi medfört att ägarna inte sett någon nytta i att framställa sig själva 

eller företaget som något det egentligen inte är. I framställning av resultatet har vi även tagit aktiva 

steg för att säkerställa att det nås, genom att exempelvis inte nämna namn eller allt för specifika 

detaljer om företaget. 

 

4.3 Operationalisering  

För att kunna operationalisera vårt syfte och frågeställningar har vi baserat intervjuerna på 

intervjuguiden som utformats från den teoretiska referensramen. Detta för att kunna härleda de 

teoretiska koncepten, som beskrivs under teoriavsnittet i intervjufrågorna, för att få den information 

som skulle kunna besvara vårt syfte. Under bilaga 1 återfinns intervjuguiden och nedan redogörs för 

dess innehåll. Intervjuerna inleds med en kortare presentation av studiens syfte samt hur 

informationen som erhölls avsågs hanteras. Detta för att respondenten ska få en tydlig uppfattning 

om vad som ämnas undersökas vilken förhoppningsvis bidrar till mer välutvecklade svar vilket 

underlättar att få svar på undersökningens frågeställningar. 

 

Vidare tillfrågades respondenterna om de godkände inspelning av intervjun, vilket samtliga gjorde. 

För att ge både oss själva och intervjupersonen bra förutsättningar ställdes inte alltför specifika frågor, 

eftersom det kan hindra alternativa idéer eller synsätt som kan uppstå under intervjuns gång (Bryman 

& Bell, 2010). Vid utformningen togs uppsatsen teorier i beaktning för att kunna ställa frågor som 

anknyter till temat. Under intervjuerna förhöll vi oss till de teman och frågor som lyfts i 

intervjuguiden.  
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Dessutom prioriterades svarsfriheten hos intervjupersonen, vilket tidigare nämnts för att fånga 

samtliga aspekter och perspektiv som respondenten kan tyckas ha. Intervjuguiden strukturerades upp 

för att kunna besvara uppsatsens syfte. I bilaga 2 illustreras framställningen av intervjuguiden som 

ligger till grund för frågorna under intervjuerna, där vi framställt frågorna utifrån teoretiska 

referensramen. Vid framställningen togs studiens teorier i beaktning för att kunna ställa frågor som 

anknyter till det valda temat. Frågorna formulerades för att frambringa längre och mer utvecklade 

svar från respondenterna för att fånga respondenternas åsikter och perspektiv. Vid utformningen av 

intervjuguiden tog vi i beaktning att frågorna skulle vara enkla och lätta att förstå (Esaiasson et al. 

2012). Sammantaget består intervjuguiden av uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och 

uppföljningsfrågor.  

 

I inledningen av intervjuerna ställdes frågor gällande personens roll på företaget och hur länge denne 

drivit och arbetat på företaget för att komma igång med intervjun och att frågorna sedan mer naturligt 

leder oss in på ämnet. Efter de första två frågorna som öppnar upp samtalet ställdes mer övergripande 

frågor angående företagarens drivkrafter och målsättning med verksamheten, dessa frågor ställdes 

eftersom företagarens drivkrafter många gånger sätter sin prägel på företaget. Då ägarens perspektiv 

är i fokus ger de ställda frågorna en tydligare bild av företaget och hur det styrs. Resterande frågor i 

intervjuguiden utgår från den teori och tidigare forskning som lyfts i referensramen, dessutom 

formulerades frågorna på ett sätt som var mottaglig för respondenten i mån om att få denna att 

utveckla sina tankar, vilket ger möjlighet till svar som kan utveckla den befintliga teorin (Esaiasson 

et al. 2012). Detta eftersom att vi vill utforska ägarens tankegång för att förstå hur SMF:er använder 

det balanserade styrkortet för att styra sin verksamhet samt hur bland annat ägarens egna ambitioner 

påverkar hur företaget använder styrkortet. 

 

4.4 Dataanalys  

Vi genomförde en tematisk analys för att analysera och bearbeta intervjumaterialet. Tematiska 

analysen är en kvalitativ dataanalysmetod för att identifiera och analysera teman i det insamlade 

materialet, den organiserar och beskriver även data i detalj (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska 

analysen kan huvudsakligen genomföras på två sätt, antingen genom ett induktiv eller deduktivt 

tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2006). I den induktiva analysprocessen utgår forskaren inte från 

några specifika teman som tagits fram utifrån teori, utan att teman skapas utifrån insamlade data, 

medan den deduktiva är motsatsen till detta då forskaren skapar teman utifrån teorin och i kodningen 

försöker koppla data till dessa teman (Braun & Clarke, 2006). Då vi avser att koppla teori till empirin 

genomfördes den tematiska analysen på ett deduktivt tillvägagångssätt.  
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Innan intervjuerna valde att utforma intervjuguiden i teman blev det till vår fördel att använda oss av 

tematisk analys för att urskilja de teman vi eftersträvade att analysera. Bryman och Bell (2010) 

uppmärksammar sökandet efter teman som en aktivitet forskare genomför i början av sin analys.  

 

Då intervjufrågorna baserades på uppsatsens teorier så ställdes frågor och svaren mottogs som 

teorirelaterat material (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen utfördes enligt de sex faser 

som Braun och Clarke (2006) beskriver. Där första fasen är att bekanta sig med materialet för att få 

en djupare förståelse av innehållet. Detta gjordes genom att vi läste igenom de transkriberade 

intervjuerna ett flertal gånger. I nästa steg identifierades intressanta och relevanta aspekter i 

förhållande till uppsatsens syfte och dessa sorterades sedan in i olika koder med data som formar 

grunden för återkommande mönster (Braun & Clarke, 2006). Detta gjordes genom att notera och 

markera stycken löpande i texten. Efter kodningen analyserades koderna och hur de kunde relateras 

till potentiella teman. Under detta steg sorterades vissa koder till ett huvudtema medans andra 

sorterades till sidoteman och vissa slopades då vi ansåg att de inte passade in i huvudtemat, därefter 

omarbetades teman på nytt vilket enligt Braun och Clarke (2006) beskrivs som steg tre och fyra. I 

slutet av dessa steg hade vi en ganska god uppfattning om vad våra teman var och hur de passade 

ihop. Därefter definierades och namngavs våra teman vilket utgör femte och sjätte steget i vår 

tematiska analys (Braun & Clarke, 2006).    

 

LeCompte och Goetz (citerat i Bryman & Bell, 2010) poängterar att extern reliabilitet, som står för 

den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas, i kvalitativa undersökningar är svårt att 

uppnå då det är svårt att återskapa en social miljö. I försök för att öka den externa reliabiliteten så har 

vi beskrivit förutsättningarna för studien och beskrivit företagen i urvalet, men vi är alltjämt medvetna 

om att det inte är tillräckligt för att vara optimalt ur en reliabilitet synvinkel.  

 

LeCompte och Goetz (via Bryman & Bell, 2010) förklarar att intern validitet vid kvalitativa uppsatser 

innebär att vi som skriver uppsatsen ska bestämma hur materialet ska tolkas. Under arbetets gång har 

vi därför haft diskussioner för att vi båda ska vara överens hur vi ska tolka resultat. Vi har även under 

studiens gång försökt skapa en fullständig och tydlig redogörelse av alla faser i processen.  

 

LeCompte och Goetz (via Bryman & Bell, 2010) menar att den interna validiteten tenderar att bli en 

styrka i kvalitativa undersökningar. Genom att under en längre period tillbringa tid med de utvalda 

intervjupersonerna så skapas en starkare och klarare bild kring ämnet. Under uppsatsen gång hade vi 

möjligheten att bekanta oss med intervjupersonerna under de separata intervjuerna och ställa frågor, 

dock endast under ett tillfälle per intervjuperson men vi bedömer att svaren vi fick var fullständiga. 
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Extern validitet handlar enligt LeCompte och Goetz (via Bryman och Bell, 2010) om i vilken 

utsträckning som resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Vår uppsats 

ämnar inte göra det då vi endast utgår från ett mindre urval respondenter som LeCompte och Goetz 

(via Bryman & Bell, 2010) nämner är ett problem för extern validitet. Däremot har vi valt att 

eftersträva en spridning vad gäller omsättning, antal anställda och ålder på företaget för att skapa en 

bredare bild av situationen, något som bidrar till uppsatsens kvalitet.  

  

4.5 Etik 

Bryman och Bell (2010) formulerar etiska riktlinjer rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet, som studien tagit hänsyn till. Respondenterna informerades enligt de krav som 

beskrivits, exempelvis den aktuella undersökningens syfte (informationskravet). Respondenterna ska 

veta att deras deltagande är frivilligt (samtyckeskravet). Respondenternas möjlighet att vara 

anonyma, uppgifter om personerna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(konfidentialitets- och anonymitetskravet). Uppgifterna som samlats in får endast användas för 

forskning (nyttjandekravet). Falsk eller vilseledande information gavs inte till respondenterna (falska 

förespeglingar), (Bryman & Bell, 2010). Personlig information har behandlats som nämnt i enligt 

med Linköpings Universitets föreskrifter om datahantering enligt GDPR. 
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5. Resultat 

I resultatdelen presenteras kort bakgrundsinformation om företagen med information som är 

hämtat från företagens hemsidor. Därefter presenteras utfallet av intervjuerna med Ägare/Vd:n på 

de utvalda företagen. 

 

5.1 Framställning av resultat 

I nedanstående tabell presenteras fördelningen av företagen samt övergripande information om 

företagens storlek i form av omsättning, antal anställda och slutligen när företagen grundades. Denna 

information är hämtade från företagens årsredovisningar från 2018. Företagen som intervjuats och 

forskas i studien förblir anonyma i enlighet med konfidentialitetskravet, samt för att bidra med 

förutsättningar som säkerställer att respondenterna är trygga med att återge så grundliga svar som 

möjligt. Varje företag presenteras med ett inledande stycke om information om företaget som är 

hämtat från företagens hemsida, där de beskriver verksamheten själva. Därefter presenteras resultatet 

av intervjun med respondenten. 

 

Tabell 3: Information om företagen hämtat från årsredovisningar 2018. 

Företag Industri Grundades Omsättning 

2017 i tkr 

Antal 

anställda 

Metallindustri AB Tillverkningsindustri 1984 50 000–80 000 30–50 

Anläggning AB Elkraft & telekom 2006 30 000–60 000 10–20 

Leverans AB Logistik 2015 10 000–20 000 10–20 

Internet AB IT-Konsultering 2008 20 000–40 000 20–30 
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5.1.1 Metallindustri AB 

Metallindustri AB specialiserar sig på ett antal produktionsmoment där de kan leverera högsta kvalitet 

enligt kundernas önskemål. Företaget arbetar målmedvetet för att behålla sin ledande position inom 

bland annat laserskärning och kantbockning. De är måna om att leverera detaljer med hög precision 

som normalt inte behöver efter bearbetas, därmed kan de svara för en hög leveranssäkerhet. 

Metallindustri AB är även mån om sin personal och konstaterar att de är en viktig del i verksamheten 

och att de besitter lång erfarenhet och bred kompetens, särskilt inom programmerings- och 

datorområdet. För att hålla sig uppdaterade med den tekniska utvecklingen ser de till att kontinuerligt 

utbilda sina medarbetare. De har korta och snabba beslutsvägar och hög flexibilitet. Deras målsättning 

är att med varje order uppfylla kundens krav på kvalitet, leveranstider och service.   

 

Metallindustri AB grundades 1984 efter att mekanikverkstaden som respondent A (hädanefter ”A”) 

arbetade på lades ned och ”A” beslutade att starta ett eget bolag. ”A” beskriver att målet med 

verksamheten inte var drivet av monetära ambitioner utan att snarare den entreprenöriella utmaningen 

med att få skapa något. Gällande ambitionen med företaget i dagsläget beskriver ”A” att målet med 

företaget inte är att bli störst på marknaden, utan att man ska vara ett välmående företag som har 

roligt. Ägaren beskriver målet med företaget i början kontra idag: 

  

” …Det är ganska lika, det är ju inte ekonomin som driver mig, att jag ska bli miljonär eller 

så, visst ska jag tjäna pengar men det är mer det här att skapa, bygga och få till saker …”. 

    

När det gäller rollen i företaget beskriver ägaren att han startat och byggt upp företaget, men har sedan 

några år tillbaka tagit in delägare som sköter en större del av verksamhetsstyrningen i bolaget på 

operativ nivå. ”A” startade företaget för cirka 40 år sedan och har under den tiden byggt upp och 

utvecklat verksamheten från att arbeta med att göra emballage till plåtrullar till att ligga i framkant 

med laserskärning och kantbockning. Sedan ett tag tillbaka har ägaren tagit in nyckelpersoner i 

företaget i form av en VD och andra mellanchefer. Gällande sin roll i företaget idag beskriver ”A”: 

  

”…Jag har ju startat företaget men sen har jag tagit in några delägare. Nu är jag 

styrelseordförande och sköter investeringar, framtidsplaner och lite med faktureringar. Ingenting i 

det dagliga längre...” 

 

Metallindustri AB är verksamt i plåtskärningsbranschen där de använder särskilt maskineri för att 

skära och hantera plåt i olika former efter kundens förfrågan. På den marknad som företaget verkar i 

finns enligt ägaren uppemot 1000 konkurrenter.  
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Genom att specialisera maskineriet till en särskild typ av skärning menar ägaren att antalet 

konkurrenter minskas från 1000 till ett handfull konkurrenter vilket ger bättre förutsättningar på 

marknaden. ”A” beskriver marknaden: 

  

”…istället för att ha 700 konkurrenter så har vi 3 som har samma utrustning. Det innebär att 

istället för att ta 800 kr/timmen så kan vi ta 1400/timmen vilket leder till andra förutsättningar…” 

  

Metallindustri profilerar sig som ett servicebolag som ska leverera högsta kvalitet enligt kundernas 

önskemål och deras målsättning är att med varje order uppfylla kundernas krav på kvalitet, 

leveranstider och service. Gällande utveckling av verksamheten menar ägaren således att det till stor 

del styrs av vad som efterfrågas av kunderna. Genom att utveckla verksamheten efter kundernas 

efterfrågan menar ägaren att företaget fått ett mer komplett erbjudande: 

  

” …som ett brev på posten vill kunderna kanske ha bitarna svetsade, då skaffar man svetsning. Sen 

vill dom kanske ha det hålfräst, då skaffar man sig en fleroperationsmaskin. Sen vill dom kanske ha 

det målat, så då får man skaffa sig ett måleri…” 

 

Kommunikation med medarbetarna i företaget sker främst genom veckomöten där produktionen går 

igenom orderläget i företaget, samt möten med hela företaget en gång i månaden där företagets 

ekonomi genomgås, för att säkerställa att samtliga medarbetare är informerade om hur det går för 

företaget. Sammantaget sker kommunikation muntligt och mer direkt via både mötena och protokoll 

som hängs upp för samtliga medarbetare att se, för att säkerställa att rätt kommunikation förmedlas. 

 

I Metallindustri AB beskriver ”A” att företagets mål styrs av marknaden, vilket innebär Metallindustri 

har rörliga säljare på resande fot, vars uppgift är att hitta nya kunder och på så vis få in fler 

beställningar. Vidare beskriver ”A” att beroende på vilka beställningar säljaren får, sätts 

handlingsplaner upp för kommande arbeten där en ledningsgrupp sätter upp mål för varje order de får 

in. Dessa mål följs sedan upp av ekonomiska mål som sätts upp med hjälp av budgetar och ett 

balanserat styrkort.  

”…Ta exempelvis ett företag som tillverkar [produkt] som vi gör massa tillbehör till. Nu vill de ha 

en ny bock, så naturligtvis börjar vi titta på en rörbock som vi inte har, det styrs mycket av 

marknaden hur vi jobbar med allting…” 
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 När ett mål formuleras tas sedan handlingsplaner fram utifrån styrkortet, som sedan följs upp med 

mätbara nyckeltal som exempelvis bruttovinst, sjukfrånvaro, täckningsgrad, omsättning, ledtider och 

riskobservationer.  

Till de finansiella och icke-finansiella målen kopplas även kvalitetsmål och miljömål då 

Metallindustri AB certifierar kvalitet och miljö. ”A” beskriver: 

  

” Vi började med styrkortet förra året. Istället för att skriva massa protokoller på lednings- och 

styrelsemöten så kör vi på styrkortet. Då räcker det att se utifrån styrkortet hur det går för 

verksamheten, vi kan se avvikelser och så.” 

 

En stor del av verksamhetsstyrningen i Metallindustri sker genom balanserade styrkortet. Som ”A” 

beskriver det, använder ledningen finansiella- och icke-finansiella nyckeltalen för att utvärdera om 

företaget når sina mål eller inte, men även för att förbättra arbetsprocesser nere i verkstaden genom 

att mäta hur lång tid olika arbetsmoment bör ta kontra hur lång tid de faktiskt tog. På så sätt kan de 

förbättra sina interna processer och få en tydligare bild över vilka omkostnader de har vid en order. 

”A” menar att man sedan implementeringen av styrkortet i slutet på 2018 redan börjat uppleva 

fördelar. Den främsta fördelen som styrkortet medför i styrningen av verksamheten är just att det blir 

väldigt tydligt att se hur det går för verksamheten, vilket gör det lättare att förmedla lägesrapporter 

till medarbetarna. För att spegla prestationerna i varje delmål använder företaget ett system av färger 

(Grön = Positivt resultat, Gul = Negativ trend, Röd = Negativt resultat) som tydligt speglar företagets 

prestationer. ”A” beskriver hur man använder detta: 

”…vi har exempelvis tagit in några från produktionen, och dom har aldrig sett en resultat- eller 

balansräkning och då måste man vara väldigt pedagogisk och få dem att förstå. Och då underlättar 

det att man har färger och pilar som gör det lätt att se…” 

 

”A” menar att man sedan implementeringen av styrkortet i slutet på 2018 redan börjat uppleva 

fördelar. Den främsta fördelen som styrkortet medför i styrningen av verksamheten är just att det blir 

väldigt tydligt att se hur det går för verksamheten, vilket gör det lättare att förmedla lägesrapporter 

till medarbetarna. Efter implementering av styrkortet har ägaren fått feedback om två viktiga punkter 

som man bör tänka extra på när man använder ett balanserat styrkort. Först menar ”A” att man varit 

lite dålig på att göra uppföljningar på avvikelserna, vilket behöver göras lättare. Därefter menar han, 

att det är viktigt att hålla styrkortet enkelt, för att säkerställa att styrkortet inte blir en administrativt 

krävande process, utan ett verktyg som skapar tydlighet i organisationen. ”A” beskriver detta: 
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 ”…Risken är att man krånglar till allting, att allt blir att ta för lång tid, då får man inget gjort 

istället. Det som jag kan tycka att vi är dåliga på är uppföljningen när vi ser en brist och att vi inte 

uppfyller målen. Det jobbar vi med att försöka göra lite lättare. När man tittar på hur det 

[styrkortet] är upplagt är det lätt att göra det för krångligt, man ska försöka göra allt så enkelt som 

möjligt…” 
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5.1.2 Anläggning AB 

Anläggning AB konsulterar, bygger och underhåller elkraft, telekominfrastruktur och hållbar energi-

infrastruktur. Anläggning AB arbetar enligt filosofin ”Ett projekt – en leverantör” och positionerar 

sig som en komplett samarbetspartner som levererar kompletta system från ax till limpa. Bolaget 

grundades i mitten på 2000-talet men har nyligen genomgått en omfattande omstrukturering av 

verksamheten. Anläggning AB är sedan omstruktureringen en koncern bestående av ett moderbolag 

och tre dotterbolag representerade för de tre verksamhetsområdena anläggning av el/telekom, 

konsulttjänster vid bygge av el/telekom samt hållbar energi-infrastruktur. Anläggning AB är ett 

tillväxtbolag med ambitioner om att expandera verksamheten. Bolagets övergripande strategi är att 

vidareutveckla en kundnära, entreprenörsdriven organisation vars målsättning är att ligga i 

framkanten på den tekniska utvecklingen inom samtliga affärsområden, sträva efter 

kostnadseffektivitet och fokusera på attraktiva nischsegment. Anläggning AB:s tillväxtstrategi 

baseras på att växa genom anskaffning av nya kunder, utveckling av nya internationella marknader 

samt genom företagsförvärv. 

 

Anläggning AB grundades som nämnt under tidiga 2000-tal då respondent B (hädanefter ”B”) 

bestämde sig för att starta eget bolag, målet med bolaget då var att få sysselsätta sig själv, göra ett bra 

jobb och få möjligheten att disponera sin tid på eget sätt. Jämfört med ambitionerna med företaget 

idag beskriver ”B” att: 

  

”…Om man jämför då och nu är det helt andra mål, nu vill man ha tillväxt och växa hela tiden 

varje år samtidigt som man vill effektivisera verksamheten och få högre vinster med samma 

bemanning osv…” 

 

Idag arbetar ”B” som VD och styrelseordförande i bolaget och ansvarar för löpande förvaltning av 

verksamheten, vilket omfattar utveckling av organisationen, policies och säkerställa kommande 

tillväxt. När det gäller formulering av strategier berättar ägaren dock att han får stöd av sin styrelse. 

  

När det gäller planering av företaget och att sätta mål inför kommande verksamhet beskriver ”B” att 

Anläggning utgår ifrån femårsplaner. En central aspekt av planeringsprocessen i företaget är att arbeta 

utifrån visioner kring hur bolaget ska utvecklas, vilka ben som ska utvecklas och vilka affärsområden 

bolaget utveckla. När övergripliga visionen gjorts tydlig formuleras handlingsplaner och mål kring 

vilka geografiska områden företaget ska verka i, antal anställda, vart bolaget ska ha kontor och vilken 

omsättning bolaget ska ha en viss tidpunkt. ”B” beskriver sin förhållning till att ha visioner och tydligt 

formulerade mål: 
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”…Dom här sakerna är otroligt viktiga att jobba med i grunden för en kommande tillväxt där man 

har visioner för att man vill utvecklas hela tiden. Skapar man visioner skapar man affärer hela 

tiden…”  

För att säkerställa att målen som sätts av styrelsen uppnås arbetar man med mycket kontroll och 

uppföljning i verksamheten, där man utvärderar interna processer, kundrelationer och finansiella 

prestationer med nyckeltal. Exempelvis mäter Anläggning AB kundrelationerna genom att göra 

marknadsundersökningar efter att ha utfört arbeten åt kund där Anläggning förklarar hur arbetet har 

utförts, om kunderna är nöjda samt om det finns något som bolaget bör ändra i genomförandet. 

Gällande verksamhetsstyrning är kontinuerlig utvärdering och uppföljning centrala aspekter som 

genomsyrar styrningen av Anläggning AB. Detta speglas när ”B” beskriver beslutsfattarprocessen 

vid etablering av ett nytt affärsområde: 

  

…främst gör vi en lägesanalys, vad för sannolikhet finns det att vi kan ta oss in på den här 

marknaden. Utöver det så går vi tillbaka och frågar oss ägare i styrelsen och oss själva in-house 

om vi har dom rätta kompetenserna som behövs, klarar vi av att göra det här själv…?” 

  

När det gäller kommunikation i organisationen är även detta något som görs med hjälp av mätbara 

mål. ”B” beskriver att mätbara målen gör det möjligt att tydligt kommunicera om bolaget når sina 

mål samt konkretisera vad målen är till mellancheferna i bolaget. Utöver detta skickar ledningen ut 

ett månadsbrev där man berättar om exempelvis företagets verksamheter, lägesrapporter och vilka 

affärer bolaget har vunnit. Som ”B” beskriver det, är det av högsta vikt att medarbetarna som berörs 

i en nysatsning ska vara medvetna om målen: 

  

”… Här är det viktigt att dom som berörs måste vara medvetna för annars funkar det inte. Dom 

måste ha tydliga instruktioner på vad våra mål är och hur mycket vi ska omsätta i år och hur 

många affärer vi ska vinna…” 

  

När det gäller vad som särskiljer bolaget från sina konkurrenter beskriver ”B” att det handlar om dels 

erfarenheten och kompetensnivån i bolaget, dels hög tillgänglighet i. ”B” beskriver detta som: 

  

”…Vi mäter vilken kundnöjdhet vi har, men vår styrka är våran närhet och snabba beslut kan jag 

tycka. Sen är det en kvalitetsfråga. Man säger vad man gör och man gör vad man säger…” 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att en central del av verksamhetsstyrningen i Anläggning 

AB baseras på att utifrån en vision om vart bolaget vill vara, sätta upp handlingsplaner och mätbara 

delmål som sedan genomförs med hjälp av kontinuerlig utvärdering och uppföljning av 

verksamheten. Uppföljningen gör det möjligt för ledningen att ta reda på vilka områden företaget 

presterar som planerat och vilka områden det finns en differens mellan planerat utfall och faktiskt 

utfall. Det gör det möjligt för ledningen att införa förbättringsprocesser på rätt ställe. För att utvärdera 

och följa upp verksamheten använder Anläggning finansiella och icke-finansiella nyckeltal som 

exempelvis antal nya kunder, kundnöjdhet, antal anställda, omsättning och resultat för att nämna 

några. ”B” beskriver effekten av nyckeltalen enligt följande; 

  

”… det vi vill göra är att få en prognos. Om vi i prognosen ser att vi kommer att få ett tapp så 

måste vi fylla tappet på något sätt. Så nyckeltal är otroligt viktiga på många sätt...” 
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5.1.3 Leverans AB 

Leverans AB har som vision att genom att digitalisering effektivisera logistik-branschen. Företagets 

målsättning är att förändra serviceupplevelsen inom e-handeln. Med en kraftigt växande marknad 

särskiljer sig företaget från andra logistikaktörer genom att ta ansvar för kundupplevelsen och bygger 

sin verksamhet utifrån dagens- och framtidens konsumentbehov.   

 

Företaget har varit verksamma i fyra år och är ett snabbt växande bolag. När respondent C (hädanefter 

”C”) startade företaget såg han att det fanns ett framtida behov på marknaden för e-handel. 

Köpbeteenden förändras och ägaren såg en möjlighet att bygga upp ett bolag på den marknaden för 

e-handel där det skedde en förändring. ”C” fortsätter förklara att fler och fler väljer att handla digitalt 

och 2025 kommer 30% av handeln gå via e-handel. ”C” beskriver: 

 

“…det jag såg var möjligheten att bygga upp ett bolag på den marknaden jag såg en förändring 

på... Med de tankarna startade jag och medgrundaren till bolaget företaget, min ambition var att 

utveckla en bra tjänst jag är stolt över och att bygga en organisation som skalar upp…” 

 

”C” sitter som VD i bolaget och har även en roll i styrelsen vilket delvis innebär en del formella krav 

som att upprätthålla bolagets ekonomi och att rapportera på rätt sätt samt informera om exempelvis 

ekonomiska resultat till styrelsen och sen göra det ägaren brinner för, att bygga upp företaget. ”C” 

nuvarande roll innebär att till stor del sälja företagets tjänster och produkter och att marknadsföra. 

”C” berättar att han hade väldigt dålig koll på marknaden och kunde allmänt väldigt lite om den 

industrin när företaget grundades. Logistik och transport var något som ”C” kunde väldigt lite om. 

Det som varit till ägarens fördel är dennes bakgrunden inom IT där ”C” tillämpat ett angreppssätt där 

man tänker strukturerat och i flöden och processer redan från start, vilket ”C” menar har underlättat i 

det dagliga arbetet. Sett till arbetet i den dagliga verksamheten så beskriver ”C”:  

 

“... Jag är ju inte så involverad i utförandet i det operativa. Vi har byggt upp en enhet där som 

kallas operations team. Men ibland när vi vuxit väldigt fort så har kvalitén inte varit där den 

behöver, då är jag inne och petar och är tydlig med var vi ska befinna oss och utvecklar 

processerna…” 

 

Under tidens gång har företagets målsättningar ändrats mycket, från början var tanken att vara 

betydligt bredare och göra allt möjligt inom olika affärsområden. Nu har företaget lämnat de tankarna 

bakom sig och valt att fokusera på att bygga upp verksamheten inom ett mer specifikt affärsområde 

vilket också lett till att affärsidén blivit mycket tydligare än vad den var för tre år sedan.  
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Vidare berättar ägaren att de gjort ett tydligt vägval genom att titta på området där behovet är som 

störst och där konkurrensen inte är lika omfattande.  

 

På kort sikt är fokuset för bolaget att skala upp verksamheten och växa. Det innebär att de behöver 

jobba med att utveckla verksamheten på en hel del delar inom bolaget. Sen är det att bygga 

samordningsflöden med automatiserade samordningsterminaler. Det är ett projekt som företaget 

räknat på en del och som kommer innebära stora investeringar för att kunna realisera nästa steg i 

bolagets utveckling. På grund av utvecklingsarbetet som bolaget står inför är de långsiktiga målen för 

bolaget inte självklara. Gällande planering på sikt berättar även ”C”: 

 

“…Det är jättesvårt att planera på lång sikt för ett så litet bolag som vi. Sen tror jag att man får 

förhålla sig till varför man gör det man gör och till sin vision och sina mål och använda det som 

kompass…” 

 

”C” menar vidare på att man måste ha någon form av planering för att komma någonstans och 

konstaterar att företaget måste bli betydligt bättre på att sätta upp verktyg för att i realtid koppla upp 

nyckeltalen till de dagliga aktiviteterna. Där befinner sig inte företaget i dagsläget men det är något 

som företaget vill åstadkomma för att hela tiden kunna se hur det går så att man kan påverka 

morgondagen. I dagsläget så sker möten på veckobasis där företaget synkroniserar personalen och 

ibland hålls större bolagsmöten. När det kommer till den långsiktiga planeringen så är ägaren högst 

involverad och även med nyckelrekryteringar samt budgetplanering. Den kortsiktiga planeringen är 

det andra i organisationen som sköter. ”C” beskriver att de är i behov av mer formella 

styrningsprocesser och att de behöver strukturera upp mer. Sett till kompetensen i organisationen 

anser ”C” att den är bristfällig. I vissa roller har ägaren hundra procent tillit till kompetensen men i 

vissa roller saknas det. ”C” berättar: 

 

“…I operations team så har vi inte tillräckligt med kompetens egentligen. Det hänger ihop med att 

man är ett litet företag och inte har så mycket resurser när man ska anställa dyra och erfarna 

personer…” 

 

Företaget jobbar mycket med innovation, digitalisering och byggandet av en teknisk plattform samt 

att uppnå en bra kundservice. Kundbilden är tydlig för bolaget, ”C” beskriver att Leverans arbetar 

mot få men stora aktörer. När det kommer till hur Leverans använder mått som utvärdering och 

finansiella mått så jobbar företaget med mått i form av omsättning, resultat och täckningsbidrag men 

även kvalitativa mått som leveransprecisionen, kundnöjdhet, avvikelser och både finansiella och 
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andra KPI:er. Gällande den ekonomiska biten så har Leverans budgeter som de använder och följer 

upp varje månad. Däremot anser ”C” ändå att medarbetarna inte har tillräckligt bra koll på vad som 

krävs för att uppnå målen. ”C” berättar: 

 

“...Det är något vi behöver utveckla mer. Vi behöver visualisera de här KPI:erna så att 

medarbetarna ser det i sitt dagliga arbete och kan koppla de aktiviteterna till målen…”  

 

Vidare menar ”C” på att målen lätt kan bli abstrakta för många medarbetare. Det kan bli ett visst utfall 

utan att man vet varför. ”C” säger att de måste jobba med att koppla aktiviteter till resultat då de 

berättar att de inte är där ännu och att det är ett arbete som behöver göras. Vidare är företaget 

finansierat med riskkapital från externa finansiärer och det enda kravet från de i dagsläget är tillväxt. 

”C” berättar att riskkapitalet medför att kravet på tillväxt ökar vilket oundvikligen blir en tydlig 

målsättningen i verksamheten och att de behöver jobbar mycket med volym för att växa. Framöver 

så hoppas företaget kunna etablera tillväxt i nya marknader, kanske i andra länder. Så tillväxten 

kommer fortgå men ”C” vill optimera flödena och lägga till mer värdeadderande tjänster på befintligt 

flöde. ”C” tror på att utveckla produkter och tjänster och optimera flödena. Om framtida mål så 

berättar ägaren: 

 

“…jag kan ibland tycka att glappet mellan det jag ser och vad styrelsen samt operations ser är lite 

för stort. Den övningen behöver vi göra oftare, vi behöver förankra visionen mer kontinuerligt…” 
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5.1.4 Internet AB  

Internet AB grundades 2008 med en vision om att bli Sveriges mest respekterade och uppskattade 

leverantör av konsult- och utbildningstjänster för effektivisering av IT-leveransen. Företaget är 

verksamhetsutvecklare med expertis inom IT-styrning, IT Service Management, agila metoder samt 

regelefterlevnad (compliance). De uppdrag som företaget genomför utgår från kundens behov och 

unika situationen. Företaget utgår inte ifrån en tydligt paketerad tjänst, istället utgår de från det 

specifika behovet samt konsulters kompetens och förmåga. Genom att etablera arbetsprocesser och 

roller som behövs, hjälper de sina kunder för att skapa en affärsdriven verksamhet. Internet AB strävar 

efter att bygga långsiktiga relationer och ställer höga krav på sig själva. Kunskap och kompetens ses 

som en naturlig del av verksamheten. Internet AB är ett värderingsstyrt företag och strävar efter att 

skapa ett företagsklimat där värderingarna kvalitet och samarbete genomsyrar allt de gör. Ett väl utfört 

arbete och en stark kultur är viktigare än tillväxt och individuell prestation. Ett bra arbetsklimat och 

hög trivsel är avgörande för att lyckas leverera framgång.  

 

När Internet AB grundades för 11 år sedan hade respondent D (hädanefter ”D”) som målsättning att 

skapa ett företag som han själv ville jobba med, det ska vara givande och roligt att arbeta där och som 

dessutom styr och bibehåller en god företagskultur. Målsättningen har varit sig lik sen dess, ”D” 

fortsätter:  

 

“…vi har inte haft starka ambitioner på att ha en viss tillväxttakt eller att vi ska sälja bolaget eller 

tjäna mycket pengar på det. Om vi växer får det bli en konsekvens av att vi gör ett bra jobb…”  

 

När det gäller rollen i företaget beskriver ”D” att han startade upp verksamheten och att han idag även 

arbetar som VD. Det innebär att ”D” är delaktig i operativa verksamheten där han arbetar med att ta 

fram strategier och verksamhetsplaner, utbilda personal, planera och följa upp arbetet samt se till att 

organisationen fungerar som den ska. Den andra delen är att jobba som konsult ute hos kund. ”D” 

försöker även att involvera andra för att gå igenom strategier och skapa en delaktighet i organisationen 

och använder även styrelsen för att diskutera olika strategier. Sett till den senaste tiden är ”D” väldigt 

drivande inom arbetet med verksamhetsstyrningen, då företaget är inne i en omorganisation menar 

”D” att det är extra viktigt att ta ansvar för sin roll som VD och styra upp så det blir tydlighet. Vidare 

berättar ”D” att de har en extern styrelse med ledamöter som de brukar bolla idéer och strategier med 

för att få influenser men att de själva för agendan för vad som ska göras och hur det ska göras. Kraven 

på målsättningarna kommer från ”D” själv. Företagskulturen är en av företagets grundstenar för en 

framgångsrik verksamhet och de jobbar aktivt för att bibehålla och utveckla en stark företagskultur 

som genomsyrar hela organisationen. ”D” fortsätter: 
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“…vi har jobbat målmedvetet med företagskulturen, vi väver in det i allt från rekryteringen till 

personalmöten och vi pratar om det internt på daglig basis…”  

 

Vidare är medarbetarna medvetna om företagets värderingar som exempelvis förtroende och ansvar, 

proaktivitet, ärlighet och integritet. Dessa värderingar och principer vevar företaget in i processerna 

och aktiviteterna för att det ska bli en självklarhet, vilket ”D” tror kan förklaras av den starka 

företagskulturen, däremot är visionen och långsiktigheten inte lika tydlig i organisationen. När det 

kommer till målsättningen arbetar företaget med mål inom flera olika områden. Dels så har företaget 

finansiella mål och mål kring organisationsutveckling, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. 

Företaget tillämpar även ett balanserat styrkort. ”D” berättar:  

 

“…vi jobbar med ett balanserat styrkortstänk, både med mätningar och aktiviteter som syftar att 

uppnå målen i ett antal dimensioner, vi har i princip jobbat med styrkortet från dag ett och det är 

viktigt att vi har tydligheten i mål och de aktiviteter som utförs…”  

 

Styrkortet fungerar främst för att formulera målen på medellång sikt och som ett sätt att kommunicera 

målen i verksamheten. De övergripande långsiktiga målen är däremot inte lika tydliga och självklara 

och enligt ägaren är det något som företaget behöver jobba med. De nedbrutna målen i styrkortet är 

mer självklara men de stora penseldragen som vision behöver förbättras. Däremot så menar ”D” på 

att de långsiktiga målen kan vara svåra att formulera. ”D” berättar:  

 

“…dels så måste vi anpassa våra tjänster och produkter till det som kunderna efterfrågar och just 

av den anledningen kan det vara svårt att formulera att vi ska bli bättre på en specifik sak när det 

efterfrågas något annat om 1 år…”  

 

Idag tillämpar företaget ett agilt arbetssätt, vilket innebär regelbunden kommunikation på alla nivåer 

i organisationen, planer och metoder utvärderas löpande och förbättras. Det agila synsättet anser att 

det framförallt är människor och kommunikation som löser problem snarare än verktyg och formella 

dokument. Arbetssättet har varit en genomgående trend i både organisationen och på marknaden de 

senaste åren. Tidigare har fokuset riktat sig åt struktur, ordning och tydliga processer som arbetssätt. 

Däremot tror ägaren att det arbetssättet börjar komma tillbaka och anser att man kommer behöva en 

balans mellan det agila arbetssättet och det mer traditionella med struktur och tydliga processer. 

Företaget har ändrat sitt arbetssätt och inställning till verksamhetsutveckling ganska mycket, ”D” 

berättar:  
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“...Tidigare hade vi mycket planer i dokument och processbeskrivningar internt och generellt 

mycket dokumenthantering. Nu jobbar vi mycket mer med att visualisera och göra det tydligt och 

dessutom att vi omvärderar och utvärderar och ändrar arbetssätt och angreppssätt när vi känner 

att vi har anledning att göra det…” 

 

När det kommer till kunderna är det viktigt för företaget att skapa goda långsiktiga relationer. 

Företaget har många gamla uppdrag och när de väl har en kund så brukar de ha en relation som håller 

sig i flera år. För att bibehålla och leverera värde till kunderna så jobbar företaget mycket med 

kompetensutveckling av deras konsulter, eftersom varje konsultuppdrag är specifikt till kundens 

behov så krävs hög kompetens hos konsulten. Företaget har arbetat mycket med nyckeltal där de gör 

mätningar och uppföljningar för att utvärdera verksamheten men ägaren anser att det inte skapat något 

större värde då de flesta medarbetarna redan har en bra uppfattning om vad som ligger bakom 

nyckeltalen. ”D” säger att det beror på vem man pratar med. Det kan skapa värde för styrelsen och 

till viss mån en del av personalen i den information som styrkortet ger och den trygghet det skapar 

och förståelsen för mätningarna. Något som ”D” menar skapar större värde och som de aktivt jobbar 

med är kulturen och kompetensen hos konsulterna. ”D” berättar: 

 

“...Det är två nyckelfaktorer. Har vi inte rätt kompetens så spelar det ingen roll hur stark kultur vi 

har. Samtidigt då, om vi inte har en bra kultur så kommer vi inte kunna behålla kompetens…” 

 

Vidare menar ”D” att styrkortet mestadels används för att hålla styrelsen uppdaterad och till viss grad 

anställda men att de flesta har en bra känsla av de värdena som de får fram med styrkortet 

hursomhelst. Däremot kan det vara till hjälp för att tydligt strukturera upp mål och hur man når till 

de målen. ”D” menar att det stora värdet som styrkortet medför är hur man tänker kring strategin och 

taktiken bakom det. I dagsläget så sker mycket av kommunikationen av mål informellt och styrkortet 

fungerar mest för att kunna visualisera målen till en viss grad. ”D” berättar: 

 

“…det är mycket informell kommunikation, vi har både planerade möten men mycket ad hoc möten 

då vi pratar med medarbetarna i korridoren eller på telefon. Många planer växer fram ur den typen 

av informell kommunikation…”  

 

Framöver anser ägaren att de behöver jobba med de övergripande målen och vara tydligare och att en 

nyckelfaktor för företaget är att få in rätt kompetens. 
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6. Analys 

6.1 Verksamhetsstyrning utifrån balanserade styrkortet  

I teoretiska referensramen beskrevs balanserade styrkortet som ett verktyg som används av 

företagsledningar för att formulera strategier och rikta in verksamheten mot strategiska riktningen. 

Kaplan och Norton (1996) beskriver hur organisationer kan styra sina verksamheter utifrån det 

balanserade styrkortet utifrån fyra processer. De hävdar att en styrningsprocess utifrån styrkortet 

handlar om att länka strategin med operativa verksamheten genom mätbara nyckeltal som ska 

säkerställa att samtliga medarbetare arbetar mot att genomföra strategin. Vid frågan om hur företagen 

arbetar för att uppnå sina mål går det i resultatet (tabell 4) urskilja att samtliga företag använder en 

kombination av finansiella- och icke-finansiella nyckeltal för att länka ihop strategin med operativa 

verksamheten och på så vis säkerställa att företagen uppnår sina mål, vilket förhåller sig till 

verksamhetsstyrning utifrån balanserade styrkortet enligt Kaplan och Nortons beskrivning.  

 

 Tabell 4: Finansiella och icke-finansiella nyckeltal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallindustri AB ”…vi har målsättningar med omsättning och 

resultat och så vidare, sen är det mycket mer då 

också då vi certifierar ju kvalité och miljö därför 

har vi kvalitetsmål och miljömål…” 

Anläggning AB ”…Vi mäter våra mål mot föregående år och 

kvartal så ser vi diffarna. Vi mäter omsättning, vi 

tittar på hur många anställda vi har varit och hur 

många vi är idag, marginalerna på den månaden 

även om det blir lite efterskjutet…” 

Leverans AB ”… vi mäter både omsättning, resultat och TB men 

även kvalitativa mått som, kundnöjdhet, 

leveransprecisioner, avvikelser, både finansiella 

och andra KPI:er…” 

Internet AB ”… vi har våra finansiella mål, men också kring 

organisationsutveckling och medarbetarnöjdhet 

och hur våra kunder ser på oss. Vi jobbar ju med 

ett balanserat styrkort tänk. Både mätningar och 

aktiviteter som syftar till att uppnå målen i ett antal 

dimensioner…” 
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Ställt till processen strategiformulering framgår det av intervjuerna att SMF:er använder teorier det 

balanserade styrkortet för att bland annat formulera och konkretisera strategier. Framförallt ser vi i 

resultatet att samtliga företagen i urvalet använder styrkortet för att förtydliga vad som behöver göras 

i verksamheten, antingen genom att kommunicera vad som behöver göras strategiskt till medarbetarna 

genom de mätbara målsättningarna eller för att förbättra och interna processer med hjälp av 

informationen som företagen får tillhanda genom att mäta sina prestationer. I Anläggning AB 

beskriver ”B”: 

 

”…vi kommunicerar med mätbara mål, det vill säga att vi kommunicerar det vi håller på med men 

vi ska ju också kunna mäta om vi har varit framgångsrika eller inte…” 

 

Tydligheten som styrkortet medför vid kommunikation stärks vidare av respondent ”A” i 

Metallindustri som nämnt beskriver: 

”…vi har exempelvis tagit in några från produktionen, och dom har aldrig sett en resultat- eller 

balansräkning och då måste man vara väldigt pedagogisk och få dem att förstå. Och då underlättar 

det att man har färger och pilar som gör det lätt att se…” 

Gällande prestationsmätning berättar exempelvis ”A” i Metallindustri AB att den främsta fördelen 

med styrkortet har varit att det blir väldigt tydligt att se om företaget presterar enligt planerna genom 

uppsättningen av nyckeltalen som mäter interna och externa processer tillsammans med de 

finansiella. I Leverans AB, som endast bedrivits i 4 år beskriver ”C” att en av de viktigaste 

styrningsprocesserna som de arbetar på att ta fram är just ett verktyg som i realtid visar hur det går 

för verksamheten. Hur SMF:er använder styrkortet verkar således centreras kring just att förtydliga 

och konkretisera strategiska planeringen samt mäta prestationer genom de finansiella- och icke 

finansiella nyckeltalen. En viktig styrprocess som ska länka operativa verksamheten med strategiska 

planeringen är just att skapa förståelse för strategiska riktningen genom att kommunicera med 

mätbara mål. Vi ser att samtliga bolag kommunicerar i möten där de flesta av medarbetarna är 

närvarande (tabell 5). Dock ser vi att Metallindustri, som styr verksamheten utifrån styrkortet anser 

att det blir för krångligt att använda styrkortet som underlag för att informera medarbetarna om de 

strategiska målen. Samtidigt ser vi att man i Anläggning använder mätbara mål för att kommunicera 

vad man håller på med i företaget. Dock berättar ”B” i Anläggning att denna form av kommunikation 

sker till personal på ledningsnivå och inte till samtliga medarbetare, till samtliga medarbetare 

kommunicerar Anläggning istället med månatliga nyhetsbrev.  
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Vad detta tyder på är att den strategiska planeringen och operativa verksamheten inte är fullt så 

kopplade som Kaplan och Norton (1996) beskrivning på styrkortet, utan att styrkortet mer används 

för att arbeta fram strategier istället för att skapa målmedvetenhet bland medarbetarna i SMF:er. 

 

Tabell 5: Muntlig kommunikation 

Metallindustri AB ”…det är mer muntligt och VD brukar ha ett 

protokoll som vi sätter upp på tavlan så det kan 

kolla själva. Det är sagt att vi ska göra fyra-fem 

nyhetsbrev om vad som är på gång, jag menar vi 

är ett litet företag, saker och ting sprids ganska 

fort…” 

Anläggning AB ”… vi kommunicerar med mätbara mål, det vill 

säga att vi kommunicerar det vi håller på med 

men vi ska ju också kunna mäta om vi har varit 

framgångsrika eller inte…” 

Leverans AB ”…vi har så kallade synkmöten varje vecka där 

vi synkroniserar gänget, sen har vi ibland större 

bolagsmöten...” 

Internet AB ”…det är mycket informellt, både att vi har 

planerade möten men också ad hoc möten då vi 

pratar med personer i korridoren eller på 

telefon. Många planer växer fram ur den typen 

av informella kommunikation…” 

 

En central del av det balanserade styrkortet är just kontinuerlig utvärdering och revidering av strategin 

för att den strategiska riktningen ska fortsätta vara relevant, samt för att organisationen ska fortsätta 

utvecklas (Kaplan & Norton, 1996, s 11). Här kan vi se att samtliga företag arbetar med att följa upp 

och utvärdera verksamheten, men att exempelvis Leverans AB inte har utvecklat ett verktyg som 

illustrerar nyckeltal som återfinns i styrkortet för att kontinuerligt kunna se avvikelser i faktiska 

prestationer kontra budget. Här kan man konstatera att organisatorisk mognad är en viktig faktor som 

kan förklara hur SMF:er använder styrkortet, man har helt enkelt inte kommit så långt i utvecklingen. 

För att säkerställa att det inte blir en överbelastning med information vid utvärdering av 

verksamheten, menar ägarna av Metallindustri och Internet AB att det är viktigt att hålla styrkortet 

simpelt och så tydligt som möjligt.  
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Detta överensstämmer med Welsh och White (1981) antagande om att SMF:er kan motverka 

resursbrist genom att främja en simpel organisationsstruktur. I tabell 6 beskriver respondenterna 

följande om uppföljning och utvärdering av prestationer: 

Tabell 6: Företagens inställning till uppföljning. 

Metallindustri AB ”…det som jag kan tycka att vi är dåliga på är 

uppföljningen när vi ser en brist och att vi inte 

uppfyller målen. Det jobbar vi med att försöka 

göra lite lättare. När man tittar på hur det 

(styrkortet) är upplagt är det lätt att göra det för 

krångligt, man ska försöka göra allt så enkelt som 

möjligt…” 

Anläggning AB ”…diffen är viktig att få fram för att ta reda på 

varför man har fått ett tapp. Det vi vill göra är att 

få en prognos. Om vi i prognosen ser att vi kommer 

att få ett tapp så måste vi fylla tappet på något 

sätt…” 

Leverans AB ”…jag kan vara ärlig att säga att vi pratar om de 

och kommunicerar men det vi måste bli mycket 

bättre på, att sätta upp dashboards och verktyg för 

att i realtid koppla upp det till de dagliga 

aktiviteterna, där är vi inte än men dit måste vi 

komma så att man ser hela tiden hur det går så att 

man också kan påverka morgondagen…” 

Internet AB ”…nu jobbar vi mycket mer med att visualisera 

och göra det tydligt och dessutom att vi 

omvärderar och utvärderar och ändra angreppsätt 

när vi känner att vi har anledning att göra det…” 

 

Gällande planering går det att finna likheter och skillnader i hur SMF:er använder styrkortet. Det går 

i resultatet tyda att kortsiktiga planeringen hos SMF:er inte beror på brist på resurser, utan på grund 

av att man har svårt att se långt fram i tiden eller på grund av att visionen inte är tillräckligt konkret 

för att kunna sätta upp en långsiktig plan (tabell 7), vilket kan hänvisas till reaktiva inställningen till 

marknaden. Dock ser vi att Anläggning AB, som har starka tillväxtambitioner och en vision om vart 

dom vill vara storleksmässigt, samt arbetar med det balanserade styrkortet för att styra verksamheten 

har bättre förutsättningar för att förutse marknaden.  
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Ett resonemang som man kan föra gällande hur SMF:er använder styrkortet är att, med en tydlig 

vision tillhanda kan det vara ett effektivt verktyg som kan underlätta långsiktiga planeringen i 

SMF:er. Detta då det bidrar till att konkretisera företagets vision i konkreta delmål som man vill 

uppnå, vilket kan underlätta för SMF:er att vara mer avsiktliga vid formulering av strategier. Det vill 

säga att aktivt arbeta mot ett mål istället för att anpassa sig till marknaden. 

Tabell 7: Planering 

Metallindustri AB ”…vi lever ju i en värld där vi ser kanske 6–7 

veckor framåt, mer ser vi inte, men så har jag 

haft det i 35 år…” 

Anläggning AB ”…vi planerar med 5 årsplaner. Vi jobbar med 

mycket dokument på ledningsnivå där vi sätter 

mål årligen vart vi är. Vi har visioner för bolaget 

för hur vi ska utvecklas, och vilka ben som ska 

utvecklas och vilka affärsområden vi ska drivas 

på…” 

Leverans AB ”…ju mindre bolag man är desto svårare, för det 

blir lätt att man ser en affärsmöjlighet och så 

ändrar man några grader om man drar ut på det. 

Det är jättesvårt att planera så långt fram för ett 

så litet bolag som oss…” 

Internet AB ”…vi har inte jättetydliga mål på lång sikt och 

det är väl en av de sakerna vi behöver jobba 

litegrann med, dels hur vi skulle kunna sätta mål 

och i så fall hur vi kan skapa det…” 

 

Sammanfattningsvis gällande verksamhetsstyrning utifrån balanserade styrkortet kan man tyda att 

SMF:er främst använder styrkortet för prestationsmätning, förtydliga vad som behöver göras samt 

konkretisera strategin genom finansiella- och icke-finansiella nyckeltalen. Med andra ord verkar 

denna form av styrning centreras kring strategisk planering på ledarnivå, och således inte fullt så 

integrerat med operativa verksamheten. Vi kan dock se att det finns skillnader i hur SMF:er använder 

styrkortet, där verksamhetsstyrningen varierar från ett sätt att tänka kring strategi och styrning till ett 

fullt implementerat styrkort enligt Kaplan och Nortons beskrivning. I följande kapitel utforskar vi 

vilka likheter och skillnader det finns i hur SMF:er använder det balanserade styrkortet. 
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6.2 SMF:ers organisatoriska karaktärsdrag  

Ett mönster som vi noterar bland företagen som intervjuats är vikten av ett differentierat erbjudande. 

Hälften av företagen som intervjuats har ett nischat erbjudande som riktar sig mot en specifik del av 

sin marknad. Framförallt lyfter ägarna för Metallindustri AB och Leverans AB fram minskad 

konkurrens och bättre förutsättningar för prissättning som stora fördelar, vilket stämmer överens med 

Storey (1994, s 11) teori om SMF:er och nischer. Motsatsvis beskriver ”D” i Internet att företaget 

inte har ett differentierat erbjudande, men att behovet finns där (tabell 8). 

 

Tabell 8: Företagens inställning till ett differentierat erbjudande 

Metallindustri AB ”…istället för att ha 700 konkurrenter så har vi 

tre som har samma utrustning. Det innebär att 

stället för att ta 800 kr/timme så kan vi ta 

1400/timmen vilket leder till andra 

förutsättningar. 

Leverans AB ”…vi får också lite ensamrätt till våra kunders 

volymer. Det har gjort att vi valt en nisch...” 

Internet AB ”…sett till kundernas perspektiv är jag säker på 

att vi inte har stuckit ut särskilt mycket. Det är 

något som vi behöver jobba med…” 

 

Gällande SMF:ers marknadsställning kan man konstatera att ett tydligt definierat kunderbjudande 

som differentierar sig från konkurrenterna på marknaden är ett viktigt strategiskt mål för SMF:er då 

det är ett sätt för bolagen att få kontroll och inflytande i sin marknad, och på så vis minska 

exponeringen mot externa marknadsomständigheter. Att identifiera kunderbjudandet är en central 

metod för hur styrkortet kan användas. Dock kan man, utifrån de empiriska resultaten resonera att en 

form av strategisk planering och styrning på marknaden utgår ifrån flexibilitet och ad hoc 

beslutsfattande, för att kunna erbjuda korta ledtider samt anpassa sig efter behov på marknaden. Ett 

gemensamt mönster för tre av fyra bolag är att korta ledtider och snabba beslut är en viktig 

konkurrensfördel, tabell 9 speglar detta.  
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Tabell 9: Företagen om flexibilitet 

Metallindustri AB ”…Om vi tar [företag] så är de betydligt 

billigare än oss men de har 8 veckors leveranstid 

jämfört med oss som levererar på 1–2 veckor, 

det är ingen konkurrens…” 

Anläggning AB ”… tillgänglighet. Snabba handledningar och 

snabba beslut sätter våra kunder otroligt högt 

värde på…” 

Leverans AB ”… jag tror att snabba innovativa, tror de skulle 

säga relationerna också, att vi hanterar de på ett 

bra sätt. Bra kundservice…” 

 

Ett område där det finns likheter i hur SMF:er använder det balanserade styrkortet kan således vara 

att man i dessa bolag värdesätter informella strukturer som är mer flexibla, samt ad hoc 

beslutsfattande högre än formella styrningsprocesser som styrkortet vilket hämmar lämpligheten av 

styrkortet. En annan faktor som kan belysa likheter och skillnader i hur SMF:er använder balanserade 

styrkortet fullt är de simpla strukturerna som är karaktäriserande för SMF:er. En anledning till att 

styrkortet är viktat mot stora bolag är att det är utmanande att koordinera arbetsinsatser och 

kommunicera i stora organisationer. Motsatsvis kan ledare för SMF:er, som resultatet speglar, 

koordinera arbetsinsatser genom direkta instruktioner och övervakning då den simpla strukturen gör 

detta mycket tillgängligt.  
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6.3 Ägares karaktärsdrag  

I resultatet kan vi urskilja, med bakgrund av den verklighet som SMF:er står inför, att ägarens 

ambition har en betydande roll och formar besluten kring hur företaget styr sin verksamhet, då det 

framgick i resultatet att ägarens ambition och målsättning speglade företagets mål och vision. Enligt 

Cocca och Alberti (2009, s 191) är det inte ovanligt att ägaren sköter, hanterar och planerar företagets 

finanser och formulerar strategier själv eller med få mellanchefer. Samtliga ägare beskrev sin 

situation inom bolaget på ett sätt som liknar detta resonemang. I Metallindustri AB berättar ”A” att 

han efter att ha startat och drivit företaget i 35 år inte är lika hungrig som tidigare, och att det 

långsiktiga tänket inte finns där på samma sätt som tidigare. Samtidigt beskriver ”A” att målet med 

bolaget inte är att bli störst på marknaden, utan att det ska vara ett välmående företag där samtliga 

medarbetare har roligt. Här går det att tyda ett samband mellan ägarens motivationsnivå och målet 

med företaget där man kan se att ägarens motivationsnivå och målsättning spelar stor roll för hur 

företaget arbetar med styrning. I Metallindustri AB mäter ledningen exempelvis faktorer som 

sjukfrånvaro samtidigt som de arbetar aktivt för att bibehålla en stark kultur inom företaget, man kan 

således notera att det finns ett samband med ägarens mål om ett välmående företag, och hur de faktiskt 

arbetar.  

Genom att jämföra Anläggning AB med Internet AB kan man notera att det finns skillnader i hur 

SMF:er använder balanserade styrkortet baserat på vilken ambition ägaren har med företaget. Dessa 

två bolag, har båda bedrivits i mellan 10 till 15 år, samt befinner sig i samma omsättningsklass, och 

är generellt sett likartade men arbetar med styrkortet på olika sätt. I Anläggning AB används mätbara 

mål för att kommunicera, kontrollera och koordinera arbetsinsatser. Dessutom ligger ett stort fokus 

på att kontinuerligt utvärdera företagets finansiella och icke-finansiella prestationer vilket går att likna 

med ett fullt implementerat styrkort enligt Kaplan och Nortons beskrivning. ”D” i Internet AB berättar 

att de arbetar med ett ”balanserat styrkortstänk”, och att de jobbar med mätningar och aktiviteter som 

syftar att uppnå målen, på samma sätt beskriver Kaplan och Norton (1996) att företag ska jobba med 

styrkortet. Däremot berättar ”D” i Internet AB att: 

”…Vi har haft mycket nyckeltal men i ärlighetens namn så tycker jag inte de har skapat så mycket 

värde utan vi har mätningar och uppföljningar men med flera av de känner vi att de inte ger 

något…” 
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Detta står i stark kontrast till ”B” i Anläggning AB som menar att nyckeltalen skapar enormt värde 

för sitt bolag. Intressant är det även att notera att visionen och de långsiktiga målen enligt ”D” i 

Internet AB inte varit lika tydliga då det är svårt att se långt fram i tiden. En annan förklaring kan 

dock vara att visionen inte är tillräckligt konkret formulerad. Man kan alltså konstatera att ett sätt som 

ligger till grund för hur SMF:er arbetar med det balanserade styrkortet beror på hur visionen är 

formulerad, där man kan se att SMF:er som har ett tydligt definierat mål som man vill uppnå har en 

tydligare bild med vad man vill få ut av styrkortet. I detta exempel går det genom att jämföra hur 

ägarna beskriver övergripande visionen (tabell 10) se hur detta gestaltar sig. 

 

Tabell 10: Jämförelse mellan Anläggning & Internet AB:s visioner. 

Anläggning AB ”…vi har visioner för bolaget för hur vi ska 

utvecklas, och vilka ben som ska utvecklas och 

vilka affärsområden vi ska drivas på. Utefter det 

har vi lagt ut planer (ett år till fem år). Där finns 

det planer för hur mycket vi ska växa i olika led, 

hur många anställda vi ska ha, vilka geografiska 

områden vi ska vara närvarande i, vart vi ska ha 

kontor och vilken omsättning vi ska ha ett visst 

år…” 

Internet AB ”…vi har inte haft starka ambitioner att vi ska 

ha en viss tillväxttakt eller att vi ska sälja bolaget 

eller tjäna mycket pengar på det. Det har vi sagt 

att om vi växer så får det bli en konsekvens av att 

vi gör ett bra jobb. Snarare än att ha det som 

utgångspunkt…” 
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7. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur SMF:er använder det balanserade styrkortet för att 

styra sin verksamhet. Det studien har kommit fram till utifrån intervjuerna är att SMF:er främst 

använder det balanserade styrkortet som ett styrningsverktyg för att mäta prestationer, konkretisera 

strategin och förtydliga viktiga aktiviteter som ska driva företaget mot sina mål. I resultatet går det 

att tyda att SMF:er främst åstadkommer detta genom att tillämpa en uppsättning av finansiella- och 

icke-finansiella nyckeltal som underlättar för ledningen att implementera sina strategier i 

verksamheten. En teoretisk upptäckt som studien gjort är att det finns skillnader i hur SMF:er verkar 

använda balanserade styrkortet. Det som går att tyda är att dessa företag använder styrkortet i olika 

utsträckning, varierande från ett sätt att tänka kring strategisk styrning, till ett fullt implementerat 

styrkort likt Kaplan och Nortons beskrivning.  

 

Utifrån respondenternas svar har vi kunnat urskilja att företag vars ägare drivs av tillväxt tenderar att 

ha en mer konkret vision för vart man vill hamna med företaget och att de följaktligen använder det 

balanserade styrkortet mer genomgående i verksamheten. De en tydligare koppling mellan styrkortet 

och den dagliga verksamheten via nyckeltal som är mer länkade till utvärdering, kommunikation och 

uppföljning och med tydligare affärsplaner på lång sikt än i företagen där visionen är mindre konkret. 

I företag där ägarens personliga ambitioner och mål är mindre konkreta kan vi se att styrkortet 

används som ett sätt att tänka kring den strategiska styrningen vilket är likt med Andersen et al. (2001) 

beskrivning om hur SMF:er kan använda styrkortet. 

 

I resultatet kan vi även se att det finns likheter i hur SMF:er använder balanserade styrkortet för att 

styra sin verksamhet baserat på de organisatoriska karaktärsdragen. Studien visar att SMF:er i högre 

utsträckning eftersträvar att vara flexibla och anpassningsbara på marknaden istället för att planera 

sig fram strategiskt, vilket är ett resultat av reaktiva inställningen. Dessutom går det att urskilja ur 

resultatet att SMF:er inte använder styrkortet för att kommunicera och koordinera arbetsinsatser på 

operativ nivå eftersom det är mycket lättare att koordinera arbetet informellt och muntligt, till följd 

av SMF:ers simpla strukturer. Sammanfattningsvis kan vi konkludera att SMF:er använder det 

balanserade styrkortet framförallt för prestationsmätning och strategimplementering på ledningsnivå, 

men att det finns likheter och skillnader i hur SMF:er använder styrkortet beroende främst på ägarens 

personliga ambitioner och mål med företaget samt SMF:ers organisatoriska karaktärsdrag.  
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Vi har i analysen noterat att SMF:er kan dra nytta av att jobba med det balanserade styrkortet som ett 

sätt att tänka kring strategi genom att lyfta upp de viktigaste delarna i organisationen och på så sätt 

förtydliga målsättningarna. Dels för att organisationen inte ska släppa fokus om visionen och 

strategierna och dels för att medarbetarna enkelt ska kunna ta del av de viktigaste delarna i bolaget 

och kunna förstå dem. Det kan dessutom fungera som ett hjälpmedel för att vidareutveckla visionen 

och strategierna. Vi ser att det blir problematiskt för SMF:er när det kommer till att tolka och tillämpa 

styrkortet. Osäkerheten kring vilken funktion styrkortet ska fylla i företaget verkar grundas i 

tvetydigheten i de långsiktiga målsättningarna. Vad vi kan se är att Anläggning AB och Leverans AB 

som är tillväxtföretag verkar ha större användning för styrkortet på grund utav att de har en tydligare 

bild av deras målsättningar och vad de behöver göra för att uppfylla dessa målsättningar. Däremot är 

styrkortet bra ur den synvinkeln att det uppmärksammar samtliga aspekter av företaget. Av den 

anledningen tror vi att SMF:er skulle gynnas av styrkortet som ett sätt att tänka och att om de utgår 

från de perspektiv som är mest relevant för företaget så skulle det underlätta att skapa en övergripande 

vision om företagens målsättningar. 

 

Uppsatsen bidrar med ökad förståelse kring verksamhetsstyrning i SMF:er genom att belysa de 

särskilda styrningsrelaterade förutsättningar dessa företag har baserat på deras organisatoriska 

karaktärsdrag och det ägarledda styret. Studien visat att SMF:er föredrar informella 

styrningsmekanismer för att koordinera interna verksamheten till följd av simpla strukturer, samt då 

flexibilitet och ad hoc beslutsfattande värdesätts högt i dessa företag. Dessutom har studien visat att 

SMF:er använder det balanserade styrkortet främst för som ett verktyg för att konkretisera och 

implementera strategin och mäta prestationer genom finansiella- och icke-finansiella nyckeltal. 

Dessutom har studien visat att det finns likheter och skillnader mellan hur SMF:er använder 

styrkortet, där det går att tyda att sättet styrkortet används varierar från ett sätt att tänka kring 

strategisk styrning till ett fullt implementerat styrkort, som förklarades beror mycket på ägarens 

ambitioner samt SMF:ers mognad.  

 

En begränsning med denna studie är dock att endast fyra företag finns med i urvalet, där endast en 

intervju med företagsägaren utförts. Detta innebär att resultaten som studien medfört bidrar till ökad 

förståelse kring forskningsområdet, men går inte att generalisera. För att studera ämnet vidare föreslår 

vi att fler kvalitativa fallstudier utförs för att ytterligare befästa hur SMF:er använder styrkortet för 

att styra sin verksamhet. En rekommendation för att få djupare nyans i fallstudien vore då att intervjua 

flera medarbetare i varje företag i urvalet för att få en djupare bild av verksamhetsstyrningen i de 

studerade fallföretagen. 
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En annan begränsning med denna studie är definitionen SMF, som omfattar företag som anställer 

mindre än 250 anställda samt har en omsättning som ej får överstiga 50 miljoner euro och/eller en 

balansomslutning på mindre än 43 miljoner. Denna avgränsning är väldigt bred och kan bidra till 

skeva resultat då det är en väsentlig skillnad på behovet av verksamhetsstyrning i ett företag som har 

över 150 anställda kontra ett företag som anställer 10 medarbetare. Det vore därför intressant att 

utforska hur balanserade styrkortet skulle kunna bidra till verksamhetsstyrningen i mindre, nystartade 

företag där ett styrkort implementeras i inledningsfasen av företagets start, för att undersöka hur 

småföretag omogna småföretag använder styrkortet för att styra sin verksamhet.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor: Till ägaren 

  

Vad är din roll på företaget? 

 

Hur länge har du drivit/arbetat på företaget? 

 

Varför startade du företaget?  

- Vad var ditt mål med verksamheten då kontra idag?  

- Hur har grundidén utvecklat sig till vad det är idag.  

- Vad är det viktigaste målet just nu på kort sikt. 

 

Om du blickar tillbaka några år i verksamheten. Vad har ni gjort längs vägen för att nå dit ni 

befinner er idag? 

 

Ägarens syn på verksamhetsstyrningen 

Hur jobbar du med att uppnå de mål du har i verksamheten? 

- Hur kommunicerar du dina mål med verksamheten till dina medarbetare? 

- Upplever du att samtliga medarbetare är medvetna om målen och arbetar mot dem? 

 

Hur delaktig är du som ägare i den dagliga verksamheten? Har du andra som hjälper dig i dagliga 

verksamheten och ser till att du når dina mål? (planering av finanser, humana resurser, formulera 

strategier) 

 

Identifiera företaget 

Hur planerar ni er verksamhet på kort- och lång sikt?  

 

Vad särskiljer er från företag i samma bransch? 

- Vilka är era främsta konkurrenter i er bransch? 

- Vilka är era kunder idag? 

- Hur jobbar ni för att få nya kunder och behålla kunderna ni har idag? 

 

Hur går det till när ni kommunicerar exempelvis… Hur säkerställer ni att era anställda jobbar för att 

uppnå de mål som ni satt upp i verksamheten?  
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Balanserade styrkortet i små och medelstora företag 

Hur jobbar ni med att bibehålla och leverera värde till era kunder? 

 

Utvärderar ni hur det går för verksamheten på något sätt och hur gör ni då? 

- Hur relateras det till målen? 

 

Man kan jobba med årsredovisningar och rapporter för att jämföra hur verksamheten går. Man kan 

till exempel använda finansiella nyckeltal som lönsamhet och tillväxt för att mäta hur det går för 

företaget. Arbetar ni med finansiella eller andra nyckeltal i företaget? 

 

Anser du att anställda i organisationen är medvetna om företagets framtida mål och planer och 

agerar efter att uppnå dem?  

 

Om du tänker dig några år framåt gällande verksamheten, vad har ni för målsättningar att uppnå i 

framtiden?  Hur tänker ni att ni ska nå de målen?  

- Hur kom ni fram till de målen?  

- Hur har ni kommunicerat de här framtida målen till de anställda?  

- Vet de om att de är de långsiktiga målen.  
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Bilaga 2 - Framställning av intervjuguide 

Forskare Teori Intervjufrågor 

Mintzberg (1983), Ates 

et al (2013), Cocca och 

Alberti (2009) Hudson 

och Smith (2007), 

Rompho (2011), 

Andersen et al (2001), 

Cardon och Stevens 

(2004), McAdam (2000) 

Wang et al (20079 

Ledarens karaktärsdrag 

Ägarens ambition med företaget 

påverkar företagets strategi och 

vision. 

 

SMF-ledaren sköter styrningen 

med få eller inga stödfunktioner 

Vad är din roll på företaget?  

 

Hur länge har du drivit/arbetat på företaget? 

 

Varför startade du företaget?  

 

Vad var ditt mål med företaget då kontra idag?  

 

Hur har grundidén utvecklats till vad det är 

idag? 

 

Vad är det viktigaste målet idag på kort sikt?  

 

Om du blickar tillbaka några år i verksamheten. 

Vad har ni gjort längs vägen för att nå dit ni 

befinner er idag? 

 

Hur jobbar du med att uppnå de mål du har i 

verksamheten? 

 

Hur delaktig är du som ägare i den dagliga 

verksamheten? Har du andra som hjälper dig i 

dagliga verksamheten och ser till att du når 

dina mål? (planering av finanser, humana 

resurser, formulera strategier) 

Kaplan och Norton 

(1992), Andersen et al. 

(2001), Quesado et al. 

(2017), Jennings och 

Beaver (1997), Gumbus 

och Lussier (2006), 

Kaplan och Norton 

(2001) Cocca och 

Alberti (2009), Storey 

(2016), Giannopoulos 

(2013). Ates et al. 

(2013). Garengo et al 

(2005) 

Organisationens 

karaktärsdrag 

Planering 

Långsiktiga mål 

 

SMF:er behöver balansera 

kortsiktiga och långsiktiga 

prioriteringar 

 

SMF:ers prioriteringar på kort 

sikt är likviditet 

 

I SMF:er koordinerar ledaren 

arbetet genom direkta 

instruktioner och övervakning. 

Korta kommunikationskanaler 

 

Reaktiv inställning till 

marknaden 

Hur planerar ni er verksamhet på kort- och lång 

sikt?  

 

Om du tänker dig några år framåt gällande 

verksamheten, vad har ni för målsättningar att 

uppnå i framtiden?   

 

Hur kom ni fram till de målen?  

 

Hur tänker ni att ni ska nå de målen?  

 

Hur har ni kommunicerat de här framtida 

målen till de anställda?  
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Ad hoc beslutsfattande 

Vet de om att de är de långsiktiga målen? 

Hur går det till när ni kommunicerar? Hur 

säkerställer ni att era anställda jobbar för att 

uppnå de mål som ni satt upp i verksamheten?  

 

Vad särskiljer er från företag i samma bransch? 

 

Vilka är era främsta konkurrenter i er bransch? 

 

Hur jobbar ni för att få nya kunder och behålla 

kunderna ni har idag? 

Kaplan och Norton 

(1992, 1996).  

Balanserade styrkortet 

- Finansiella perspektivet 

- Kundperspektivet 

- Interna 

processperspektivet 

- Lärande och 

utvecklingsperspektivet 

- Nyckeltal 

 

Styrningsprocesser 

 

- Strategiformulering 

- Kommunicera och länka 

strategin med dagliga 

verksamheten 

- Utvärdera prestationer 

- Affärsplanering 

Hur jobbar ni med att bibehålla och leverera 

värde till era kunder? 

 

Utvärderar ni hur det går för verksamheten på 

något sätt och hur gör ni då? 

 

Hur relateras det till målen? 

 

Man kan jobba med årsredovisningar och 

rapporter för att jämföra hur verksamheten går. 

Man kan till exempel använda finansiella 

nyckeltal som lönsamhet och tillväxt för att 

mäta hur det går för företaget. Arbetar ni med 

finansiella eller andra nyckeltal i företaget? 

 

Jobbar ni med nyckeltal i verksamheten? 

 

Hur kommunicerar du dina mål med 

verksamheten till dina medarbetare? 

 

Upplever du att samtliga medarbetare är 

medvetna om målen och arbetar mot dem? 

 

 

 

 

 


