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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Vi har studerat ett företag som under sju år har arbetat med att implementera 
styrsystemet Balanced Scorecard. Företaget har under denna period haft tre uppstarter. Enligt 
Kaplan och Norton som är skaparna till Balanced Scorecard bör det ta cirka 16 veckor att 
implementera ett Balanced Scorecard. 
 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheten till implementering av 
Balanced Scorecard. 
 
Genomförande: Vi har genomfört en fallstudie där vi studerat implementering på tre nivåer i ett 
företag. Vi har intervjuat två personer ur ledningen, fem avdelningschefer samt gjort en 
enkätundersökning med 28 personer på medarbetarnivå. 
 
Resultat: Vi har kommit fram till sju avgörande faktorer som påverkar en implementeringsprocess. 
Denna börjar med ett internt eller externt förändringstryck som innebär att det behöver ske en 
förändring i företaget. En projektledare behövs som ansvarig för arbetet och för att leda 
implementeringen framåt. Kunskap om implementeringens arbetsgång och kunskap om innehållet 
i det som ska införas är ytterligare faktorer. Ledningens stöd innebär att ledningen måste 
uppmuntra och stödja medarbetarna. En faktor är information och förtydligande av mål om 
innehållet i det som ska implementeras. Den sista avgörande faktorn är att få medarbetarna 
delaktiga för att lyckas genomföra implementeringen. 
 
Vi har även kommit fram till att det finns ett antal mindre avgörande faktorer som kan innebära 



  

motkrafter mot en förändring och som kan uppstå under implementeringsprocessen. Två av dessa 
motkrafter är frustration och försening. Frustration uppkommer då kunskap om det som ska 
implementeras saknas och avsaknad av kunskap leder till försening. Om medarbetarna inte får 
information och tydliggörande av mål uppstår förvirring som är ytterligare en motkraft. Den sista 
motkraften som kan uppkomma är att förändringsbenägenheten inte alltid är så stor hos 
medarbetarna.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: In our case study we have been studying a company that during the last seven years 
have tried to implement the control system Balanced Scorecard. They have during this period 
made three attempts. According to Kaplan and Norton, the creators of Balanced Scorecard, it 
should take about 16 weeks to implement a Balanced Scorecard. 
 
Purpose: Our purpose is to investigate which factors that influence the possibility to implement 
Balanced Scorecard. 
 
Method: We have conducted a case study where we have studied implementation at three levels in 
a company. We have interviewed two people from management, five of the department heads and 
made an inquiry investigation with 28 people of the companies employees. 
 
Results: We have found that there are seven determining factors that influence an implementing 
process. The process starts with an internal or external pressure for change that indicates that a 
change is needed in the company. There is a need for a project leader who is responsible for the 
work and leads the implementing process forward. The project leader needs to have knowledge 
about the implementing process and knowledge about the contents of what they want to 
implement. Management support is another factor and by that means that management must 
stimulate and support the members of the staff. Information and elucidation of goals is another 
factor that is needed about the implementation. The last factor to get a successful implementation 
is to get the members of the staff participate. 
 



  

We have also found some minor determining factors that can act as a counterforce towards a 
change that can arise during the implementing process. Two of these counter forces are frustration 
and delay. Frustration arises when knowledge about the implementation is missing and the loss of 
knowledge leads to delay. If the members of the staff don’t receive information and elucidation of 
goals confusion may arise which is another counterforce. The last counterforce that can arise is that 
the members of the staff are afraid of change. 
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1 Inledning 
 

Vår uppsats inleds med en bakgrund till varför det är intressant 
att studera implementering av ett nytt system, exempelvis 
Balanced Scorecard. Vi för i vår problemdiskussion fram vissa 
problem som finns med det vi vill studera samt förklarar vårt 
syfte med uppsatsen.  

 
 

1.1 Bakgrund 
 
1995 beslöt vårt fallföretag att påbörja införandet av Balanced Scorecard 
(BSC). Efter sju år och tre uppstarter är de fortfarande inte riktigt klara med 
implementeringen. Kaplan och Norton som är de teoretiker som i början av 
1990–talet satte ord på ett styrinstrument för företag (Balanced Scorecard), 
menar att det bör ta cirka 16 veckor att implementera ett BSC. Lika lång 
tid, cirka 78 arbetsdagar, i praktiken fyra månader, behövs för att 
genomföra ett styrkortsprojekt enligt Hallgårde och Johansson (1999). 
Dessa menar dessutom att det inte bör störa den normala verksamheten i 
någon större utsträckning.  

BSC presenterades som svar på den för tillfället växande kritiken som 
fanns mot traditionell ekonomistyrning under 1990-talet. BSC är ett 
övergripande verktyg som gör företagets vision, affärsidé och strategi till 
en sammanhängande uppsättning mått för att mäta utfallet (Kaplan & 
Norton, 1999). Därmed blir det lättare att se hur verksamhetens olika delar 
hänger ihop och påverkar varandra (Nordstrand & Högsta, 2000). Ett 
styrkort har fyra perspektiv som mäter finansiellt resultat, förbättringar i 
processerna, kundfokus och innovation (Cameron, 2002). Genom att se 
företaget ur fyra perspektiv försöker BSC att koppla den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin (Olve, et 
al 1997). 
 
BSC är flerdimensionellt och är en god grund för helhetstänkande 
(Wennberg, 2001). Det går att beskriva införandet av BSC i olika steg. 
Litteraturen beskriver olika många steg och varierande modeller när det 
gäller implementeringsprocessen. Kaplan och Norton (1999) har tio steg i 
sin modell, medan Hallgårde och Johansson (1999) har sju i sin modell.  
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En implementeringsmodell ska vara konkret, det är även viktigt att det 
fokuseras på både implementering och strategi för att nå framgång med en 
förändring (Holmstrand & Karlsson, 2001). Implementering är en 
utformning (Hatch, 2000), som innebär att bestämma sig för en arbetsgång 
i form av de aktiviteter som ska utföras och vilka som är ansvariga för att 
aktiviteterna blir gjorda, vem ska göra vad, när och med vilka resurser. 
(Axelsson, 1998). Implementering kräver att de i företaget som måste agera 
har positiva förväntningar på sitt beteende för att kunna vara motiverade att 
genomföra handlingen och ha det engagemang som behövs för att 
genomföra och avsluta handlingen på ett avsett sätt (Hatch, 2000). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vid slutet av 1990-talet började allt fler företag att arbeta med BSC 
(Nordstrand & Högsta, 2000). Detta menar även Solano, et al (2002) som 
säger att BSC har implementerats av alla sorters företag över hela världen. 
Säkerligen finns det idag också många företag som är i startgroparna för att 
införa BSC eller som har försökt, men inte lyckats. Innan införandet av ett 
BSC är det viktigt för företag att fundera över vilka effekter de vill få ut av 
styrkortet och vad det kan finnas för fallgropar på vägen (Olve, et al, 1997). 
 
För att genomföra ett styrkortsprojekt i ett företag måste ledningen utgå 
ifrån visionen, målen och strategierna. Dessa ska sedan brytas ned till 
kritiska framgångsfaktorer och olika perspektiv. Olika mått ska väljas för 
att veta vad som ska mätas i respektive perspektiv. Utifrån detta ska 
företaget skapa handlingsplaner och uppföljningsplaner för vilka åtgärder 
som ska vidtas för att nå målen och för att veta hur styrkortet ska följas 
upp. Många olika steg av olika stor betydelse ska knytas samman till ett 
styrkort för hela organisationen, samtidigt ska strategin vara så pass 
nedbrytbar att den ska kunnas förstås i alla organisationens delar och 
nivåer. När designprocessen av styrkortet är färdigt är det dags att 
implementera styrkortet i organisationen. En grundtanke är att det 
balanserade styrkortet ska vara ledningens verktyg. (Hallgårde & 
Johansson, 1999).  
 
Erfarenheter visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för att arbeta fram 
och genomföra ett BSC är den seriositet och det engagemang som läggs ner 
i processen för framtagandet (Kaplan & Norton 1999). För att företag ska 
lyckas med att knyta samman visionen med det dagliga arbetet är det 
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viktigt att utvecklingsprocessen sker från två håll. Arbetet med visionen 
måste vara förankrat och förmedlat från ledningen och föras ut i 
organisationen. En dialog bör fortgå genom hela organisationen när det 
gäller vilka aktiviteter som påverkar och bidrar till visionens förverk-
ligande. Ledningen måste till hundra procent stå bakom hela arbetet och 
aktivt delta i framtagningsprocessen av styrkortet. (Olve, et al, 1997) Utan 
toppchefernas engagemang och ledarskap kommer styrkortsprojekt 
sannolikt att misslyckas (Kaplan & Norton, 1999).  
 
Kaplan och Norton (2001) nämner ett antal faktorer som kan påverka om 
företag misslyckas med införandet av sitt styrkort. Det kan vara problem 
som har att göra med designen av styrkortet, dvs. strukturen eller med 
själva implementeringsprocessen. Designproblem som uppstår kan 
exempelvis vara att styrkortet inte är uppbyggt för att förmedla företagets 
strategi. När det gäller implementeringsprocessen diskuterar flera teoretiker 
att en implementering bör ske enligt vissa i förväg bestämda steg. Att 
medarbetarna inte blir delaktiga i arbetet med BSC utan att arbetet stannar 
på ledningsnivå är ett vanligt processproblem. Det är viktigt att få 
personalen att förstå mål och mening med styrkortsarbetet så att deras egen 
viktiga roll för att kunna påverka det ekonomiska resultatet tydliggörs. 
Ytterligare problem är att om det inte finns någon tydlig ledare för 
implementeringen kan arbetet stanna upp. 
 
Nedan visas de problemfrågor som vi vill kunna besvara i vår uppsats: 
 

 Hur fungerar en implementeringsprocess? 
 Vad kan vara orsaken till att en implementering tar lång tid? 
 Är vägen från idé till ett lyckat införande av BSC som teorin gör 
gällande? 

 Vid implementeringen, har ledningen en så pass viktig roll som 
litteraturen gör gällande eller är ett lyckat införande beroende på 
strukturen i företaget samt förändringsbenägenheten hos personalen? 

 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheten till 
implementering av Balanced Scorecard. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel vill vi förklara hur vi har gått tillväga i vårt arbete 
med uppsatsen och vår fallstudie. Vi diskuterar varför vi har valt 
den litteratur vi har valt samt på vilket sätt fallstudien har gått 
till. 

 
 

2.1 Undersökningens syfte och problematisering 
 
Det finns olika typer av undersökningar, exempelvis explorativa 
undersökningar, beskrivande undersökningar, förklarande undersökningar, 
diagnostiska undersökningar och utvärderande undersökningar. Syftet med 
vår uppsats är ett mellanting av beskrivande och utvärderande 
undersökning. Vi vill beskriva hur BSC-processen och implementeringen 
har förlöpt på vårt företag. Vi vill också utvärdera om implementeringen av 
BSC i vårt fallföretag har skett enligt de existerande teorier som finns 
gällande implementering samt finna faktorer som är av avgörande 
betydelse. 
 

”Att formulera problem eller, som man också brukar säga, att 
problematisera innebär att se något som något.” Lundahl och Skärvad, 
1999, s. 57  

 
Samma fenomen kan alltså problematiseras på olika sätt. I 
utredningssammanhang finns det ofta olika intressen som vill att problem 
ska formuleras på ett visst sätt och i vissa termer. Problemformuleringen 
påverkar också hur forskaren i fortsättningen organiserar utredningen för 
att lösa problemet. Att formulera problem är många gånger svårt i 
kvalitativa undersökningar då frågeställningarna ofta växer, utvecklas och 
förändras under genomförandet (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
 

2.2 Fallstudier 
 
Syftet med fallstudier är att visa en del av verkligheten. Fallstudier gör att 
forskaren kan samla detaljrik information på många dimensioner om ett 
enda fall. ”Fallet” som ska undersökas kan exempelvis vara ett företag, en 
grupp människor, en kommun eller en process. (Daymon & Holloway, 
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2002) Det finns olika anledningar till att studera bara ett fall. Det kan vara 
om en teori skall prövas, om fallet är unikt eller särskilt viktigt eller om 
fallet representerar något fenomen som tidigare inte varit möjligt att studera 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Att koncentrera sig på ett företag som vi gör i 
vår uppsats ökar möjligheten att göra en djupare och närmare studie.  
 
Keating (1995) nämner tre olika typer av fallstudier dessa är: 
 

 Theory discovery som passar när hittills okända fenomen ska 
beskrivas eller när nya perspektiv ska försöka att hittas för redan 
existerande teorier.  

 
 Theory refinement som har en teoretisk utgångspunkt. Det finns två 
olika sorters av theory refinement. Det är dels theory illustration som 
kan växla mellan att peka på rimligheten i ett teoretiskt perspektiv 
och att använda det perspektivet för att ta fram en unik förklaring till 
ett specifikt problem. Den andra är theory specification som innebär 
att utvärdera och vidareutveckla genom empiriska studier. 

 
 Theory refutation som är skapad för att motbevisa välspecificerade 
teorier genom att ta fram bevis för motsatsen eller att visa på 
motsägande värden som framkommit från tidigare undersökningar. 

 
Forskaren som gör fallstudien är det primära undersökningsinstrumentet, 
det krävs mycket arbete av de personer som ska göra fallstudien. 
Undersökaren är personligen ansvarig för att få tillgång till ett företag, att 
få en bra relation med företagets personal, samla in och analysera data. 
(Baxter & Chua, 1998). Vid kvalitativa studier är fallstudier vanligt med 
den förutsättningen att fallstudien bygger på kvalitativa data och kvalitativa 
datainsamlingsmetoder (Lundahl & Skärvad, 1999). Atkinson och Shaffir 
(1998) refererar till Rist (1977) som menar att kvalitativa metoder innebär 
mer än att bara samla in data, det är ett sätt att nå den empiriska världen.  
 
Vår fallstudie har som inriktning att undersöka om teorierna stämmer med 
verkligheten eller inte. För att återknyta till Keating kommer vi att 
genomföra en theory specification vilket innebär att vi vill försöka 
utvärdera och vidareutveckla de redan existerande teorierna. Vårt 
fallföretag är ett privat företag som har funnits i 30 år och är 
marknadsledande i Norden med sina produkter. De tillverkar tekniska 
produkter för företag och hushåll. Företaget har de senaste åren haft en 
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kraftig tillväxt och för närvarande är de cirka 280 anställda vid två 
produktionsanläggningar. Dessa produktionsanläggningar är lokaliserade i 
två städer som vi fortsättningsvis kommer att kalla A och B. Vår studie 
inriktar sig på genomförandeprocessen i en av anläggningarna, där det är 
cirka 180 anställda. Vad som är intressant med fallföretaget är deras långa 
process att implementera ett styrkort. De insåg redan 1995 att företaget 
behövde någon form av styrning. Valet föll på BSC. Sedan detta beslut togs 
har det gått sju år utan att företaget har ett helt färdig styrkort. Vår 
fallstudie sker på ett företag som vill vara anonyma av konkurrensskäl. Vi 
har besökt huvudkontoret i staden A. Fördelen enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) med ett fall som redovisas öppet är att det ofta uppfattas som mer 
intressant. Vid anonymiserade fall finns det däremot bättre möjligheter till 
att bibehålla känsliga och kontroversiella data. Vi kommer i uppsatsen att 
kalla företaget för Lingtra. 
 
 

2.3 Metodteorier 
 
Teorier är modeller av verklig-
heten, vilket innebär att mod-
eller ofta är för komplexa för att 
spegla verkligheten. Vi har som 
utgångspunkt försökt finna om 
existerande teorier stämmer. Är 
det så lätt som teorierna säger 
att implementera ett BSC? 
Svagheten hos en modell är att 
den riskerar att inte avbilda de 
delar av verkligheten som är 
väsentliga. Populära modeller 
med stort förklaringsvärde får 
inflytande på såväl perspektiv 
och föreställningsram. Det finns 
ett växelspel mellan de olika 
medvetandenivåerna före-
ställningsram, perspektiv, 
modell. (Lundahl & Skärvad, 
1999)  
            Figur 1 Ur Lundahl & Skärvad 1999 
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Lundahl och Skärvad (1999) menar att det finns två typer av metodteorier, 
kvantitativ metodteori och kvalitativ metodteori. 
 

2.3.1 Kvalitativ metod 
 
Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning genom intervjuer och en 
kvantitativ undersökning som vi gör med hjälp av enkäter. Kvalitativ 
forskning handlar om att uppmärksamma händelser i deras naturliga miljö 
och rapportera om dem på ett systematiskt sätt (Atkinson & Shaffir, 1998). 
Det innebär att vi vill skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ 
analys och främst kvalitativa data. Den kvalitativa metoden handlar även 
om hur vi med hjälp av beteendestudier (i vid mening) tolkar oss fram till 
en teori. Att tolka individernas beteende, handlingar och val är nödvändigt 
för att få kunskap om deras livsvärld. 
 
Ett litet urval människor är det bästa vid en kvalitativ undersökning för att 
få en detaljrik beskrivning. Forskningen sker ofta i den miljö som 
respondenterna befinner sig på dagligen, exempelvis sin arbetsplats. 
(Daymon & Holloway, 2002) Kvalitativ undersökning har ofta från början 
ett induktivt resonemang, för att sedan genom en sekventiell process få ett 
deduktivt resonemang. Med detta menas att vi som forskare först får idéer 
genom att samla in och analysera data. Sedan testas dessa idéer genom att 
relatera dem till utvald litteratur och till vår datainsamling och analys. 
(Daymon & Holloway, 2002) 
 
Enligt Damon och Holloway (2002) som refererar till Bryman (2001:282-
3), kan kvalitativ forskning bli impressionistisk och subjektiv, men genom 
att ta hänsyn till tillförlitlighet och validitet kommer vår forskning att 
övervinna denna kritik.  
 
Det finns tre olika sorters validitet. Om det som har kommit fram i 
uppsatsen är ”sant” och om det visar verkligheten för dem som har blivit 
intervjuade kallas det intern validitet. För att veta att så är fallet kan de 
intervjuade få läsa igenom det som står i empirin och ge kommentarer till 
det. Detta är något som de intervjuade i vår uppsats har fått möjlighet till. 
Om resultatet i uppsatsen generellt kan appliceras på liknande populationer 
kallas det extern validitet. Vid kvalitativa undersökningar fokuseras det 
ofta som i vårt fall bara på ett speciellt företag och det behöver inte vara 
representativt för andra företag. Den tredje aspekten av validitet är 
relevans. Med detta menas att uppsatsen måste vara meningsfull och 
användbar för oss som skriver den och för dem som läser den. (Daymon & 
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Holloway, 2002) Genom att vara medvetna om de faror som finns med 
validitet och ta hänsyn till dem i arbetet med uppsatsen, anser vi att risken 
för att de uppstår minskar.  
  
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge stabila och tillförlitliga 
utfall (Eriksson & Weidersheim - Paul, 1999). I en kvalitativ undersökning 
är det vi som intervjuar som blir mätinstrument och därför är det svårt att få 
utfallet överensstämmande. Om andra forskare skulle göra om samma 
studie som vi har gjort skulle de troligtvis inte få samma resultat, pga. att vi 
har olika bakgrund och karaktärsdrag.  
 

2.3.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ forskningsmetod innebär att tyngdpunkten läggs på 
matematiska betydelser (Maykut & Morehouse, 1994). Andra kännetecken 
är att metoden tenderar till att bli storskalig undersökning med fokus på 
speciella faktorer som studeras i relation till andra speciella faktorer. Vid 
kvantitativa undersökningar är frågorna redan förutbestämda. (Daymon & 
Holloway, 2002)  
 
Validitet i kvantitativa undersökningar har att göra med om de metoder och 
tekniker som används i uppsatsen verkligen mäter det resultat som skulle 
undersökas (Daymon & Holloway, 2002). God reliabilitet kännetecknas av 
frånvaron av slumpmässiga mätfel. Detta innebär att om någon skulle 
använda sig av samma enkät som vi har använt så skulle de få samma svar 
som vi har erhållit. En undersökning med god reliabilitet ska inte påverkas 
av olika omständigheter eller av vem som utför mätningen. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
 

2.4 Perspektiv och modeller 
 
Alla människor har en föreställningsram som innebär ett antal omedvetna 
eller medvetna antaganden om hur verkligheten ser ut. Föreställningsramen 
som är formad av exempelvis uppfostran, erfarenheter eller utbildning, den 
sätter gränser för vad vi ser, tänker och hur vi agerar. Perspektiv är 
synonymt med synvinkel och innebär hur vi betraktar verkligheten. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) De perspektiv vi valt är vårt eget och kan inte 
jämföras med någon annans.  
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Tolkning är en viktig aktivitet vid genomförandet av en kvalitativ 
fallstudie. För oss innebär tolkningsprocessen att ta oss tid till att förstå vad 
de människor vi intervjuar verkligen säger till oss. Vi har valt att lägga våra 
intervjuer så tidigt som möjligt under undersökningen för att eventuellt få 
återkomma till respondenterna senare om det är några oklarheter. Vi inser 
att vissa frågetecken och oklarheter kommer att framkomma under 
uppsatsens gång och det är då en fördel att det finns tid för oss att 
återkomma till de intervjuade med kompletterande frågor. Vi skriver vår 
magisteruppsats endast under tio veckor vilket givetvis påverkar det arbetet 
vi kan lägga ner på våra analyser och tolkning. Genom att göra intervjuerna 
på ett tidigt stadium vill vi förebygga att tolkningen ska bli en stressig 
process. Genom att ta del av Lingtras styrkort och de eventuella övriga 
dokument som finns för oss att ta del av, blir vår tolkning så riktig som det 
är möjligt för oss att hinna med under vår begränsade tid.  
 
 

2.5 Datainsamling 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan en fallstudie genomföras genom att 
samla in data på flera olika sätt, exempelvis genom intervjuer, enkäter, 
studier av planer, protokoll, utredningar och ev. övriga handlingar. När 
människor själva ska samla in data finns det i princip bara två olika 
varianter, genom enkät eller intervju, dessa kan kombineras eller användas 
var för sig. (Eriksson & Weidersheim–Paul, 1999). Vi har valt att kom-
binera dessa två. Främst pga. att en grundtanke med BSC är att koppla 
strategin från ledningsnivå ner till ett företags olika nivåer.  
 
Vi har utfört datainsamlingen på tre nivåer i Lingtra. Genom intervjuer med 
VD och verksamhetsutvecklingschef vill vi fånga vad ledningens syfte med 
införandet var. Avdelningscheferna intervjuade vi för att få reda på hur 
arbetet med BSC -processen fungerar. Till sist anser vi att enkäterna ger oss 
en komplett bild av hur långt ner i företaget BSC-processen är förankrad. 
Vi vill alltså med dessa två datainsamlingsmetoder få en mer heltäckande 
bild av hur genomförandeprocessen hittills har sett ut.  
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   Figur 2 Organisationsschema för Lingtra 
 
 

2.5.1 Intervjuer 
 
Vid våra intervjuer har vi valt att intervjua VD, 
verksamhetsutvecklingschef, chefer ansvariga för administration, 
produktion, försäljning Sverige, försäljning marknad X, försäljning 
marknad Å samt marknadssupport. På företaget finns sammanlagt 6 
större avdelningar, administration, produktion, teknik, försäljning Sverige, 
export samt eftermarknad. Att intervjua alla cheferna samt verksamhetschef 
och VD skulle vara det bästa för att få ett bra och rättvisande underlag för 
vår uppsats. I vårt fall är det dock en omöjlighet för på en avdelning 
eftermarknad är tjänsten som chef inte tillsatt. På exportavdelningen har 
chefen endast tjänstgjort i tio veckor och har inte hunnit sätta sig in i 
arbetet med BSC och på avdelningen teknik var arbetsbelastningen så pass 
hög att det inte fanns möjlighet till någon intervju.  
 
Intervjuerna har skett genom att vi besöker de intervjuade på företaget och 
utför intervjuerna där. Fördelarna som kan finnas med att intervjua någon 
personligen är att det går att ställa komplicerade frågor samt följdfrågor och 
det kan skapas ett förtroende mellan den som intervjuar och den 
intervjuade. Nackdelarna som kan uppkomma är att det kan bli svårt att få 
en intervjutid, det kan bli svårt att ställa känsliga frågor samt att den som 
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intervjuar och den intervjuade kan påverka varandra (Eriksson & 
Weidersheim–Paul, 1999). Vi valde att intervjua dem personligen på 
företaget för att vi inte tror att deras svar skulle bli annorlunda än om vi 
intervjuade dem på en neutral plats. Personalen hade även mycket att göra 
och därför tror vi att de kunde avsätta mer tid om vi besökte dem. Fördelen 
som vi kan se med att ha personliga intervjuer är möjligheten till en 
intervju med semistandardiserad karaktär, där vi kan ställa följdfrågor. 
 
Genom att skilja på graden av standardiserad intervju kan intervjun vara 
mer eller mindre flexibel och situationsanpassad. Det finns också intervjuer 
som inte kan karaktäriseras lika lätt, det brukar då talas om 
semistandardiserade intervjuer. Här har det på förhand bestämts vilka 
frågor som ska ges till respondenterna och svaren ska i den mån det behövs 
följas upp med uppföljningsfrågor. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vår intervju 
kännetecknas av en semistandardiserad karaktär, vi har färdiga 
frågeformulär, men beroende på hur intervjun utvecklar sig och hur 
”pratsamma” respondenterna är väljer vi frågeformulering och 
ordningsföljd mer fritt. Detta för att få en mer öppen dialog med den 
intervjuade. (Intervjufrågor se bilaga 1) 
 
Enligt Daymon och Holloway (2002) ska den som intervjuar tänka på olika 
saker vid intervjun och det kan vara att vägleda personen som intervjuas till 
ämnet. Intervjuaren ska även ställa klara och tydliga frågor, endast ställa en 
fråga i taget och använda samma ”språk” som respondenten använder. 
Daymon och Holloway (2002) refererar till Patton (1990) som nämner tre 
olika typer av frågor. Det som nämns är erfarenhetsfrågor, som innebär att 
det ställs frågor som kan lyda ”kan du berätta om din erfarenhet när det 
gäller implementering av ett nytt system?”. Den andra typen av frågor som 
nämns är känslomässiga frågor, det kan innebära att den intervjuade får 
frågor som lyder ”vad kände du när frågan kom upp om att ni skulle 
implementera ett nytt system?”. Den sista varianten av frågor som nämns är 
kunskapsfrågor, en sådan fråga kan vara ”vet du vilka de fyra generella 
perspektiven är i BSC?”. Vi har använt oss av alla de här typerna av frågor 
när vi skrev våra intervjufrågor.  
 
Frågorna som vi ställde till de intervjuade valde vi ut efter att ha läst och 
satt oss in i ämnena BSC och implementering. Vi hade även provintervju 
med varandra för att testa vad vi kunde få för svar på frågorna och om 
frågorna var begripliga. Efter provintervjun skrev vi om vissa av frågorna 
för att få tydliga, men ändå täckande frågor. Vid intervjutillfället har vi 
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använt oss av anteckningar och bandinspelning. Intervjuer måste registreras 
genom ljudupptagningar, bildinspelning eller noggranna anteckningar för 
att forskare ska kunna gå igenom grundmaterialet och se om de slutsatser 
och generaliseringar som gjorts håller (Eriksson & Weidersheim–Paul, 
1999). 
 

2.5.2 Enkätundersökning 
 
Vi valde även att lämna ut enkäter (se bilaga 2) till 30 anställda på företaget 
som inte har någon chefsposition. Anledningen till att vi valde att göra en 
enkätundersökning var att få reda på de anställdas kunskap och kännedom 
om BSC. Vi vill även få reda på vilket sätt de har möjlighet att påverka de 
styrtal som finns på avdelningarnas styrkort. Enkäten hade 8 kryssfrågor, 
där alternativen var ja- och nejsvar och på en fråga fanns även jag vet inte 
som alternativ. Vi hade även två frågor som krävde ett skriftligt svar och en 
fråga som var graderad med en femgradig skala. Vi har medvetet valt vad 
vi anser vara enkla och okomplicerade frågor för att de personer som svarar 
på enkäten ska förstå frågorna. 
 
Sammanlagt har företaget i ort A ca.180 anställda varav 16 innehar en 
chefsposition. När vi lämnade ut enkäterna visste vi att ca.120 anställda 
arbetade på produktionsavdelningen och vi ansåg därför att cirka hälften av 
enkäterna skulle lämnas ut där och resten på de övriga avdelningarna. 
Anledningen till att vi valde att dela ut hälften av enkäterna till 
produktionsavdelningen var för att det är den största avdelningen. 
Samtidigt insåg vi att alla på produktionsavdelningen hade samma chef 
som skulle informera dem och få de anställda att arbeta med BSC och att 
det skulle leda till att svaren troligtvis inte skulle variera något markant.  
 
Verksamhetsutvecklingschefen förvarnade i företagets veckobrev ”Hänt i 
veckan” att vi skulle gå runt på företaget och lämna ut enkäter. I 
veckobrevet gick det även att läsa att de som svarade på enkäten skulle vara 
anonyma. Anonymitet är viktigt för att få de anställda att svara på enkäten. 
Vi gick själva runt och lämnade ut enkäterna dels för att direkt kunna svara 
på frågor som berörde enkäten och undvika missförstånd, men även för att 
försöka undvika bortfall. För att försöka undvika bortfall bad vi de 
anställda att fylla i enkäten direkt och sedan meddelade vi dem att vi skulle 
återkomma om några minuter och samla in enkäten. Vi fick 14 svar från 
produktionen och 14 svar från de övriga avdelningarna på företaget. Det 
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blev ett bortfall på två personer. Dessa två bortfall berodde dels på att en 
enkät ”försvann” och dels att en anställd inte hade tid att fylla i enkäten. 
 
 

2.6 Metod- och källkritik 
 
Vi har genom hela arbetet med uppsatsen försökt att inte missbedöma eller 
feltolka de källor vi använt, när vi framför allt har haft det i åtanke är när 
det gäller de intervjuer och enkäter som vi har gjort.  
 
Att intervjua personer för att få fram information kan leda till 
missuppfattningar och feltolkningar. Det kan vara att den vi intervjuar har 
missuppfattat frågan eller att vi tolkar respondenternas svar på ett felaktigt 
sätt. Vi har undvikit detta genom att både skriva anteckningar och spela in 
på band. Detta har gjort att vi efter intervjun har kunnat lyssna och jämföra 
med de anteckningar vi har gjort för att verkligen ha fått med rätt svar från 
den intervjuade. Sedan har alla vi intervjuat fått möjligheten att läsa 
igenom och kommentera det vi har skrivit. Genom detta har vi eliminerat 
en stor del av missuppfattningarna och feltolkningarna som kan uppstå. 
 
Enkätundersökningen bestod som vi tidigare har nämnt mestadels av 
kryssfrågor. Detta för att kryssfrågor inte borde ta lång tid att fylla i samt 
att det leder till att det blir lättare att få personer att svara på enkäten. Det 
blir även lättare för oss att sammanställa enkäten. Anledningen till att vi 
gjorde enkäten var att vi ville ha ett komplement till intervjuerna. Det fick 
därför inte ta någon längre tid, för det fanns det inte utrymme för inom vår 
tidsram. Att vi var på företaget och delade ut enkäterna gjorde att vårt 
bortfall endast blev två personer. Urvalet var slumpmässigt och det som då 
kan vara mindre bra var att det var vi som valde ut vem som skulle svara på 
enkäten. De som valdes ut var de som inte var upptagna när vi kom.  
 
Vi har sökt källor via universitetsbiblioteket och via Internetbaserade 
databaser. För att få en bredd i vår teoretiska referensram har vi använts oss 
av böcker och artiklar. En källa som vi återkommer till och använder i vår 
uppsats är författarna Kaplan och Norton. Detta är ett medvetet val som vi 
har gjort, för att de flesta artiklar och böcker som finns inom ämnet BSC tar 
upp och refererar till de böcker och artiklar som Kaplan och Norton har 
skrivit. Kaplan och Norton är även skaparna av BSC.  
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3 Uppbyggnaden av Balanced Scorecard 
 

Här nedan presenterar vi första delen av vår teoretiska 
utgångspunkt. Vi har delat upp den teoretiska delen i tre delar 
och denna första del handlar om Balanced Scorecard. För att 
koppla samman de tre delarna avslutar vi vår teoretiska 
referensram med en sammanfattning. 

 
 

3.1 Inledning 
 
I Harvard Business Reviews första nummer 1992 lanserades de första 
tankarna kring konceptet Balanced Scorecard (BSC) av Robert S. Kaplan 
och David P. Norton. Genom BSC ville de koppla den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin genom 
att se företaget ur fyra viktiga perspektiv. BSC bygger på att finansiell 
information är historisk, dvs. det vi gör i morgon kommer att ge avläsbara 
finansiella resultat först i övermorgon. BSC breddar med sina perspektiv 
det fokus som företaget har genom att ha med tre tidsdimensioner, igår, 
idag och imorgon. (Olve, et al, 1999) 
  
Enligt Kaplan och Norton (1999) är de bästa BSC mer än bara en samling 
viktiga drivande mått, ett korrekt upprättat BSC bör bestå av 
sammanlänkade styrtal och mål som är både konsekventa och ömsesidigt 
förstärkande. BSC måste ha kvar en stark betoning på det ekonomiska 
resultatet, sambanden mellan styrkortets samtliga styrtal och de finansiella 
målen måste vara tydliga. BSC är i första hand en modell för 
implementering av en strategi, inte för formulering av denna. Kaplan och 
Norton (1999) har inte påträffat något företag som använder mindre än fyra 
perspektiv, men beroende på olika branschvillkor och affärsenhetens 
strategi kan det behövas något eller några fler perspektiv. De styrtal som 
ingår i BSC ska vara helt integrerade med den orsakskedja som definierar 
och förklarar affärsenhetens strategi. 
 
Det är viktigt för företag att inte närma sig ett styrkort på samma sätt som 
de tidigare har arbetat med andra projekt i företaget. Det blir ännu värre om 
företaget tänker sig ett styrkort som ett nytt mätsystem som behöver 
hundratals eller tusentals mått och ett stort dyrt informationssystem för att 
fungera. Den stora fördelen får företaget när de låter styrkortet bli en 
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hörnsten i sättet att driva företaget. Det bör bli kärnan i ledningssystemet, 
inte ett mätsystem. (Brady, 1993) 
 
De flesta företag är diversifierade i en så hög grad att det är svårt att 
utveckla ett BSC som gäller för koncernen som helhet. BSC kommer bäst 
till sin rätt på affärsenhetsnivå, en idealisk affärsenhet för ett BSC bedriver 
initiativ över hela förädlingskedjan, en sådan affärsenhet har egna 
produkter och kunder, marknadsförings- och distributionskanaler och 
produktionsanläggningar, men framförallt har den en väldefinierad strategi. 
När det har upprättats ett BSC för affärsenheten, får detta ligga till grund 
för ytterligare styrkort för avdelningar och funktionsenheter inom 
affärsenheten. Affärsidéer och strategier för avdelningar och funktions-
enheter kan härledas ur affärsenhetens affärsidé, strategi och styrkort. På 
det sättet bryts affärsenhetens styrkort ner till de lokala ansvarsenheterna 
inom affärsenheten för att de ska kunna sträva och arbeta mot de 
övergripande målen. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 

3.2 Perspektiv 
 
Vilka perspektiv som styrkortet ska bygga på fastställs efter det att 
visionen, målen och strategierna är fastställda. Kaplan och Nortons 
ursprungsmodell innehåller fyra perspektiv: Finansiellt-, Kund-, Process- 
och Utvecklingsperspektiv. Valet av perspektiv ska baseras på den 
verksamhet som företaget har och där det finns ett tydligt samband mellan 
perspektiven. (Olve, et al, 1997)  
 

3.2.1 Finansiellt perspektiv  
 
De finansiella styrtalen ska fungera som riktmärken för målsättningar och 
övriga styrtal i de andra perspektiven. De finansiella styrtalen och 
målsättningarna måste uppfylla två syften, definiera det ekonomiska 
resultatet och fungera som referens för målsättningarna och styrtalen i alla 
de andra perspektiven. Beroende på i vilket stadium företagets livscykel 
befinner sig lämpar sig olika finansiella styrtal bäst. Kaplan och Norton 
(1999) identifierar tre stadier växa, mogna och skörda. De viktigaste 
finansiella styrtalen för tillväxtföretag är den procentuella omsättnings-
ökningen och försäljningsökningen för valda marknader, kundgrupper och 
regioner. Exempel på styrtal för ett företag i mognadsfasen kan vara styrtal 
som anknyter till bokföringen, exempelvis rörelseresultat och brutto-
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marginal. Avkastning på kapital, avkastning på arbetande kapital och 
ekonomiskt förädlingsvärde är exempel på styrtal där företaget inte bara ser 
på vinstflödet utan även investeringsnivån i företaget. Det övergripande 
finansiella målet för ett företag i skördastadiet är att maximera kassaflödet 
och minimera behovet av arbetande kapital.  
 
De finansiella målsättningarna skiljer sig åt beroende på i vilket stadium 
företaget befinner sig i. Analysering av de finansiella målen åtminstone en 
gång per år är viktigt eftersom en oväntad förändring inom teknologi, på 
marknaden eller på lagstiftningens område kan förändra i vilket stadie en 
produkt eller företag befinner sig.  
 
BSC kan förtydliga de finansiella målsättningarna för att anpassa dem till 
olika affärsenheter som befinner sig i olika stadier av sin tillväxt- och 
livscykel. Styrkortets finansiella perspektiv ger företagsledningen möjlighet 
att specificera mått för långsiktig framgång samt välja ut de variabler som 
är en förutsättning för att de långsiktiga målen ska kunna nås. Alla 
målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven måste på något sätt 
kopplas till ett eller flera av måtten i det finansiella perspektivet. Alla 
styrtal i det balanserade styrkortet måste ingå i en orsakskedja för att 
mynna ut i de finansiella målen och avspegla affärsenhetens strategier. 
(Kaplan & Norton, 1999) 
 

3.2.2 Kundperspektiv  
 
Detta perspektiv fokuserar på vad kunderna har för syn på företaget 
(Leauby & Wentzel, 2002). I kundperspektivet handlar det om att 
identifiera de kund- och marknadssegment som företaget vill konkurrera 
om. Företag som försöker erbjuda, alla sina produkter till alla kunder, får 
ofta en ganska luddig profil vilket gör att inga kunder känner igen sig. Det 
är alltså viktigt för företaget att identifiera marknadssegmenten i sina 
befintliga och potentiella kundgrupper för att kunna välja ut de segment de 
vill konkurrera om. I styrkortets kundperspektiv omvandlas företagets 
vision och strategi till konkreta mål för kunder och marknader, mål som 
sedan förs ut och ned i hela organisationen. Strategiformuleringen i 
kundperspektivet handlar lika mycket om att bestämma sig för vilka 
kundsegment företaget vill satsa på, som att bestämma sig för vad de inte 
ska göra. (Kaplan & Norton, 1999) 
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När ett företag har identifierat och valt kund- och marknadssegment kan de 
sätta upp målsättningar och styrtal för dessa. Det vanligaste är att ha två 
uppsättningar styrtal för kundperspektivet, dels utfallsmått såsom 
kundtillfredsställelse och marknadsandel och dels drivande mått som 
innebär de bakomliggande faktorer som påverkar utfallet. Utfallsmåtten 
utgör mål för de processer som finns gällande företagets marknadsföring, 
produktion, logistik och produktutveckling. Drivande mått kan vara 
exempelvis vad företaget måste erbjuda för att nå hög kundtillfredsställelse 
och marknadsandel. Ledningen måste ta reda på vad kunderna i de olika 
utvalda segmenten vill ha. Utifrån tre egenskapskategorier väljs mål och 
styrtal för att behålla och öka försäljningen till målgruppen. De tre 
egenskapskategorierna är varans och tjänstens egenskaper, kundrelationer 
och image samt rykte. (Kaplan & Norton, 1999) 
 

3.2.3 Processperspektiv  
 
Här identifierar ledningen de processer som har störst betydelse för att 
företaget ska nå kund- och aktieägarmålen. När det gäller BSC är det bästa 
sättet att rita upp en intern förädlingskedja som börjar med 
innovationsprocessen (identifiera nuvarande och framtida kunders behov 
och utveckla lösningar). Förädlingskedjan fortsätter med supplyprocessen 
(de befintliga varorna och tjänsterna till kund) och slutar med 
eftermarknadsprocessen (tjänster efter köpet som ökar kund- eller 
tjänstevärdet). En viktig skillnad mellan BSC och traditionella 
resultatmätningssystem är arbetet med att finna mål och styrtal för 
processperspektivet. Bara införandet av finansiella och ickefinansiella mått 
för de befintliga processerna leder inte till något dramatiskt bättre 
ekonomiskt resultat. I BSC kommer målen och styrtalen ur konkreta 
strategier för att uppfylla aktieägarnas och kundernas förväntningar. Denna 
lodräta process avslöjar ofta helt nya processer som företaget måste bli bra 
på.  
 
Även om varje företag är unikt och har en egen samling processer, finns en 
generell värdekedjemodell som är bra att använda som mall när företaget 
utvecklar sitt processperspektiv. Här finns tre viktiga processer, innovation, 
supply och eftermarknad. (Kaplan & Norton, 1999) 
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Trots den osäkerhet som kännetecknar produktutvecklingsfasen går det att 
finna aktuella mätetal. Utvecklingen är oftast en process där företaget 
börjar med att exempelvis testa, försöka, analysera och tolka. Varje steg 
kan ha unika styrtal, exempelvis avkastning, cykeltid och kostnad. Här kan 
företaget sätta upp mål för vart och ett av stegen i utvecklingsprocessen. 
(Kaplan & Norton, 1999) 
 
Supplyprocessen är en cykel som börjar med en beställning från kund och 
avslutas med leverans till kund. Denna verksamhet är oftast upprepande, 
vilket gör det relativt enkelt att följa upp och förbättra exempelvis 
ordermottagning. Många nya mått har dock tillkommit såsom kvalitet, 
cykeltider och kostnadsmätningar.  
I eftermarknadsprocesserna kan företag som försöker tillgodose sin 
målgrupps förväntningar om eftermarknadsservice mäta sina prestationer 
med hjälp av samma tids-, kvalitets- och kostnadsstyrtal som används för 
supplyprocesserna. (Kaplan & Norton, 1999) 
 

3.2.4 Perspektiv för utveckling och lärande  
 
Målsättningarna i det finansiella-, kund- och processperspektiven måste 
företaget behärska fullt ut för att nå ett förbättrat resultat. 
Lärandeperspektivets målsättningar ger den struktur som behövs för att de 
ambitiösa målsättningarna i de övriga perspektiven ska nås. Förmågan att 
nå högt satta finansiella mål beror ytterst på företagets förmåga till lärande 
och tillväxt.  
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”BSC betonar vikten av att investera för framtiden och då inte bara på 
traditionella områden som i ny utrustning och produktutveckling. 
Organisationen måste även investera i infrastruktur – medarbetare, system 
och rutiner – om de ska nå ambitiösa finansiella tillväxtmål på längre sikt.”  

 
Källa: Kaplan och Norton, 1999 (s. 119) 

 
Kaplan och Norton (1999) urskiljer tre kategorier i lärandeperspektivet som 
alla är viktiga att ha med. Det är medarbetarnas kompetens, 
informationssystemens prestanda och motivation och den gemensamma 
inriktningen. Medarbetarens roll har dramatiskt ändrats de senaste åren. 
Synen på hur medarbetarna bidrar till sitt företag belyses väl av övergången 
från industrisamhället till informationssamhället. Idag är nästan allt 
rutinarbete automatiserat. Bara att ligga kvar på samma nivå som tidigare 
innebär krav på ständiga förbättringar. Idéer om processer och 
kundtillfredsställelse måste i allt större grad komma ifrån dem som arbetar 
närmast de interna processerna och kunderna. Övergången kräver en 
omfattande omskolning av medarbetarna för att deras färdigheter ska kunna 
utnyttjas som hjälp att förverkliga företagets mål.  
 
Exempel på situationsspecifika faktorer för lärande: 
 
Personalkompetens Informationssystem Motivation och inriktning 
Strategiska färdigheter Strategiska teknologier Beslutscykel 
Träningsnivåer Strategiska databaser Strategisk orientering 
Kompetensutnyttjande Tillvaratagande av erfarenheter Empowermentnivå 
 Egen programvara Samsyn bland medarbetare 
 Patent, upphovsrätter Moral 
  Laganda 

Figur 4 Egen tolkning av figur 
ur Kaplan och Norton, 1999 

 
Medarbetarnas motivation och färdigheter kan ha stor betydelse för 
möjligheten för företaget att nå högt ställda kund- och processmål. Det 
tredje området för lärande- och tillväxtmålen rör företagets klimat och dess 
förmåga att främja medarbetarnas motivation och initiativkraft.  
 
Kaplan och Norton (1999) menar att de flesta företag använder en kärna av 
tre styrtal. Dessa är personaltillfredsställelse, personallojalitet och 
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personalens produktivitet. Här anses personaltillfredsställelsen påverka de 
båda andra måtten. Företaget kan mäta tillfredsställelsen med exempelvis 
en enkät årligen eller löpande. Det blir ett betyg på hur det ser ut på 
avdelningsnivå, per division, per arbetsgrupp samt bland arbetsledare. 
Personaltillfreds-ställelse kan föras in som ett mått i BSC. Utifrån detta kan 
företagsledningen specificera mål. Personallojalitet mäts ofta som 
omsättningshastigheten bland företagets nyckelpersoner. Produktiviteten 
hos personalen kan mätas som omsättning per medarbetare. I takt med 
effektivisering bör omsättningen per medarbetare öka. Företaget skulle 
även kunna mäta av-kastning på lönesumman i stället för avkastning per 
medarbetare genom att studera kvoten mellan producerad output och 
medarbetarnas löner.  
 
 

3.3 Kritiska framgångsfaktorer 
 
De mest kritiska framgångsfaktorerna måste beskrivas för att företag ska 
kunna förverkliga visionen, (Olve, et al, 1999). Kaplan och Norton (1999) 
diskuterar tre principer för att knyta ett företags styrkort till strategin. Dessa 
är orsak - verkanssamband, utfallsmått och drivande mått samt koppling till 
de finansiella måtten.  
 

3.3.1 Orsak – verkanssamband  
 
Betyder exempelvis ”om p, så q”. Som ett exempel på en koppling mellan 
bättre säljträning för medarbetare och högre vinst säger Kaplan och Norton 
(1999), ”Om vi förbättrar medarbetarnas produktkunskaper, så blir de mer medvetna 
om hela det sortiment de har att erbjuda”. ”Om medarbetarna har större kunskaper om 
företagets produkter, så blir de effektivare säljare.” ”Om de blir effektivare säljare, så 
ökar den genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer.” Alla styrtal i ett 
BSC måste vara en länk i en orsakskedja för att kunna förmedla företagets 
affärsidé till medarbetarna.  
 

3.3.2 Utfallsmått och drivande mått  
 
Alla BSC använder vissa generella styrtal, dvs. mått som speglar mål som 
är gemensamma för många strategier och oberoende av bransch och 
företag. Dessa mått kan vara utfallsmått som lönsamhet, marknadsandel, 
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och medarbetarnas färdigheter. 
Drivande mått är oftast unika för en viss affärsenhet, exempelvis vilka 
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faktorer som styr lönsamheten för företaget, vilka marknadssegment man 
väljer att verka på samt unika mål för de interna processerna eller den 
intellektuella tillväxten. Ett bra BSC bör ha en lagom blandning av 
utfallsmått och drivande mått som anpassats till företagets strategi.  
 

3.3.3 Koppling till de finansiella måtten  
 
Det är viktigt att koppla de operativa förbättringarna till de ekonomiska 
resultaten. Att koppla Total Quality Management, re-engineering och 
cykeltidsreducering till resultat som direkt påverkar kunderna och ger 
framtida vinster är många gånger svårt för företagen. Kaplan och Norton 
(1999) betonar vikten av att sambanden mellan samtliga mått och de 
finansiella målen måste tydliggöras i styrkortet.  
 
BSC bör ses som ett konkret uttryck för en enda strategi, när så är fallet 
spelar det ingen roll hur många styrtal styrkortet innehåller eftersom de är 
sammanlänkade i ett nät av orsak – verkan samband som beskriver 
företagets strategi. Enligt Kaplan och Norton (1999) går det att formulera 
och förmedla en strategi med hjälp av omkring 25 styrtal. De flesta företag 
har 16 – 25 styrtal för att följa upp sin verksamhet. 
 
 

3.4 Designproblem med BSC 
 
Vissa misslyckanden uppkommer när företag bygger upp sitt BSC. Det kan 
vara att företag använder för några mått till varje perspektiv som de har 
tagit fram. Med för få mått får de inte den balans mellan resultatet som de 
vill uppnå och prestationen av resultatet. Det kan även vara att företag 
använder för många mått till varje perspektiv och hittar aldrig just de som 
är viktiga för deras företag. Ett annat designproblem kan vara att styrkortet 
inte är uppbyggt för att förmedla företagets strategi. (Kaplan & Norton, 
2001) Enligt Kaplan och Norton (2001) är det många större företag som har 
tappat intresset för BSC p.g.a. att varje enhet i företaget gjorde det på sitt 
eget sätt. 
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4 Implementering och förändring 
 

Här nedan presenteras den andra delen av tre i vår teoretiska 
utgångspunkt. Vi vill här visa olika författares sätt och modeller 
när det gäller implementering och förändring. 

 
Enligt Lorange (1982) finns det vissa krav för att de ska bli en effektiv 
implementering, exempelvis att det finns en tydlig ledare för 
implementeringsprocessen,  att fördelarna med implementeringen måste 
vara tydlig för alla i företaget, att implementeringen måste gå relativt 
snabbt och att få alla medarbetare delaktiga i implementeringsprocessen. 
 
Hussey (1996) identifierade sex steg för att implementera en strategisk 
förändring. Steg ett är att föreställa. Det innebär att skapa en 
sammanhängande bild av framtiden för att kunna forma mål för företaget. 
De målen måste täcka diverse saker som exempelvis ekonomiska styrkor, 
relationen med kunder och en effektiv produktion i företaget. Att aktivera 
alla medarbetare i företaget är steg två.  Detta innebär att få alla 
medarbetare att förstå, stödja och dela målen.  Steg tre är att stödja 
medarbetarna. Detta innebär att ledningen måste inspirera medarbetarna för 
att få dem att förstå att de har en viktig roll i implementeringsprocessen. 
Att installera är steg fyra, som innebär att det ska skapas en detaljerad plan 
som gör att strategin kan bli implementerad och kontrollerad. Planen måste 
innefatta alltifrån små till väldigt stora handlingar som kommer att ske i 
företaget för att nå framgång. Steg fem är att säkerställa. Detta innebär att 
information ska komma vid rätt tidpunkt och på regelbunden basis. Det 
sjätte och sista steget är att känna igen. Detta innebär att förstärka 
förändringen och att säkerställa att hinder som kan uppkomma försvinner. 
(Hussey, 1996) 
 
Pettigrew är en professor som har gjort en studie på National Health 
Service. Studien av resultatet visar olika faktorer för att föra ett 
förändringsarbete framåt. Pettigrew et al, (1992) har identifierat åtta tecken 
och symptom för mottaglighet, som associeras med en snabbare fas av 
förändring. Dessa åtta faktorer är en sammanlänkad uppsättning villkor 
som förser förändringsarbetet med energi. Denna energi och de 
utvecklingsmöjligheter som stödjer den kan inte tas fram rakt av. Tidigare 
händelser väger tungt när det gäller att få fram den lokala uppfattningen 
och olika kompetenser framträder långsamt. De behövs ändå för att visa 
fördelarna med en förändring. Mottagligheten eller bristen på mottaglighet 
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för förändringen är inte statisk utan snarare dynamisk. De åtta symptom 
som Pettigrew et al, (1992) nämner är: 
 
1. The Quality and Coherence of Policy-Analytic and Process 

Components. Den lokalt skapade policyns kvalitet är viktig från såväl ett 
analytiskt som processorienterat synsätt. Det räcker inte alltid med att ta 
en central standardlösning utan både policyn och ledningsprocessen är 
viktig.  

 
2. Availability of Key People Leading Change. Det finns en koppling 

mellan nyckelpersoners oplanerade beteende och avsaknaden av energi, 
syfte, engagemang och handlingar från en större förändringsprocess. 
Ofta är det personliga egenskaper som är viktiga. Det gör att det finns 
ett behov av ett brett och fördjupat ledarskap om långsiktiga resultat ska 
uppnås i förändringsprocessen. 

 
3. Environmental Pressure – Intensity, Scale and Orchestration. Studier 

har visat att trycket från omgivningen kan spela en stor roll för att få till 
stånd radikala förändringar. 

 
4. A Supportive organizational Culture. En äldre företagskultur kan skapa 

en osynlig spärr. Denna spärr kan leda till att det blir tröghet i 
organisationen. Det krävs mycket energi för att skapa en reell 
kulturförändring och för att lyckas är det bra att vara öppen för 
utveckling och att inte vara rädd för att ta vissa risker. 

 
5. Effective managerial/Clinical Relations. Kontakten mellan ledningen 

och resten av företaget är viktig. Det är av vikt att ledningen förstår vad 
medarbetarna värdesätter och att medarbetare i företaget som har en 
strategisk syn upptäcks och ges möjlighet att utvecklas. 

 
6. Co-operative Interorganizational Networks. Ett antal särdrag kan 

utveckla dessa nätverk, exempelvis ekonomiska incitament, 
gemensamma ideologier eller historia och människor som arbetat över 
gränserna.  

 
7. Simplicity and Clarity of Goals and Priorities. Detta behövs pga. att 

olika ledare är olika bra på att prioritera vilka förändringar som är 
viktigast och att isolera denna kärna från mindre tillfälliga frågor. 
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8. The Fit Between the Change Agenda and the Locale. Forskning om 
förändringar i personalresurser har visat att olika särdrag på platsen där 
förändringen sker, det kan antingen hämma eller snabba på 
förändringen. 

 
Kasurinen (2002) anser det endast finns ett begränsat antal normativa 
implementerings-modeller. Framförallt tenderar de att beskriva 
implementeringen alltför starkt som en teknisk övning istället för en 
organisationsförändring. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasurinen (2002) refererar till Innes och Mitchell (1990) för att diskutera 
hur olika faktorer kan kombineras och interagera med varandra. 
Förändringsfaktorerna kan delas in i tre kategorier. Motiv är generellt 
relaterade till förändring, exempelvis en konkurrensutsatt marknad, 
organisationsstruktur och produktionsteknologi. Katalysatorer kan bli 
direkt associerade med förändring. Till denna kategori hör exempelvis 
dåligt finansiellt utförande, förlust av marknadsandelar och uppstartandet 
av en ny produkt. Möjliggörare är nödvändiga, men inte tillräckliga för att 
resultera i förändring. Möjliggörare kan vara exempelvis personalresurser 
och IT-resurser. 
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Cobb et al. (1995) utvecklar en förändringsmodell för redovisning genom 
att poängtera vikten av ledare i en förändring.  Förväntningarna på 
kontinuerlig förändring refererar han till som en inneboende energi, och 
faktorerna försening och förhindrande av förändring kallar han barriärer. 
(Kasurinen, 2002) 
 
Kasurinen (2002) använder ovanstående faktorer från Innes, Mitchell och 
Cobb och definierar dem kollektivt som påskyndande förändringskrafter. I 
sin egen undersökning försöker Kasurinen (2002) förutom påskyndande 
förändringskrafter att finna motkrafter mot förändring. Det finns en barriär 
som kallas förvirring. Det finns osäkerheter gällande BSC-projektets 
framtida roll i företaget. Vem tar beslut om vad, mål skiljer sig åt mellan 
avdelningar, vilken avdelning ”äger” målen i sitt eget BSC? Detta skapar 
förvirring i företaget. En annan barriär kallas för frustration. Den tekniska 
kulturen i det undersökta företaget gör att strategiernas roll ses som mindre 
viktig och istället stärks de diagnostiska mätningarna. Meningen med BSC 
är att kombinera finansiella och ickefinansiella mätetal, inte mätningar och 
strategi. Den sista barriären kallas försening och beror på brist på klara 
strategier och otillräckliga informationssystem. 
 
Kasurinen (2002) refererar till Roberts och Silvester (1996) som menar att 
svårigheterna med att implementera en förändring har också med 
strukturella barriärer att göra. Strukturer som en gång varit till för att på ett 
effektivt sätt kunna leda företaget blir förändringsbarriärer. Kasurinen 
(2002) refererar också till Markus och Pfeffer (1983) som hävdar att 
omgivningens kultur och maktfördelning har betydelse för om 
implementeringen lyckas.  
 
Argyris och Kaplan (1994) introducerade två processer som krävs för att 
implementera en ny praxis för att leda ett företag. En utbildnings- och 
fadderskapsprocess, som möjliggör för förändringsförespråkare att förklara 
och tydliggöra fördelarna med innovationen och ger ledningen stöd till att 
agera i enlighet med den föreslagna idén. Den andra processen kallas 
skapandet av ett internt commitment och behövs för att ta sig över barriärer 
som har att göra med defensiva rutiner, vilka syftar till att undvika 
erfarenheten av ekonomiska problem eller hot pga. förbiseende av liknande 
situationer. Syftet med denna process är att motivera individer att förstå 
och vilja implementera nya idéer och göra handlingar som en naturlig följd 
av detta. (Kasurinen, 2002) 
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Anthony och Govindarajan (2001) anser att det finns flera faktorer som kan 
begränsa ett företags möjligheter att implementera ett nytt system, 
exempelvis BSC.  
 

 Ingen korrelation mellan ickefinansiella mått och resultat 
 Fokusering på finansiellt resultat 
 Måtten är inte uppdaterade 
 För många mått 
 Svårigheter i att etablera utbyte mellan finansiella och ickefinansiella 
mått 

 
Enligt Kaplan och Norton (1999) behövs det två typer av förändringsledare 
för att det ska bli en effektiv implementering av ett nytt system. Det behövs 
en förändringsledare som ska underlätta utarbetandet av styrkortet och 
hjälpa till att väva in det i ett nytt system. Det behövs också fortsättningsvis 
en ledare som sköter det strategiska systemet. 
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5 Implementering av Balanced 
Scorecard 

 
I detta avsnitt redovisar vi den tredje och sista delen av vår 
teoretiska utgångspunkt. Här har vi har valt att förklara 
implementering av Balanced Scorecard. 

 
 

5.1 Balanced Scorecardprocessen 
 
I Kaplan och Nortons formuleringsprocess av ett BSC finns det en 
möjlighet att länka gapet mellan ett företags implementeringsprocess och 
strategiska formuleringsprocess. Formuleringsprocessen kan delas in i fyra 
delar, översättning av strategi och vision, länkning och kommunikation, 
affärsplanering och feedback och strategisk inlärning. (Olve, et al, 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Översättning av strategi och vision  
 
För att vision och strategi ska kunnas implementeras måste det gå att 
översätta dem till en kommunicerbar form. Därför måste en 
samstämmighet skapas mellan vision och strategi. Genom att det finns en 
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Figur 6 Balanced 
Scorecard-processen, 
Kaplan och Norton, 1996 
(ur Olve, et al, 1999) 
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samstämmighet i företaget, säkerhetsställs en gemensam definition på 
begrepp inom företaget och risken för suboptimering minskar. (Olve, et al, 
1997) När ett företag upprättar ett BSC förtydligas de strategiska 
målsättningarna och de faktorer som styr de strategiska målsättningarna 
identifieras (Kaplan & Norton, 1999). 
 

5.1.2 Länkning och kommunikation  
 
De strategiska målsättningarna och styrtalen kan föras ut i företag med 
hjälp av exempelvis anslagstavlor, e-mail och nyhetsbrev, informationen 
ska tala om för all personal vilka viktiga mål som ska uppnås om företagets 
strategi ska lyckas (Kaplan och Norton, 1999). När det gäller strategin i ett 
företag är det ultimata att alla medarbetare är medvetna om strategin och 
hur de kan bidra till att uppfylla visionen i sitt arbete. Länknings- och 
kommunikationsprocessen ska hjälpa ledningen i företaget att 
kommunicera strategin till olika delar i företaget, för att sedan länka den till 
mål i både de olika delarna och varje medarbetare. (Olve, et al, 1997) När 
processen är klar ska alla inom företaget förstå enhetens långsiktiga 
målsättning och hur dessa mål ska uppnås (Kaplan & Norton, 1999).  
 

5.1.3 Affärsplanering  
 
För att nå de strategiska målen måste både de långsiktiga och de årliga 
budgetprocesserna samordnas med den strategiska planeringen (Olve, et al, 
1997). Ledningen bör sätta upp målsättningar för styrtalen, målsättningar 
som på tre till fem års sikt ska förändra företaget, förutsatt att de uppnås. 
De ska även sätta upp delmål för varje styrtal under det kommande 
räkenskapsåret. (Kaplan & Norton, 1999) 
 

5.1.4 Strategisk inlärning  
 
För att vara konkurrenskraftig även i framtiden måste företag hela tiden 
arbeta med sin strategi. Ett stort antal företag finns i en miljö där det sker 
snabba förändringar och det är därför viktigt att kontinuerligt testa 
strategin. (Olve, et al, 1997) De kan justera och kontrollera implement-
eringen av strategin och om det behövs ska de göra förändringar i strategin 
(Kaplan & Norton, 1999). 
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5.2 Delaktighet vid implementering av Balanced 
Scorecard 

 
Enligt Kaplan och Norton (1999) ska arbetet med styrkortet börja hos 
ledningen, de måste bygga upp ett engagemang inom ledningen för att BSC 
ska bli effektivt. Sedan måste ledningen sprida sin vision, affärsidé och 
strategi till hela företaget samt även till de viktiga intressenter som finns 
externt. När alla i företaget förstår affärsenhetens långsiktiga mål och 
strategin för hur de ska uppnås kan allt arbete i företaget fås att verka för 
förändringen. Personalen kan märka hur just deras arbete bidrar till att 
affärsenhetens mål uppnås. Arbetet med att få hela företaget att sluta upp 
kring en gemensam vision är en utdragen och komplicerad process.  När till 
slut BSC har utvecklats och blivit infört i företaget, borde företag fundera 
på om styrkortet har kopplingar till exempelvis budgetering, samordning av 
strategiska initiativ och formulering av individuella mål. Saknas det en 
sådan koppling finns det en risk att arbetet med styrkortet inte ger några 
påtagliga fördelar.  
 
 

5.3 Orsaker till att det blir en misslyckad 
implementering av Balanced Scorecard 

 
Enligt Kaplan och Norton (1999) finns det fyra hinder mot en effektiv 
implementering. Dessa fyra hinder ska vi nedan redogöra för vilka det är 
och vad de beror på. Det första är att visionen och strategin inte är 
konkretiserade, vilket innebär att företaget inte kan omsätta sin strategi och 
vision i termer som går att förstå och agera utifrån. Om det finns en 
oenighet om hur visionen och affärsidén ska omsättas i handling, leder det 
till suboptimering. Det andra hindret som Kaplan och Norton nämner är att 
strategin inte är knuten till avdelningarnas, teamens och individernas mål. 
Detta innebär att de långsiktiga kraven hos företagets strategi inte är 
omvandlat till mål för avdelningarna, teamen och individerna.  
 
Strategin är inte knuten till resursfördelningen, detta är det tredje hindret 
och innebär en oförmåga att knyta handlingsprogram och resursfördelning 
till långsiktiga strategiska prioriteringar. Kaplan och Norton (1999) har 
tagit fram de viktigaste delarna som omvandlar en strategi till konkreta 
åtgärder, dessa är att:  
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 Formulera mätbara, långsiktiga och högt uppsatta mål för styrtalen i 
styrkortet. Det ska vara mål som alla i företaget ser som realistiska. 

 
 Identifiera investeringar, handlingsprogram och de resurser som gör 
att de långsiktiga målen kan uppnås. 

 
 Samordna planer, investeringar och handlingsprogram hos de 
närliggande organisationsenheterna. 

 
 Fastställa kortsiktiga delmål som kopplar samman de långsiktiga 
styrkortsmålen till de kortsiktiga budgeterade måtten. 

 
Det fjärde och sista hindret mot att implementera BSC är taktisk feedback 
istället för strategisk. Detta innebär att det finns en brist på feedback om 
hur implementeringen fortskrider och om strategin fungerar som det var 
tänkt. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 

5.4 Processproblem med Balanced Scorecard 
 
Enligt Kaplan och Norton (2001) är det vanligt att implementeringen 
misslyckas p.g.a. mindre bra organisatoriska processer. Det kan vara att 
styrkortsprojektet har blivit delegerat till mellanchefsnivå. Problem kan då 
uppkomma om mellancheferna tidigare t.ex. har varit involverade i TQM-
projekt och ser BSC som en vidareutveckling av TQM–projektet. BSC är 
kompatibelt med TQM, men att arbeta som att BSC är ett 
kvalitetsförbättrande projekt gör att företaget missar chansen att anpassa sig 
och fokusera företaget mot strategin. Förutom högsta ledningens auktoritet 
och kunskap krävs även ett känslomässigt engagemang från dem, för att det 
ska bli en lyckad implementering.  
 
Ett annat processproblem kan vara att det är för få individer involverade i 
processen.  Det kan t.ex. vara att ekonomichefen själv bygger upp ett BSC 
för företaget, utan några andras delaktighet. Resultatet blir ett lyckat 
utformat styrkort, men ingenting har ändrats allt sker på samma sätt som 
innan. För att uppnå engagemang kring strategin och implementeringen 
krävs att högsta ledningen aktivt involverar sig i utformandet av styrkortet, 
annars kommer deras beteenden och attityder inte ändras. Det får inte bli 
för många involverade heller utan det ultimata är att ha en grupp som det 
aktivt går att föra en diskussion i. (Kaplan & Norton, 2001) 
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Ytterligare ett problem kan vara att hela tiden arbeta med BSC på 
ledningsnivå.  För att få ett effektivt styrkort måste det till slut genomsyras 
och arbetas med i hela företag. Målet är ju att alla i företaget ska förstå 
strategin och hjälpa till med implementeringen. Företag som inte sprider 
BSC i hela företaget, misslyckas med att sprida strategin i hela företaget 
och att få alla att gemensamt arbeta för den.  
 
För lång utvecklingsprocess, är ett annat problem som kan uppstå. Det kan 
bero på att personalen som arbetar med styrkortet ser det som ett 
engångsprojekt, det vill då utveckla ett perfekt styrkort. De lägger ner 
oerhört mycket tid på att hitta t.ex. styrtal och andra data. De flesta lyckade 
implementeringarna av BSC saknar vissa styrtal vid implementeringen, de 
växer sedan fram allteftersom företaget använder sig av styrkortet. (Kaplan 
& Norton, 2001) 
 
Ett annat problem som kan uppstå enligt Kaplan och Norton (2001) är att 
BSC används som ett system projekt, istället för att använda det som ett 
ledningsverktyg. Detta kan inträffa när ett konsultföretag anlitas för att 
installera BSC-systemet. De kan skapa ett system som tar fram en mängd 
olika data, men fortfarande saknas ett antal av de viktigaste mätetalen som 
behövs för ett BSC. 
 
Att hyra oerfarna konsulter, är ytterligare ett problem som kan finnas. 
Detta problem uppstår när konsulter som aldrig har implementerat BSC 
förut anser att det är som vilket annat system som helst. Att använda 
konsulter som levererar deras favoritmetod med namnet BSC är med 
största sannolikhet ett misslyckande.  
 
Det sista problemet som Kaplan och Norton (2001) nämner är att 
introducera BSC bara för att ha det som ett belöningssystem. Att knyta 
belöningar till strategiska mätningar på styrkortet kan vara en bra idé, men 
vissa företaget glömmer bort att ta med strategin i styrkortsprocessen. 
Dessa företag skapar bara nya, ickefinansiella mätningar till deras 
belöningssystem. Ett BSC som används på detta sätt visar inte hur 
ickefinansiella mätningar leder till exempelvis ökat finansiellt resultat eller 
ökad kundnöjdhet.  
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6 Sammanfattning av Implementering 
och Balanced Scorecard 

 
Här sammanfattas den teoretiska referensramen som består av 
delarna, Uppbyggnaden av Balanced Scorecard, Implement-
ering/Förändring och Balanced Scorecardprocessen.  

 
 
Ett styrkort ska innehålla fyra perspektiv. Det är dels det finansiella 
perspektivet där styrtalen ska fungera som riktmärken för företagets 
målsättningar. Kundperspektivet fokuserar på vad kunderna har för syn på 
företaget. Processperspektivet innebär att ledningen identifierar de 
processer som har störst betydelse för att företag ska nå kund- och 
aktieägarmål. Lärandeperspektivet är det sista perspektivet, exempel på 
styrtal som kan användas är personaltillfredsställelse, personallojalitet samt 
produktivitet. Det finns tre principer för att knyta ett företags styrkort till 
strategin, dessa är orsak – verkanssamband, utfalls- och drivande mått och 
koppling till de finansiella måtten. Om ett BSC inte blir lyckat kan det bero 
på faktorer vid uppbyggnaden av styrkortet. Optimalt är att ett företag har 
sammanlagt 25 styrtal och att styrkortet är uppbyggt för att förmedla 
företags strategi.  
 
Det finns sex steg vid implementering av en strategisk förändring. Dessa 
steg är att föreställa, aktivera, stödja, installera, säkerställa samt känna 
igen. Det finns faktorer som kan begränsa ett företags möjligheter att 
implementera ett nytt system, exempelvis så är mått inte uppdaterade, det 
är för många mått och det fokuseras bara på finansiellt resultat. Det finns 
åtta symptom som associeras med en snabbare fas av förändring. Det första 
symptomet är The Quality and Coherence of Policy-Analytic and Process 
Components. Availability of Key People Leading Change är det andra 
symptomet. Det tredje symptomet är Environmental Pressure-Intensity, 
Scale and Orchestration. A Supportive Organizational Culture är det fjärde 
symptomet. Symptom fem är Effective Managerial/Clinical Relations. Co-
operative Interorganizational Networks är symptom sex. Det sjunde 
symptomet är Simplicity and Clarity of Goals and Priorities. Det åttonde 
symptomet är The Fit Between the Change Agenda and the Locale. 
Kasurinen (2002) har gjort en modell som kallas förändringsmodell där 
förändringsfaktorer är indelade i tre kategorier. De tre kategorierna är 
motiv, katalysator och möjliggörare. I modellen framhävs även ledarens 
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viktiga roll. De förväntningarna som finns på en fortsatt förändring kallas 
inneboende energi och försening och förhindrande av förändring kalls i 
modellen för barriärer. De nämnda faktorerna kallas för påskyndande 
förändringskrafter. I Kasurinens förändringsmodell nämns även tre 
motkrafter, barriärer, som kan finnas mot förändring, dessa är förvirring, 
frustration och försening. 
 
Det finns två processer för att implementera en ny praxis för att leda ett 
företag. De två processerna är fadderskaps- och utbildningsprocessen samt 
internt engagemang. Det behövs två ledare, en förändringsledare och en 
ledare som fortsättningsvis ska arbeta med systemet för att det ska bli en 
effektiv implementering. BSC-processen kan delas i fyra delar. Det är 
översättning av strategi och vision, länkning och kommunikation, 
affärsplanering samt strategisk inlärning. Vid en implementering av BSC 
ska företag börja med att engagera och utbilda de ansvariga för 
genomförandet. Arbetet med styrkortet ska börja hos ledningen i företaget. 
Det finns fyra hinder mot att det blir en effektiv implementering av BSC. 
De hindren är att visionen och strategin inte är konkretiserade, strategin är 
inte knuten till avdelningarnas, teamen och individernas mål, strategin inte 
är knuten till resursfördelningen samt att taktisk feedback ges istället för 
strategisk. Det är vanligt med processproblem, exempelvis att det bara 
arbetas med BSC på ledningsnivå och att det blir en lång 
utvecklingsprocess. 
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7 Fallstudie på ledningsnivå 
 

Vår fallstudie kommer att presenteras i tre huvuddelar, dels 
fallstudie på ledningsnivå, dels fallstudie på avdelningsnivå och 
dels enkätundersökning på medarbetarnivå. Under denna rubrik 
kommer vi att presentera vår empiriska undersökning till största 
delen sett ur ledningens perspektiv. Vi redovisar ledningens 
perspektiv i tre delar. Som första del kommer en kort beskrivning 
om Lingtra. Som del två kommer Lingtras resa, denna del 
beskriver den implementeringsprocess som har pågått sedan 
1995 i Lingtra. Som tredje del presenteras hur Lingtras styrkort 
ser ut idag. 

 
 

7.1 Bakgrund om Lingtra 
 
Vi har i vår fallstudie studerat ett företag som tillverkar tekniska produkter 
för företag och hushåll. Lingtra har produktionsanläggningar i två städer, A 
och B, varav vi har besökt huvudkontoret i staden A. Produktionen är 
inriktat på montering av inköpta detaljer till kompletta produkter. Det är 
180 anställda i A och 100 anställda i B. Produktionen är upplagd enligt 
följande: Först kommer detaljerna in till en inleverans sedan förmontering. 
Efter detta kommer lödning, kylning, delmontage el, slutmontering, 
testning, packning och till sist utleverans. Det finns 9 personer som är 
ansvariga för var sin del i produktionen, dessa kallar företaget 
produktionssamordnare. 
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Organisationsschemat ser ut enligt nedan. 
 
 

 

Figur 7 Organisationsschema för Lingtra 

 
Ljusgrå markerade fält gäller för huvudkontoret samt produktions-
anläggning i ort A och mörkgrå markerade fält gäller för ort B. 
 
Vi har studerat ett antal avdelningar i ort A för att få en bild av hur 
implementeringen av BSC har gått till och pågår i Lingtra. Vi kommer först 
att ge läsaren en bild av hur implementeringsprocessen ser ut, dvs. från det 
att BSC diskuterades första gången till hur det ser ut idag. Efter detta 
kommer vi att redovisa de intervjuer vi har haft med avdelningsansvariga 
för BSC. Följande avdelningar har ett styrkort; Administration, 
Produktion/Inköp, Service, Utveckling, Försäljning Sverige och Export. På 
lägre nivå finns det styrkort på försäljning marknad X, försäljning marknad 
Å och marknadssupport.  
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7.2 Lingtras resa, från idé till ett Balanced Scorecard - 
en implementeringsprocess i tre steg ur ledningens 

perspektiv 
 
 

7.2.1 Steg 1, år 1995 
 
På ledningsnivå beslutades det att företaget skulle införa BSC. Enligt VD: 
n var detta ett helt nytt sätt för företaget att arbeta. Det fanns dock ingen 
speciell person som var ansvarig för införandet, utan det var ledningens idé 
och arbetet stannade också på ledningsnivå. Företaget utsåg inte någon 
internt ansvarig person och heller inte någon utomstående konsult som var 
speciellt ansvarig när de skulle arbeta fram och införa företagets BSC.  
 

”Det fanns ingen motor”, (försäljningschef)  
 
Enligt försäljningschefen blev hela arbetet med BSC okontrollerat. Det 
fanns en vision och ett engagemang, men ingen som var den drivande 
motorn. Detta var en av anledningarna till att det inte blev ett bra införande 
av BSC. Ytterligare en anledning till att införande inte blev lyckat var att 
de som företag var inne i en tillväxtfas som var och fortfarande är mycket 
kraftig. 
 

”Vi hade helt enkelt för mycket att göra”, (administrationschef) 
 
Den tillväxt som företaget började märka av, skapade tillräckligt med 
problem som företaget inte var vana vid att ta hand om. Arbetet med BSC 
stannade vid att ledningen tog fram ett generellt BSC för hela företaget. Det 
blev ett ledningsverktyg som var utarbetat på och för ledningsnivå. Enligt 
verksamhetsutvecklingschefen, som inte var anställd på företaget vid första 
försöket att införa BSC, hade ledningen glömt bort strategin och arbetade 
inte med den överhuvudtaget. Företaget hade börjat med ett BSC, utan att 
ha visionen och strategin som utgångspunkt.    
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7.2.2 Steg 2, våren år 2001 
 

”Lingtra behövde styras upp, det kände alla ett behov av. Förr kunde var 
och en hålla koll på allting men det kan man inte längre och då behöver 
man ett system. Ett av de här systemen är det här styrkortet….  Alla i 
ledningen känner att det är ett jättebra verktyg, däremot gäller det att se till 
att få användning av det. Fast vi har hållit på sedan 1995 så känns det 
nytt.” (verksamhetsutvecklingschef) 

 
Lingtra återupptog våren 2001 arbetet med BSC, vilket hade legat nere 
sedan första försöket 1995. Nu hade företaget även anställt en person som 
arbetade med verksamhetsutveckling. Lingtra började arbeta där de hade 
avstannat förra gången, men insåg efter tre månader att det inte fungerade. 
De var tvungna att hitta ett nytt sätt att arbeta på. 
 
Ledningen beslutade att låta varje avdelning beskriva sina mål och 
strategier med hjälp av fem perspektiv. Perspektiven Lingtra arbetade med 
våren 2001 var förnyelse & utveckling, personal, processer, kund och 
finansiellt. Verksamhetsutvecklingschefen var med vid varje avdelnings 
arbete med att ta fram styrkort. Arbetet ledde till att det blev tre sidor 
styrkort per avdelning. Alla var dock överens om att det blev för tungt att 
jobba med, istället tog Lingtra fram en övergripande strategi som varje 
avdelning sen skulle bryta ner till en egen strategi för sin avdelning och ha 
framgångsfaktorer kopplade till det.  
 

”Vi tänkte aldrig på den här övergripande strategin när vi tog fram våra 
styrkort, utan vi var ute lite och famlade. Den röda tråden fanns inte mellan 
styrkorten.” (verksamhetsutvecklingschef) 

 
Verksamhetsutvecklingschefen menar att avdelningarna helst bör ha med 
de olika perspektiven i sitt styrkort, men det är inget krav. Om Lingtra har 
ett styrkort för hela verksamheten är det svårt för personalen att förstå sin 
roll menar verksamhetsutvecklingschefen och för ledningen är det oerhört 
viktigt att nå ut till personalen på avdelningarna. 
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”Jag är egentligen allergisk mot allt i ett företag som gäller att man 
administrerar ett företag. Vi har blivit så stora nu så det blir alldeles för 
mycket administration, vilket är livsfarligt, då tappar vi fokus. Vi blir inte 
ens glada längre när vi får en jättestor order, då blir jag frustrerad. Att 
jobba på vårt företag är det inte alla som klarar, kommer man från ett 
storföretag får man nästan en liten chock i början. Vi jobbar i en 
tillväxtbransch, det är vi som skapar marknaden där ute, vi får inget gratis. 
Därför måste vi ha ett styrsystem som gör att man får ut det här.”  (VD) 

 
7.2.3 Steg 3, hösten år 2001 

 
VD: n på Lingtra hade fått höra talas om att Posten Brevnätet hade vunnit 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). I augusti 2001 hade företaget ordnat 
en kick-off för avdelningsansvariga. De besökte då det årets vinnare av 
”Utmärkelsen svensk Kvalitet” Posten Brevnätet i Nässjö. Dit åkte då VD, 
ledningsgruppen och alla avdelningschefer. Studiebesöket resulterade i att 
de fick ny energi till BSC-arbetet. Posten hade många bra ledningsverktyg. 
Avdelningsansvariga och ledningsgruppen blev särskilt imponerade av 
Postens styrkort och insåg att den röda tråden saknades mellan deras egna 
styrkort.  
 
Utformningen på Postens BSC var något att ta efter vilket gjorde att det 
fortsatta arbetet med BSC på företaget innebar kopiering av Postens 
utformning och idé. Efter mötet hos Posten Brevnät samlades alla 
avdelningschefer samt ledningen en hel dag för att arbeta med BSC. 
Tillsammans gick de igenom syfte, framgångsfaktorer, aktiviteter och 
styrtal. Verksamhetsutvecklingschefen upprättade en mall som en direkt 
kopia av Postens BSC. (Se nedan) Enligt verksamhetsutvecklingschefen 
ansåg alla avdelningschefer samt ledningen att det var företagets 
övergripande strategi de skulle utgå ifrån, för att sedan möjliggöra 
nedbrytningen till avdelningsnivå.  
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”Hos Posten såg vi den här styrkortsmodellen, här var det mer fokus på 
strategi. Istället för att göra ett styrkort för hela företaget har vi alltså gjort 
ett styrkort per avdelning. Orsaken till det är att det här ska vara ett verktyg 
för att hjälpa personalen att förstå sitt ansvar i helheten.”  (verksamhets-
utvecklingschef) 

 
Efter heldagen med avdelningsansvariga gick ledningspersonalen igenom 
allt som styrkorten skulle innehålla tillsammans med personalen på de olika 
avdelningarna. (För exempel på styrkort se bilaga 3 och 4) I produktionen 
var dock inte hela avdelningen med (det är 120 personer som arbetar där) 
utan bara produktionssamordnarna, dvs. 9 personer. 
 
 

Avdelning 

☺ Framgångsfaktorer 

Styrtal Måltal     

Beskrivning 
 

  

STRATEGI 

Ansvarig: 

Aktiviteter Ansvarig 

Stark tillväxt med stabil lönsamhet 

Figur 8 Mall för Lingtras BSC
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7.3 Lingtras styrkort idag 
 
 

7.3.1 Strategi och målsättning 
 
Exempel på en nedbruten strategi är marknadssupportens ”hög nåbarhet, 
hög sälj- och produktkompetens”. Det är ledningen som har tagit fram 
strategin för företaget i stort som enligt dem lyder ”stark tillväxt med stabil 
lönsamhet”. Målet för företaget är 1 miljard i omsättning år 2005. 
Kopplingen från affärsplanen till strategin till BSC ger ett effektivt sätt att 
styra menar VD, informationen försvinner inte på vägen. 
 

7.3.2 Perspektiven 
 

”I grunden ska de ha med perspektiven, men sen kan det var så att de 
lägger olika fokus i sina scorecard.” (VD) 

 
Alla avdelningar har inte med alla perspektiven men grundinställningen 
från VD är att avdelningarna bör ha med något ifrån alla perspektiv. Det är 
däremot viktigt att inte fokusera på för många saker samtidigt enligt VD. 
Avdelningarna bör bara fokusera på 3 aktiviteter i styrkortet, aktiviteter 
som kan bytas ut två gånger om året. Två gånger om året samlas alla 
ansvariga för BSC samt VD och verksamhetsutvecklingschefen för att 
diskutera igenom styrkorten. Detta kallas ledningens genomgång. Här får 
varje avdelningschef möjlighet att rapportera hur aktiviteter, mått och 
styrtal ser ut för respektive avdelning. Vid dessa tillfällen bestäms också 
vilka aktiviteter avdelningarna ska fokusera på det närmaste halvåret.  
 
Enligt verksamhetsutvecklingschefen fick varje avdelning beskriva de olika 
perspektiven med hjälp av framgångsfaktorer. Det ansågs dock för 
”maffigt” att arbeta med varpå ledningen beslutade att istället låta varje 
avdelning bryta ner den övergripande strategin till en egen strategi för 
avdelningen. Efter detta kopplade de framgångsfaktorer direkt till den egna 
strategin. Verksamhetsutvecklingschefen menar att avdelningarna helst bör 
ha med framgångsfaktorer från de olika perspektiven, men det är inte något 
krav. Att däremot medarbetarperspektivet inte får någon tydlig roll i 
styrkortet beror enligt verksamhetsutvecklingschefen på att företaget har 
andra sätt att mäta detta på. För att mäta personalens nöjdhet har de 
regelbundna PU-samtal och enkäter. 
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7.3.3 Styrtal och mått 
 
I styrkorten finns det både styrtal och måltal. Enligt verksamhets-
utvecklingschefen är det styrtalen som talar om vad företaget mäter och 
måltalen är målen för desamma. Lingtra håller fortfarande på att flinslipa 
sina mätningar. 
 

”Det är så lätt att bara ta någon siffra från vårt affärssystem, nu jämför vi 
det här med det här, men det finns oftast olika faktorer som påverkar att de 
siffror man får fram inte blir 100 procent riktiga…man har rutiner vid sidan 
om… så det är ganska mycket jobb med att ta fram riktiga siffror.” 
(verksamhetsutvecklingschef) 

 
Verksamhetsutvecklingschefen påpekar att en sådan enkel sak som 
leveranssäkerhet kan vara svårt att mäta. När exempelvis en kund inte har 
betalat sin faktura i tid, blir det med automatik leveransstopp. I statistiken 
ser det då ut som att det har varit en leveransförsening, vilket inte har med 
produktionens leveranssäkerhet att göra. Detta mätfel leder till att Lingtra 
ibland måste ändra sina rutiner.  
 
När det gäller uppföljning menar verksamhetsutvecklingschefen att Lingtra 
är relativt dåligt på det. Att vara den som ansvarar för uppföljning och 
håller tempot uppe är en funktion som behövs. 
 

7.3.4 Tillväxt 
 

”Vissa företag måste hamna i kris för att kunna överleva, det är först med 
krisen som man vågar förändra, men ett starkt företag med ett starkt 
ledarskap ska kunna förändras utan att komma i kris. Detta är en väldigt 
bra tes men mycket svår att leva upp till. Det är lätt att säga när man har 
framgång, oerhört lätt att säga, allting är väldigt lätt i tillväxt. Tillväxten 
skapar bara möjligheter, det är därför viktigt att ha en tillväxt. Många 
tycker; måste vi växa hela tiden? Ja, det måste vi, för det är mycket lättare 
då” (VD) 

 
7.3.5 Syftet med Balanced Scorecard 

 
VD menar att BSC hjälper företaget att fokusera, inte bara att se om 
resultatet är bra eller dåligt. Det hjälper även till att se om t ex. affärsidén 
har tappat sin kraft och sitt värde. 
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”Det finns bara ett sätt att skapa resultat och det är att göra aktiviteter, 
aktiviteter görs av människor. Om det inte blir resultat och vi har kunskap, 
men ändå inte skapar bättre resultat, beror det på människors förmåga.” 
(VD) 

 
En orsak till att BSC är viktigt är att det under ett halvår händer massor 
med nya saker som en avdelning ska göra. Det ska fixas, ordnas och 
förbättras enligt verksamhetsutvecklingschefen. Här finns en möjlighet för 
avdelningschefen att säga stopp, titta i styrkortet och säga till sin personal 
att det är dessa aktiviteter vi ska ha fokus på under det här halvåret. Om 
avdelningen ska tillföra styrkortet en ny aktivitet måste vi också ta bort 
någon annan. Företaget kan inte fokusera på för mycket samtidigt enligt 
verksamhetsutvecklingschefen. 
 

7.3.6 Ansvaret för BSC 
 
Enligt VD ska försäljningschefens profession vara att leda försäljningen. 
Med detta menar VD:n att exempelvis försäljningschefen inte ska behöva 
lägga ner någon tid på sitt styrkort. VD:n anser att om alla börjar ägna sig 
teoretiskt åt BSC börjar de administrera företaget. ”Avdelningscheferna ska 
bara få sitt styrkort serverat från verksamhetsutvecklingschefen” är något som VD:n 
påpekar. 
 

”Utan chefen för verksamhetsstyrningen hade vi aldrig klarat det.” (alla 
avdelningschefer) 

 
”Verksamhetsutvecklingschefen piskar på, ja… för gjorde ingen det så tror 
jag många inte skulle bry sig om det överhuvudtaget.” (marknads-
supportchef) 

 
”Även om jag tror att personalen förstår vikten och det positiva med BSC så 
är det ändå så att det måste finnas någon på företaget som har det som sitt 
ansvarsområde och ser hur det fungerar, annars tror jag inte att man 
lyckas.” (verksamhetsutvecklingschef) 

 
Verksamhetsutvecklingschefen brukar ofta gå runt på företaget för att 
diskutera och ibland även ”tjata” om BSC. Allt för att få avdelnings-
cheferna att inse hur viktigt ledningen anser att det är med BSC. Alla 
avdelningscheferna som vi har intervjuat anser att de inte hade klarat 
arbetet med BSC utan verksamhetsutvecklingschefen. De anser att det 
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måste finnas en drivande person som för arbetet framåt hela tiden. Sedan 
poängteras även ledningens och framförallt VD:s stöd i första skedet när 
det togs beslut om att företaget skulle börja arbeta med BSC. 
Avdelningscheferna tycker även att det är viktigt att VD:n kontinuerligt 
framhåller vikten av arbetet med BSC. De tycker att BSC-arbetet hjälper 
Lingtra att styra mot den fortsatta tillväxten och lönsamheten. 
 

7.3.7 Nuläget 
 

”Jag tror inte riktigt att det har kommit igång än….det som behövs är att vi 
ser resultat av det.” (verksamhetsutvecklingschef) 

 
Det som avdelningscheferna arbetade med när det gällde styrkortet var att 
de tog fram vilka aktiviteter, framgångsfaktorer, styrtal och måltal som just 
deras avdelning skulle ha med på sitt styrkort, med utgångspunkt från 
respektive avdelnings strategi. Efter att avdelningscheferna har haft (och 
fortfarande har) möten med chefen för verksamhetsutvecklingen, är vissa 
styrkort genomarbetade och klara. Vissa avdelningars styrkort arbetas det 
dock med fortfarande för att få fram rättvisande mått.  
 

”Jag vet inte hur de andra avdelningarna arbetar med sitt styrkort”, 
(produktionschef) 

 
På Lingtra anses från ledningen att det är respektive avdelnings styrkort 
som ställs i fokus. Alla arbetar med sina egna avdelningars styrkort. Det 
finns inget gemensamt i styrkorten som enligt cheferna för avdelningarna 
håller styrkorten samman. Avdelningscheferna jämför inte respektive 
avdelningars styrkort med varandra. Vissa avdelningschefer är medvetna 
om att de för att uppnå vissa egna måltal påverkas av hur andra avdelningar 
utför sitt arbete. Hur avdelningarna påverkar varandra är inget som tas upp 
på möten eller vid diskussion avdelningarna emellan. 
 
Verksamhetsutvecklingschefen påpekar att det behövs en regelbundenhet i 
arbetet med BSC. En önskan som verksamhetsutvecklingschefen har är att 
chefer regelbundet på sina avdelningsmöten tar upp styrtal och aktiviteter 
kopplade till det egna styrkortet. För att få rutin på detta är 
verksamhetsutvecklingschefen medveten om den styrka det kan vara för 
avdelningen att verksamhetsutvecklingschefen är med på dessa möten.  
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”Om jag varit med ett år på avdelningsmötena så blir det säkert 
vardagsmat för dem.” (verksamhetsutvecklingschefen)  

 
7.3.8 Framtiden 

 
Verksamhetsutvecklingschefen och avdelningscheferna har möten relativt 
ofta, framförallt vid utarbetandet av styrkortet och vid eventuella 
förändringar av det. Vid utarbetandet av styrkortet diskuterade de och 
bollade idéer fram och tillbaka, för att få fram det som var viktigaste för 
respektive avdelnings styrkort. När arbetet anses vara klart för en viss 
avdelning, följs även styrkortet upp och utvärderas.  
 

”Oftast är det så att man inte kan jobba på heltid i 16 veckor med något, 
vilket teorin gör gällande. Det beror på hur mycket arbete man har för 
övrigt och hur mycket verksamheten växer. Jag tror nog att 16 veckor 
stämmer, det skulle kunna gå snabbare.” (verksamhets-
utvecklingschef) 

 
Alla styrkort är dock ännu inte klara och verksamhetsutvecklingschefen 
räknar med att det tar fram till sommaren 2003 innan de kommer att vara 
färdiga. När alla måltalen är klara för respektive avdelning, då är arbetet 
med framtagandet av BSC klart enligt verksamhetsutvecklingschefen. Flera 
av cheferna menar att det finns olika anledningar till att vissa avdelningar 
inte är klara än. Det kan t ex. vara att en del avdelningarna har fler anställda 
än andra, det skiljer ca. hundra anställda mellan vissa avdelningar. En 
annan anledning till att det ännu inte är klart kan bero på att vissa är mer 
villiga och intresserade att arbeta med BSC än andra. 
 
Alla styrtal kan idag inte tas fram. Verksamhetsutvecklingschefen ser som 
sin främsta uppgift den närmsta tiden att få nedanstående aktiviteter när det 
gäller BSC att fungera: 
 

 Att få alla mätningar att fungera. 
 Ta fram vad det är företaget mäter. 
 Vilka källdata som finns och kan användas. 
 Specificera hur siffrorna ska tas fram. 
 Specificera hur ofta mätningar ska ske. 
 Specificera vem som har ansvar för mätningarna. 
 Besluta hur uppföljning och redovisning ska ske. 
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8 Fallstudie på avdelningschefsnivå 
      

I detta avsnitt redovisas den andra huvuddelen av vår fallstudie, 
dvs. fallstudie på avdelningschefsnivå. Detta avsnitt av den 
empiriska undersökningen innehåller de delar vi har funnit 
viktiga i våra intervjuer med avdelningsansvariga på Lingtra. De 
vi har intervjuat är administrationschef, produktionschef, chef 
för försäljning Sverige, chef för marknad X, chef för marknad Å 
samt chef för marknadssupport.  

 
 

8.1 Inledning 
 
Inom området försäljning har vi i ort A intervjuat försäljningschefen för 
Sverige som dessutom är ansvarig för försäljning marknad X. Denna 
avdelning har nio anställda. Under försäljning Sverige ligger också 
försäljning marknad Å, denna avdelning har sju anställda. Vi har dessutom 
intervjuat chefen för marknadssupport, även denna avdelning som har sju 
anställda ligger organisationsmässigt under försäljning Sverige.  
 
På produktionsavdelningen har vi intervjuat produktionschefen som 
ansvarar för en avdelning med 120 anställda. Vi har även intervjuat 
Lingtras administrationschef som är chef för en avdelning med tretton 
anställda.  
 
 

8.2 Avdelningschefernas delaktighet i tidigare försök 
att implementera BSC 

 
Flera av de intervjuade avdelningscheferna hade inte sina nuvarande 
tjänster vid Lingtras första försök att införa BSC. De flesta av de som var 
med vid första starten av BSC tyckte inte att det ledde till någon förändring 
i företaget. Försäljningschef marknad X visste ingenting om BSC innan det 
fördes upp till diskussion i ledningsgruppen. Försäljningschefen för 
marknad X var även med 1995 och anser att anledningen till att det inte 
fungerade då var att det inte fanns någon ”driver”.  I avseende att det inte 
fanns någon ansvarig för BSC–arbetet säger försäljningschef för marknad 
X följande: 
 



 

 

 

46

”Det krävs att det finns en sådan kraft och en sån kapacitet, tror jag, för att 
man ska kunna driva igenom detta på ett litet företag som vi var då. Med 
facit i hand ser man att det har varit en förutsättning.” (försäljningschef 
marknad X) 

 
BSC - arbetet var mer kopplat till visioner och företaget arbetade inte 
operativt med BSC. Orsaken till att Lingtra började med BSC var att de 
ville hitta en röd tråd igenom företaget. Enligt försäljningschef för marknad 
X finns annars oftast den röda tråden endast hos en liten grupp människor i 
företagets ledning. 
 
Avdelningschefen för marknadssupport visste väldigt lite om BSC innan 
företaget började arbeta med det år 2001. Avdelningschefen blev anställd 
1997 och upplevde aldrig att BSC gick ner på avdelningsnivå och var med 
andra ord inte alls involverad. 

 
 

8.3 Lingtras styrkort idag – ur ett 
avdelningsperspektiv 

 
8.3.1 Strategi  

 
Försäljningschefen för marknad X var med på några av de möten där 
strategin för alla avdelningar fastslogs. Denna chef tror även att personalen 
på avdelningen förstår både företagets övergripande strategi och 
avdelningens. Chefen för marknadssupport är säker på att alla på 
avdelningen vet både företagets övergripande och avdelningens strategi. 
 

”Möjligtvis förstår de anställda vilken strategi administrationsavdelningen 
har”, (administrationschef) 

 
Administrationschefen tror inte att de anställda vet vad företaget har för 
strategi, men möjligtvis vad administrationen har för strategi. På 
produktionsavdelningen var produktionschefen med och bröt ner strategin 
till operativ nivå och tror att de anställda förstår strategin. 
 
Om cheferna upplever att den valda strategin inte fungerar i verksamheten 
har de möjlighet att ändra den efter samråd med chefen för 
verksamhetsutveckling. Avdelningschef för marknad Å har tillsammans 
med verksamhetsutvecklingschef och försäljningschef Sverige ändrat 
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avdelningens strategi. Anledningen till ändringen var att de ville arbeta mot 
en annan marknadsinriktning. Avdelningschefen tror att personalen förstår 
företagets och avdelningens strategi.  
 
Vid intervjun med verksamhetsutvecklingschefen framkom det att 
avdelningscheferna själva hade fått arbeta med att bryta ner Lingtras 
övergripande strategi till avdelningsnivå. Avdelningscheferna säger att de 
förstår strategin, men upplever det svårt att förmedla den till personalen.  
 

8.3.2 Framtagandet av styrkortet 
 
Orsaken till att arbetet med BSC tog ny fart tror chefen för 
marknadssupport beror på att VD:n hade varit på kurs och hört att BSC var 
bra samt att verksamhetsutvecklingschefen drev på arbetet. 
 

”Vi blev engagerade på ett helt annat sätt, vi var på kick-off för att lära av 
varandra och ta del av varandras BSC.” (avdelningschef för 
marknadssupport) 

 
”Den spontana reaktionen när vi började jobba med BSC var att det var lite 
komplicerat, det var svårt att komma igång.” (chef för marknad Å) 

 
Produktionschefen visste ingenting om vad BSC egentligen innebar innan 
företaget beslutade genomföra det år 2001.  
 

”Man hörde talas om BSC, det lät som: nu kommer det något nytt från ‘over 
there’ igen då, något modernt som man nu ska ta upp.” (produktions-
chef) 

 
Verksamhetsutvecklingschefen och försäljningschefen har tillsammans 
arbetat fram avdelning X:s styrkort. Anledningen till att personalen på 
försäljningsavdelning X börjar förstå BSC är främst att företaget nu arbetar 
mer operativt med det. När det gäller innehållet i BSC säger 
avdelningschefen för marknad Å: 
 

”Det svåra var att hitta en helhet, att få en helhetsbild av det, att få ner det 
på papper på rätt sätt, de tankar och idéer man hade.” (avdelningschef 
marknad Å) 
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På administrationsavdelningen har chefen tagit fram styrkortet själv, men 
på gemensamma möten i ledningsgruppen och med andra avdelningschefer 
har de bestämt vilka framgångsfaktorer som ska finnas med. Sedan den 
nuvarande chefen för marknad Å tillsattes har personalen på avdelningen 
inte lagt ner särskilt mycket arbete eller tid på BSC. Det har dels varit annat 
arbete som har prioriterats och avdelningschefen upplever det dessutom 
svårt att arbeta med styrkortet. 
 
Produktionschefen driver arbetet med BSC när det gäller produktionen och 
var även med och tog fram styrkortet från början. Enligt produktionschefen 
är BSC ett levande verktyg, ibland byts något i kortet ut eller någon person 
blir bortkopplad som var mer delaktig ifrån början. Efter uppstarten 2001 
kände produktionschefen att det var allvar, verksamhetsutvecklingschefen 
hade kunskap om BSC vilket innebar att Lingtra nu skulle satsa på det 
ordentligt.  
 

”I det här företaget har det varit väldigt mycket av att man ska göra 
mängder med saker och sen så gör man det och så struntar man i en massa 
andra saker. Sen är risken att vi inte hänger med, utan det blir kvar ute i 
kanterna någonstans. Man har påbörjat en massa projekt och sen blir det 
inget av det. Mycket blir ju bra givetvis, men mycket är sånt som man har 
målsättningar med men som av olika anledningar aldrig blir fullföljt. Det 
var inte förrän det togs beslut uppifrån att nu gör vi ett gemensamt försök. 
Hela företaget satte upp mål, först då blev det riktig stuns i det här och då 
insåg man ju möjligheterna med det här på ett helt annat sätt.” 
(produktionschef) 

 
”Att ha gått ifrån fullständigt okontrollerat till ett kontrollerbart företag, 
där vi vet vad vi gör idag, är en jätteprocess och det tar sin tid. Det tar tid 
att komma dit man vill”. (försäljningschef för marknad X)  

 
BSC har underlättat kontrollen och försäljningschefen menar att när 
kontrollen fungerar blir företaget av med ”flummigheten”. 
 
Mycket av arbetet med framtagandet av styrkorten har lagts på 
avdelningscheferna. Till sin hjälp har de haft chefen för verksamhets-
utvecklingen. Denna hjälp är något som i stort sett alla avdelningschefer 
har ansett vara positivt och en förutsättning för att lyckas med framtagandet 
av ett BSC. 
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8.3.3 Perspektiv  
 
Perspektiven är inget som försäljningschef för marknad X känner till. 
Avdelningschefen för marknadssupport nämner att de fyra perspektiven 
visades på ett gemensamt möte med alla avdelningschefer, men dessa är 
inget som chefen tänker på dagligen i sitt arbete med BSC. Chefen för 
marknad Å har inte fått någon information om perspektiven och vet därför 
inte vad det är för något. 
 
Perspektiven användes endast som utgångspunkt vid framtagandet av 
framgångsfaktorer på administrationsavdelningen. Avdelningschefen på 
administration anser samtidigt att tanken med perspektiv är svår. 
Kunskapen om perspektiven är inte stor hos någon av avdelningscheferna, 
vilket framkom tydligt under intervjuerna. 
 

8.3.4 Framgångsfaktorer, styrtal och mått 
 

”Det var svårt att hitta linjen”, (försäljningschef marknad X) 
 
I början tyckte chefen för marknad X att det var problematiskt att komma 
fram till vad de ville. Det var svårt att bestämma vilka framgångsfaktorer 
de skulle ha. Vid framtagandet av styrkortet har vissa mått ändrats för att 
de har varit för otydliga, nu när de arbetar mer aktivt med styrkortet har 
aktiviteterna ändrats, men inget annat. Om det är mått som ska ändras i det 
nu framtagna styrkortet är det bara att ändra anser försäljningschefen för 
marknad X, denne brukar dock ta hjälp av verksamhetsutvecklingschefen. 
Även avdelningschefen för marknad Å anser inte alla framgångsfaktorer är 
direkt kopplade till några styrtal, men framgångsfaktorerna ska ändras när 
marknaden ändras. Även måltalen som finns på avdelningens styrkort 
ändras om det anses att det behövs. 
 
Enligt avdelningschefen för marknadssupport har dennes roll med 
styrkortet varit att sätta upp kritiska framgångsfaktorer och ta fram ett 
styrkort för att sedan diskutera det med de anställda och höra deras 
synpunkter. Framgångsfaktorer, styrtal och mått har ändrats på styrkortet 
pga. att avdelningen har kommit fram till vissa saker som de anser vara 
viktigast att ha som framgångsfaktorer. Det är verksamhetsutvecklings-
chefen som har satt upp måltalen och chefen för marknadssupport kan inte 
svara på vad måltalen är till för och tror heller inte att de anställda vet vad 
det är för något. De viktigaste framgångsfaktorerna för avdelningen är hög 
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nåbarhet samt kommunikation med produktion. Flera styrtal på produkt-
ionsavdelningen upplevs svåra att mäta och vissa har de redan fått ändra. I 
och med att företaget har nyanställt en produktionscontroller som 
tillsammans med produktionschefen kommer att se över måtten kommer en 
del ytterligare mått troligtvis att ändras. 
 
När det gäller måltalen som administrationsavdelningen har anser chefen 
att vissa är lätta att mäta, medan andra är svårare. Om administrations-
avdelningen inte uppnår måltalen, händer ingenting utan de tar försöker ta 
lärdom av det till nästa gång. Ofta vet de orsakerna till varför måltalen inte 
uppnås och kan därför ta med sig den erfarenheten och försöka undvika det 
nästa gång. 
 

”För vår avdelning har det här inte blivit ett papper, utan vi verkligen 
jobbar med detta stenhårt. När man sätter sig med det här första gången så 
vill man så mycket och det ska låta så himla bra allting….man ska ta ett par 
saker tycker jag, så att vi vet att om vi gör det här så funkar vår avdelning.” 
(avdelningschef marknadssupport) 

 
Ändringar på styrkortet har avdelningscheferna möjlighet att göra, dock 
görs detta inte utan samråd med verksamhetsutvecklingschefen. Flera av 
avdelningarnas styr- och måltal är ännu inte mätbara och detta ses av vissa 
avdelningschefer som en brist, andra saknar det inte alls. 
 

8.3.5 Aktiviteter 
 
På försäljningsavdelning X fokuseras det mycket på aktiviteterna, vilket 
försäljningschefen tycker är mycket bra. De arbetar helt efter sina 
aktiviteter och både mäter och följer upp resultatet och målen. Administra-
tionschefen anser att BSC är viktigt, det är aktiviteterna som är viktiga inte 
styrkortet i sig. 
 

”Styrkortet ska vad jag har förstått vara ett levande dokument, framförallt 
när det gäller styr- och måltalen samt aktiviteterna. Sen kan ju 
framgångsfaktorerna ändras också beroende på hur marknaden ser ut.” 
(avdelningschef marknad Å) 

 
Alla avdelningar poängterar aktiviteternas betydelse. Lingtra väljer att 
fokusera på 3 aktiviteter varje höst och vår. I augusti och januari är 
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avdelningscheferna på en kick-off, där bestäms vilka aktiviteter som ska 
ingå i de olika styrkorten under det närmaste halvåret. 
 

8.3.6 Personalens delaktighet och uppföljning 
 
Enligt avdelningschefen på marknadssupport är personalen engagerade och 
tycker att det är roligt att arbeta med BSC. De har avdelningsmöten varje 
vecka och lever med styrkortet hela tiden. Det som är bäst med BSC anser 
chefen för marknadssupport vara att vid nyanställningar kunna visa 
styrkortet, för att förklara hur de arbetar på avdelningen. Styrkortet används 
även som hjälp vid personalutvecklingssamtal med de anställda. För chefen 
är arbetet med styrkortet lyckat. Avdelningen går igenom sitt styrkort och 
har ibland med det på avdelningsmöten, däremot behöver de inte rapportera 
till någon hur långt de har kommit eller hur det går med styrtal eller måltal. 
 
BSC diskuteras på vissa av de möten som chefen för marknad X har med 
personalen, kanske inte direkt men ofta indirekt. Det kan vara att de 
diskuterar t.ex. ökade/minskade marknadsandelar eller omsättning. 
Försäljningschefen för marknad X skulle vilja ha mer och tydligare 
uppföljningar. Nu kanske det blir 1-2 ggr/år, men det bästa vore om de 
kunde ha uppföljning 1 ggr/kvartal eller 1 ggr/månad. 
 
Sedan avdelningschefen på marknad Å tillträtt på tjänsten (sommaren 
2002) har de inte haft uppe BSC till diskussion på sina avdelningsmöten. 
Avdelningschefen tror att BSC skulle kunna följas upp på möten, men 
menar å andra sidan att detta sker även nu fast på ett mer undermedvetet 
sätt. På administrationsavdelningens möten tas styrkortet upp till diskussion 
och då framförallt för att påminna de anställda om att det är viktigt att följa 
styrkortet som gäller för administrationsavdelningen.  
 
Avdelningschefernas sätt att involvera personalen i BSC - arbetet varierar 
markant. Personalen blir mer eller mindre delaktig beroende på hur viktigt 
cheferna anser BSC vara och om de anser att BSC hjälper dem i det dagliga 
arbetet. Uppföljning gällande BSC är något de flesta avdelningschefer 
efterfrågar. 
 

8.3.7 Avdelningschefernas åsikter om syftet med BSC 
 
Administrationschefen tror att alla anställda på avdelningen förstår syftet 
med BSC, all personal arbetar med sina egna delar och vet vad de ska 
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sköta. Produktionschefen tror att personalen förstår meningen och syftet 
med BSC, men vet inte hur de andra avdelningarna arbetar med BSC eller 
hur mycket tid de arbetar med det. Chefen för marknadssupport tror att det 
kan vara svårare att lyckas använda sig av styrkortet på samma sätt som 
deras avdelning gör om antalet anställda är många och att BSC blir ännu 
viktigare att arbeta med om företaget skulle börja minska sin tillväxt eller 
lönsamhet. Det finns ingen kunskap om hur långt de andra avdelningarna 
har kommit med sitt styrkort, men försäljningschefen för marknad X anser 
inte att de är klara med sitt styrkort. Administrationschefen tycker att BSC 
hjälper hela företaget och det som är bäst med det är att det sammanfattar 
åtgärder, det är ett verktyg för företaget.  
 
Försäljningschef för marknad X menar att det i en period av tillväxt alltid 
är viktigt med struktur och ordning, men att det i en period av mognad bara 
blir ännu viktigare. Chefen för marknad X anser att syftet med BSC är den 
röda tråden, vilket ska göra att alla vet vad målet är. Försäljningschefen för 
marknad X anser att BSC hjälper företaget på så sätt att beslut blir lättare 
och ”flummigheten” försvinner. Produktionschefen menar att BSC är ett 
viktigt verktyg och syftet med avdelningens BSC är dels att hålla ihop 
projekt och skapa långsiktiga mål, samt hjälpa chefer att fokusera på sådant 
som är viktigt. Det bästa med styrkortet är att de inte tappar viktiga trådar 
utan ständigt blir påmind om vad som är viktigt, sämst kan vara att det 
finns en risk för att det blir massor av extra möten. 
 

”Syftet med BSC är att hjälpa företaget att sammanfatta åtgärder”, 
(administrationschef) 

 
”Syftet med att styra är att knyta ihop säcken”, (avdelningschef 
marknad Å) 

 
Enligt chefen för marknad Å är det bästa med BSC är att det är ett bra 
verktyg för att kunna gå tillbaka och studera om avdelningen arbetar och 
uppnår det de ska. Det sämsta är att det inte finns tid för att arbeta med 
styrkortet. Avdelningschefen för marknad Å anser att arbetet med BSC är 
viktigt och skulle vilja arbeta mera med det än vad de gör för tillfället, men 
saknar en bra grund att arbeta ifrån. Chefen för försäljning marknad X 
anser att BSC är prioriterat på företaget, men säger samtidigt att arbetet inte 
ska drivas igenom för snabbt. Det ska ta den tid det tar och den tillväxt som 
sker för företaget ska prioriteras.  
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”Även om vi är ett stort företag så har vi korta beslutsvägar, så jag jobbar 
direkt under VD, och vi pratar ju väldigt mycket och diskuterar det här 
mycket. Mycket av det här är en naturlig del. BSC lever i verksamheten”, 
(försäljningschef Sverige) 

 
Syftet med BSC är enligt de flesta av avdelningscheferna att få 
avdelningarna att fokusera på vad som är viktigt samt att få ett 
styrinstrument för Lingtra. 
 

8.3.8 Implementering 
 
Chefen för marknadssupport anser att deras avdelnings styrkort är helt 
färdigt. Chefen för försäljningsavdelning marknad X:s åsikt är att de är en 
god bit på väg i arbetet med BSC (ca 80 %) och personalen på avdelningen 
börjar förstå vad arbetet med styrkortet innebär. Samtidigt betonas att BSC 
inte till fullo har implementerats ner till operativ nivå.  
 
Avdelningschefen för marknad Å anser inte att avdelningen är klar med sitt 
styrkort, men tror att de andra avdelningarna är färdiga med sitt. Chefen för 
avdelningen anser att arbetet med BSC aldrig blir färdigt, bland annat p.g.a. 
att chefen anser att ändringar i styrkort måste ske minst en gång om året. 
Administrationschefen vet inte om de andra avdelningarna är klara med sitt 
styrkort, men tror det. Administrationsavdelningen anser sig i alla fall klara 
med sitt styrkort. Avdelningarna på Lingtra har kommit olika långt när det 
gäller BSC–implementeringen. Vissa anser sig helt klara och använder det i 
sitt arbetet medan andra inte har kommit lika långt.   
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9 Enkätundersökning 
 

Här nedan redovisas den tredje huvuddelen i vår fallstudie. 
Detta avsnitt av den empiriska undersökningen innehåller ett 
urval av de svar vi fick in vid enkätundersökningen som vi gjorde 
med medarbetarna på Lingtra. Vi gjorde en stickprovs-
undersökning och alla på Lingtra visste i förväg att vi skulle 
komma och göra en enkätundersökning. Vi fick bra svars-
frekvens, utav 30 enkäter fick vi 28 svar. 

 
   Figur 9 Diagram 
 
Kunskapen om BSC är låg bland personalen. Det är cirka 43 % av 
personalen på Lingtra som har kunskap om vad BSC är, medan det är 57 % 
som inte alls vet vad BSC är för någonting.  

 
Figur 10 Diagram 

 
Vid framtagandet av BSC har 29 % av personalen varit delaktiga.  Det är 
cirka 64 % som inte har någon kontakt alls med BSC, medan 18 % har det 
mer sällan. De resterande 18 % kommer i kontakt med BSC alltifrån varje 

Vet personalen vad BSC är för något?

Ja
Nej

Personalens delaktighet i framtagandet 
av BSC

Varit delaktig
Ej delaktig
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dag till vartannat år. Det är alltså inte särskilt många som har regelbunden 
kontakt med BSC. 

 
Figur 11 Diagram 

 
På frågan om de tillfrågade vet ifall den egna avdelningen arbetar med 
BSC, svarade cirka 36 % att deras avdelning gjorde det. Det är cirka 14 % 
som svarar att deras avdelning inte alls arbetar med BSC och det är 50 % 
som inte vet om deras avdelning arbetar med BSC eller inte.  

Figur 12 Diagram 
 
Det är cirka 68 % känner till företagets strategi, medan det är cirka 32 % 
som inte alls vet vad företaget har för strategi. När det gäller den egna 
avdelningens strategi är det cirka 39 % som har kännedom om den, men 
cirka 61 % som inte vet hur den lyder. Kunskapen är alltså högre om 
företagets övergripande strategi än den egna avdelningens strategi. 
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10 Analys 
 

I detta avsnitt kopplas den teoretiska referensramen som 
innehåller Balanced Scorecard och implementering samman med 
den empiriska undersökningen från vår fallstudie. Vi vill här visa 
på faktorer som påverkar implementeringen. 

 
 

10.1 BSC–process 
 

10.1.1   Projektledare 
 
Vid första försöket att införa BSC i Lingtra, år 1995, fanns det ingen som 
var direkt ansvarig för implementeringen. Lorange (1982), Pettigrew 
(1992), Kaplan och Norton (1999) och Kasurinen (2002) diskuterar vikten 
av att ha en ledare med vid utarbetandet av ett nytt system och att det även 
fortsättningsvis i processen behövs en ledare som är ansvarig för arbetet. 
Denna ledare saknades i Lingtra. Att det inte fanns någon ansvarig för 
arbetet vid första försöket är en av de faktorer som gjorde att 
implementeringen av BSC misslyckades. Bristen på ledare kan ses som 
exempel på en faktor som är avgörande för om implementeringen blir 
lyckad eller misslyckad. 
 
Våren 2001 återupptog Lingtra för andra gången arbetet med BSC, men 
den här gången var det under andra förutsättningar än 1995. Att de hade 
anställt en verksamhetsutvecklingschef som blev ansvarig för arbetet med 
BSC var en av anledningarna till att arbetet fick en annan start. 
Företagsledningen hade vid denna tidpunkt kommit till insikt om vikten av 
att ha en ansvarig ledare för att kunna införa BSC i verksamheten. När det 
gäller ansvaret för implementeringen av BSC i Lingtra, har alla intervjuer 
visat att verksamhetsutvecklingschefen är en stor tillgång för företaget. 
Kaplan och Norton (1999) nämner att det är viktigt att det finns en ledare 
som kontinuerligt arbetar med det system som har blivit implementerat i ett 
företag. Vi anser att verksamhetsutvecklingschefen är den viktiga ledaren 
som arbetar för att systemet ska leva kvar i företaget.  
 
Husseys (1996) tredje steg i implementeringen av en förändring är att 
stödja medarbetarna, vilket är något som vår fallstudie har visat är av 
yttersta vikt. Detta antagande får ännu mer kraft genom att 
avdelningscheferna anser att de utan chefen för verksamhetsstyrningen 
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aldrig hade klarat arbetet med att införa BSC i företaget. I Lingtra har VD: 
n tillsammans med verksamhetsutvecklingschefen varit den drivande 
kraften för att genomföra BSC-arbetet. Det negativa som det innebar att 
tidigare inte ha en projektledare är alltså i det här skedet avhjälpt.  
 

10.1.2   Ledningens stöd 
 
Hussey (1996), Kasurinen (1992) och Pettigrew (1992) har som olika steg 
med vikten av att stödja medarbetarna på olika sätt. Det är viktigt att 
inspirera medarbetarna för att få dem att förstå att de själva har en viktig 
roll i implementeringsprocessen. Företaget måste vara öppet för utveckling 
och inte vara rädd för att ta vissa risker. Hos Lingtra är det en öppen 
företags-kultur, men det finns en viss rädsla för att administrativt förändra 
sig. VD: n poängterar att ”Jag är egentligen allergisk mot allt i ett företag som 
gäller att man administrerar ett företag…”. Någon i Lingtra säger, ”att den dag vi 
slutar ta beslut i korridoren är vi illa ute”.  
 
Att påtala detta sänder ut signaler till avdelningscheferna att BSC inte är 
viktigt, det är bättre att personalen jobbar på med det de är anställda för att 
göra. Här gäller det för företagsledningen att vara medveten om för vem de 
har tagit fram BSC. Om ledningen vill att BSC ska vara ett ledningsverktyg 
har vi förståelse för ledningens åsikt om att personalen inte ska behöva 
arbete praktiskt i framtagandet av styrkortet. Personalen ska istället få 
uppsatta mål ur de olika perspektiven att nå upp till, dessa ska då också 
vara kopplade till den övergripande strategin för företaget. Vill företaget 
istället använda BSC som ett fokuseringsverktyg för avdelningschefer är 
det av yttersta vikt att avdelningscheferna är delaktiga i framtagnings-
processen för att kunna arbeta mer praktiskt med detta. 
 
Avdelningscheferna har i de flesta fall själva fått ta fram sina styrkort även 
om verksamhetsutvecklingschefen har bistått dem med hjälp. VD: n anser 
själv att exempelvis en försäljningschef endast bör hålla på med försäljning 
istället för att lägga ner tid på den egna avdelningens styrkort. VD: n anser 
vidare att om alla avdelningschefer börjar ägna sig teoretisk åt BSC börjar 
de administrera företaget. Kanske har för mycket ansvar lagts på 
avdelningscheferna och när de till viss del saknar teoretisk kunskap om 
BSC blir arbetet endast betungande. 
 
Kaplan och Norton (1999) menar att en anledning till att implementeringen 
av BSC kan misslyckas är att styrkortsprojektet har blivit delegerat till 
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mellanchefsnivå. Det krävs ett tydligt engagemang från ledningen för att 
det ska bli en lyckad implementering. Detta är ungefär vad som har skett 
hos Lingtra. Verksamhetsutvecklingschefen tar ett tydligt ansvar för BSC, 
trots detta har det inte förmedlats till alla avdelningschefer vad företaget 
vill uppnå med det nya styrsystemet, BSC. 
 
Lingtra har haft stor tillväxt de senaste åren, ledningen känner att det måste 
införas ett nytt styrsystem för att bättre kunna styra företaget. Att 
administrera företaget mer är oftast ett måste i dessa situationer. 
Organisationen har ändrats, nya tjänster har tillsatts, men Lingtra vill 
fortfarande vara det lilla företaget där allt kan lösas via små korta smidiga 
möten runt kaffebordet. Hatch (2000) refererar till en amerikansk 
organisationsteoretiker vid namn Greiner (1972), som menar att 
organisationer måste genomgå ett livsförlopp genom olika faser eller 
stadier. En organisation går igenom fem olika faser, entreprenörs-, 
kollektivitets-, delegerings-, formaliserings- och samarbetsfas. Varje stadie 
avslutas med en kris som om den löses på ett bra sätt kan leda till att 
företaget går över till nästa utvecklingsfas. (Hatch, 2000) 
 
Det behövs oftast en kris för att övertyga en entreprenör enligt Greiner 
(1972). Ofta kan entreprenören ogilla kontroll och styrning vilket kan leda 
till en ledarkris i organisationen. När organisationen tar sig ur ledarkrisen 
sätts oftast fokus på ett mål och klara rutiner. Här är det viktigt för 
ledningen att ge företaget en känsla för kollektivism bland de olika grupper 
som nu finns i företaget. (Hatch, 2000) I Lingtras fall där VD är en sann 
entreprenör kanske ibland ”rädslan” för nya rutiner och förflyttning av 
fokus från tillverkning och marknadsföring till ett nytt sätt att styra, 
exempelvis BSC, är för stor. Detta är något Lingtra måste arbeta med för 
att bättre kunna styra sitt företag.  
 

10.1.3   Medarbetarnas delaktighet 
 
Lorange (1982) anser att det är viktigt att få alla medarbetare delaktiga i 
implementeringsprocessen.  Hussey (1996), Kasurinen (1992) och Kaplan 
och Norton (1999) diskuterar alla vikten av att engagera och utbilda 
personalen och om hur kontakten mellan ledningen och resten av företaget 
ska fungera. De anser att det är viktigt att aktivera medarbetarna för att få 
dem att förstå och stödja målen. 
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Ledningen och avdelningsansvariga i Lingtra arbetar tillsammans vid det 
andra försöket att implementera BSC för att få fram styrkort för de olika 
avdelningarna. Kaplan och Norton framhåller att många företag tappar 
intresset för BSC pga. att avdelningar i företag arbetar med BSC på olika 
sätt. Detta är en risk i Lingtra, även om de gemensamt har arbetat fram 
strategier, kritiska framgångsfaktorer och styrtal. Vid vår fallstudie har det 
framkommit att flera av avdelningscheferna inte vet hur de andra 
avdelningarna använder sitt styrkort. Hussey (1996) andra steg i 
implementeringsprocessen är att aktivera alla medarbetare. Att avdelnings-
cheferna förstår och delar målen är nog sant i Lingtras fall. Däremot är det 
många av medarbetarna, vilket framkom i vår enkätundersökning, som 
saknar kunskap om Lingtras mål och strategier. 
 
Flera avdelningschefer tror att personalen på avdelningen har kunskap om 
företagets strategi och även avdelningens, medan en del avdelningschefer 
är mer tveksamma. I vår enkätundersökning var det 68 % som kände till 
företagets strategi, medan 32 % inte alls visste vad företaget hade för 
strategi. Det var 39 % som hade kännedom om den egna avdelningens 
strategi och 61 % som inte visste hur avdelningens strategi löd. Den andra 
delen av BSC-processen innebär enligt Kaplan och Norton (1999) en 
länkning och kommunikation. Med detta menas att strategier ska förmedlas 
och kommuniceras till all personal i företaget. Att kännedomen om 
företagets strategi var så pass hög (68 %) är bra, samtidigt är det intressant 
att se att det endast är 39 % som känner till avdelningens strategi.  
 
Att inte veta sin avdelnings strategi är ett tecken på att arbetet med BSC 
ännu inte är förankrat nedåt i företaget. Detta kan ses som ett 
processproblem vilket är ett av de vanligaste problemen som kan uppstå 
enligt Kaplan och Norton (2001). Problemet i detta fall är att mycket av 
arbetet med BSC i Lingtra fastnar på lednings- och avdelningschefsnivå. 
När arbetet stannar på denna högre nivå missar ledningen möjligheterna till 
att förmedla strategin till de på lägre nivå. Att arbetet fastnade på 
avdelningschefsnivå kan ha sin förklaring i att avdelningscheferna har svårt 
att förstå syftet med BSC.  
 
Att ansvaret för BSC mestadels har legat hos avdelningscheferna märks 
även i försöken att få fram vad cheferna visste om kopplingen mellan 
avdelningarnas styrkort. Cheferna har ingen kunskap om innehållet i de 
andra avdelningarnas styrkort. Alla arbetar med sitt eget styrkort och det är 
det enda som ställs i fokus. Att kunna utnyttja kopplingen mellan vissa 
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avdelningars styrkort, exempelvis leveranser i tid, vilket kan påverka om 
företaget får nöjda kunder, borde vara av intresse för flera medarbetare och 
chefer inom Lingtra.  
 
Kaplan och Norton (1999) säger att ett processproblem är att för få 
individer är involverade i processen. Hos Lingtra är det inte för få individer 
involverade, snarare ibland för många. Avdelningschefernas ansvar för 
BSC blir ibland för stort och de anser själva att ledningen inte alltid visar 
engagemang och stöd till BSC-arbetet. Det får inte bli en för stor grupp 
som arbetar med BSC enligt Kaplan och Norton (1999) och med alla 
avdelningschefer involverade tillsammans med ledningen är det många 
delaktiga i processen på Lingtra. Ett ytterligare problem kan enligt 
ovanstående författare vara att BSC endast arbetas med på ledningsnivå. 
Detta problem finns inte i Lingtra, utan de försöker så mycket de kan få 
avdelningscheferna involverade. Dock ser engagemanget lite otydligare ut 
när det gäller att få övrig personal delaktig. 
 

10.1.4   Tydliggörande av mål 
 
Hussey (1996) och Kasurinen (1992) visar båda på vikten av att klargöra 
mål och prioriteringar. Att skapa en sammanhängande bild av framtiden för 
att kunna forma mål för företaget är enligt Hussey (1996) av yttersta vikt. 
Innan arbetet med BSC kom igång andra gången hade Lingtra inte någon 
uttalad strategi. Företaget har än idag en stark tillväxt och de har inte fokus 
på den övergripande strategin. Lingtra har inte lagt någon vikt vid att knyta 
samman den övergripande strategin med avdelningarnas strategi. Vi får 
känslan av att de inte riktigt vet vart de är på väg och varför de ska 
implementera BSC. Är det på grund av egna interna krav på bättre 
styrsystem eller är det på grund av påtryckningar utifrån? Vill Lingtra 
implementera BSC endast för att det är mode med BSC för tillfället och då 
som ett modernt företag införa detta?  
 
På chefsnivå varierar anledningarna till att använda BSC. En del använder 
BSC för att kunna mäta avdelningens sätt att arbeta, något som skulle 
kunna mätas även utan BSC. Någon använder knappt BSC alls och någon 
vill arbeta mer med det än vad de gör idag. Avdelningscheferna vet helt 
enkelt inte vilka mål Lingtra har med implementeringen av detta system. 
Det saknas en enhetlig bild och en av anledningarna är att cheferna inte har 
fått tillräckligt med information om varför de inför BSC.  
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Ledningen måste tydliggöra målet med arbetet för att få avdelningscheferna 
mer motiverade till att implementera ett nytt system och börja arbeta med 
BSC. Vi kan se att det finns ett engagemang från ledningens sida, men det 
finns ändå en avsaknad av utbildning när det gäller att få personalen att 
förstå sin egen roll. 
 

10.1.5   Information 
 
Kasurinens (2002) sista barriär är försenare som har sin grund i brist på 
klara strategier och otillräckliga informationssystem och detta är något som 
även Hussey (1996) har med som sitt femte steg. Information ska komma 
vid rätt tidpunkt och på regelbunden basis. I Lingtras fall kan vi direkt säga 
att implementeringen är försenad. Istället för att som i teorin implementera 
BSC på cirka fyra månader, har Lingtra arbetat med BSC i sju år utan att 
det ännu är färdigimplementerat. Kaplan och Norton (1999) nämner också 
vikten av att inte ha en för lång utvecklingsprocess, vilket kan störa 
implementeringsprocessen. 
 
Information gällande BSC ges till avdelningscheferna två gånger om året 
när Lingtra har kick-off möten. När det gäller information till övriga 
medarbetare saknas den i många fall. En del av avdelningscheferna ger 
information gällande BSC på de ordinarie veckomötena, men då inte som 
en punkt att nu diskuterar vi BSC, utan mer som att de diskuterar de 
aktiviteter de har valt att fokusera på för tillfället. En del avdelningschefer 
diskuterar aldrig BSC med sin personal och vet inte om det skulle behövas. 
Det framkom också vid vår enkätundersökning att en hel del av 
kontorspersonalen inte hade kunskap om strategier och mål för företaget. I 
produktionen saknades nästan helt kunskap om företagets strategier och 
mål. De flesta hade ingen vetskap om vad BSC var för något. 
 
Kaplan och Norton (1999) anser att information är viktigt för att förmedla 
vilka mål som ska uppnås för att företags strategi ska lyckas. Som exempel 
på lämpliga informationskanaler nämner de anslagstavlor, e-mail och 
nyhetsbrev. Lingtra vill dock inte sätta upp information om BSC, styrtal 
eller måltal på exempelvis anslagstavlor då de anser att det skulle komma 
fram alltför känslig information till förbipasserande. Verksamhetsutveck-
lingschefen skulle vilja sätta upp vissa styrkort på anslagstavlor i matsalen, 
men om detta är det ännu inte beslutat. Lingtra använder sig av elektroniska 
nyhetsbrev som skickas ut via e-mail, de kallar det ”Hänt i veckan”. Dessa 
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nyhetsbrev har hittills inte används för att förmedla information om BSC i 
så stor utsträckning som skulle kunna vara möjligt. 
 

10.1.6   Förändringstryck  
 
Att påskyndande förändringsfaktorer och påtryckningar från omgivningen 
spelar stor roll för att få till stånd en förändring påtalar både Pettrigrew 
(1992) och Kausurinen (2002). Hos Lingtra, finns det inga tydliga externa 
påtryckningar som gör att de måste implementera ett nytt styrsystem. 
Lingtra går bra, visar resultat och personalen har mycket att göra. En stor 
del av personalen kan tycka att en implementering av BSC inte tillför 
något. Företaget går ju bra redan nu. Att implementera något nytt blir en 
belastning. Arbetsbördan för personalen blir enorm, personal och ledning 
lägger inget fokus på något nytt som de inte vet mycket om. Det blir i en 
sådan här situation inte heller tydligt för de anställda varför företaget ska 
implementera ett nytt system. Att göra fördelarna med implementeringen 
tydliga för alla i företaget är ett av Loranges (1982) krav för en effektiv 
implementering.  
 
En av de påskyndande förändringsfaktorerna är motiv som generellt är 
relaterad till förändring. Det kan vara en konkurrensutsatt marknad eller en 
förändrad företagsstruktur. Lingtra finns på en marknad som är 
konkurrensutsatt, men framförallt gör deras tillväxt att de är tvungna att 
ändra företagsstrukturen för att hålla ihop företaget, något som är diskuterat 
ovan utifrån Greiners (1972) modell. Denna tillväxt gör att ledningen tar ett 
beslut om att införa BSC, vilket blir ett internt påtryckningsmedel för att 
genomföra en förändring. En annan påskyndande förändringskraft är 
katalysator som innebär exempelvis att företag tar in en ny produkt. Detta 
är något som vi tror att Lingtra gör kontinuerligt för att kunna växa i den 
takt som de gör.   
 
Syftet med BSC på Lingtra är enligt både chefer och ledning att få den röda 
tråden. Beslut ska bli lättare att ta och ordningen i företaget ska bli bättre, 
ledningen ser BSC som ett styrningsverktyg. VD och ledningen anser 
själva att det behöver ske en förändring i företaget och ett nytt sätt att styra 
på.  
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10.1.7   Krafter mot en förändring 
 
Kasurinen (2002) menar att en av de motkrafter som finns gällande 
förändring är en barriär som kallas förvirrare som innebär att det finns en 
osäkerhet i ett företag gällande BSC-projektets framtida roll. Hos Lingtra 
känner sig avdelningscheferna nog en aning förvirrade, vem är BSC till 
för? Är det för avdelningscheferna själva eller för ledningen? Åsikterna om 
detta skiljer sig åt mellan avdelningarna. Att BSC då inte har blivit 
förmedlat till lägre nivå är inget som känns förvånande utan snarare en 
omöjlig uppgift. En ytterligare förklaring till varför det bara var ett fåtal 
anställda som kände till sin avdelnings strategi, är att endast 29 % av 
personalen var delaktiga i framtagandet av BSC. Detta innebär att 
personalen inte har blivit involverade i arbetet med BSC och då inte heller 
har fått kunskap om strategin.  
 
Kasurinen (2002) refererar också till Roberts och Silvester som menar att 
svårigheterna med att implementera en förändring har med strukturella 
barriärer att göra. Strukturer som en gång varit till för att på ett effektivt 
sätt leda företaget blir förändringsbarriärer. Hos Lingtra kan vi se att ett 
effektivt sätt att leda företaget är att kunna ta smidiga beslut i korridoren, 
men pga. att Lingtra har växt mycket fungerar detta inte längre utan blir 
istället en förändringsbarriär.  
 
Kasurinen (2002) tar även upp tre motkrafter som kan finnas mot 
förändring, dessa motkrafter kallas barriärer. Den första barriären som tas 
upp är förvirrare, med detta menas att det exempelvis kan finnas en 
osäkerhet om vem som ska ta beslut i företaget. Detta skulle kunna vara ett 
problem i Lingtras fall. Även om de vet vem som ska ta beslut, vill de helst 
ta beslut den smidiga vägen, exempelvis när de träffas i korridoren.  
 
Den andra barriären kallas frustrerare som innebär att den tekniska kulturen 
gör att strategierna anses som mindre viktiga. Detta känns i nuläget inte 
som något problem i Lingtra, de har som vi tidigare nämnt gått ifrån att inte 
ha några nedskrivna strategier alls till att ha strategier som är nedbrutna på 
varje avdelning.  
 
Den sista barriären är försenare som beror på exempelvis oklara strategier. 
I Lingtra stämmer detta delvis. Deras strategi måste arbetas med och till 
viss del är den oklar. Hussey (1996) har som sitt fjärde steg att installera 
förändringen, vilket innebär att ha klara planer som gör att det finns 
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möjlighet att föra ner strategin i företagets lägre nivåer. Vi vet egentligen 
inte om Lingtra har några direkta planer, mer än att använda BSC som ett 
verktyg för att föra ut strategin. Pga. oklarheter med vem som är ansvarig 
för vad och för vem BSC finns till har de ännu inte kommit långt med 
arbetet att bryta ner strategin till lägre nivå.  
 

10.1.8   Teoretisk kunskap om implementering 
 
Att VD: n i Lingtra startade arbetet med en förändringsprocess (som vi 
anser att BSC var på företaget) med otillräcklig kunskap om hur en 
implementering ska gå till var en av orsakerna till att företaget inte 
lyckades implementera BSC vid första försöket. Att arbetet inte utgick från 
Lingtras övergripande strategi är ett exempel på att ledningen inte hade 
tillräcklig kunskap om hur arbetet med BSC skulle gå till. Kaplan och 
Norton (2001) nämner som ett av flera designproblem att styrkortet inte är 
uppbyggt för att förmedla företagets strategi. Att det heller inte vid ett tidigt 
skede utnämndes eller anställdes någon ansvarig för BSC-arbetet, visar 
även på bristen av erfarenhet om att implementera något nytt. Ytterligare 
en orsak som visar på Lingtras oerfarenhet är att mycket av det som är 
vitsen med BSC saknas i Lingtras fall. Otillräcklig kunskap om det nya 
arbetssätt som ska implementeras påverkar implementeringen. Denna 
bristande erfarenhet från ledningen gör att kunskap inte kan förmedlas till 
medarbetare på lägre nivå och målet med BSC blir därför svårt att uppfylla. 

 
 

10.2 BSC – struktur 
 

10.2.1   Strategikoppling 
 
Strategin var något som Lingtra glömde bort i sitt första försök att bygga 
upp ett BSC. Att glömma bort strategin är ett av problemen som Kaplan 
och Norton (2001) belyser som en viktig faktor vid uppbyggnaden av ett 
styrkort. Att strategin glömdes bort, är en av anledningarna till varför de 
misslyckades vid sitt första försök att implementera BSC. Att översätta 
strategi och vision är enligt Kaplan och Norton (1999) den första delen i 
BSC-processen och den innebär att alla medarbetare måste förstå strategin i 
företaget. 
 
Att strategin skulle vara en utgångspunkt vid framtagandet av styrkortet var 
ledningen vid sitt andra försök att implementera BSC medvetna om, men 
frågan var bara på vilket sätt det skulle ske. Ledningen valde att låta 
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avdelningarna försöka arbeta fram sina egna strategier tillsammans med 
verksamhetsutvecklingschefen. I detta skede togs det endast fram strategier 
för avdelningarna inte en övergripande strategi för hela Lingtra. 
 
Enligt Kaplan och Norton (1999) kan BSC-processen delas in i fyra delar. 
Den första delen innefattar att översätta och få alla medarbetare i företaget 
att förstå strategin och visionen. Lingtra beslutade till slut att utgå ifrån en 
gemensam strategi, denna är stark tillväxt med stabil lönsamhet. Enligt 
Hatch (2000) ska en strategi vara en plan för hur ett företag ska konkurrera 
på marknaden. Taktik ska användas för att genomföra de planerade 
aktiviteterna och företag måste kontinuerligt anpassa sig efter den 
konkurrenssituation som efterhand uppstår (Hatch, 2000). Vad Lingtra 
behöver är en tydligare strategi med inriktning på handling. Strategin bör 
tala om på vilket sätt de ska uppnå sitt mål stark tillväxt med stabil 
lönsamhet. Frågan Lingtra skulle behöva ställa sig är på vilket sätt de ska 
uppnå stark tillväxt och stabil lönsamhet. Är det via sammanslagning, 
förvärv eller egen tillväxt?  
 
Att få avdelningarnas strategier direkt kopplade till den övergripande 
strategin är något som Lingtra har arbetat med. Avdelningarnas strategi har 
olika stark koppling till den övergripande strategin. Exempelvis 
marknadssupportens strategi som är hög nåbarhet, hög sälj- och 
produktkompetens, vilket ger en tydlig koppling till Lingtras strategi. 
Däremot produktionsavdelningens strategi som är hög leveranssäkerhet 
med konkurrenskraftig tillverkning är något diffus. Konkurrenskraftig 
tillverkning kan innebära en mängd olika saker, exempelvis låga priser med 
sämre kvalitet eller höga priser med bra kvalitet. Det är en fördel att den 
övergripande strategin har blivit nedbruten till lägre nivå, men företag 
måste kontinuerligt arbeta med strategin, vilket också stöds av det sista 
steget i Kaplan och Nortons BSC-process. 
 

10.2.2   Balanced Scorecard-perspektiv 
 
Vid andra försöket hade Lingtra förutom strategin med olika perspektiv vid 
utformandet av styrkortet. Valet av perspektiv beror på den verksamhet 
som företag bedriver och där det finns ett naturligt samband mellan 
perspektiven. Idén med BSC är enligt Kaplan och Nortons (1999) 
grundmodell att se företaget ur fyra perspektiv. Lingtra valde att ta med 
fem perspektiv, förnyelse & utveckling, personal, processer, kund och 
finansiellt. Att arbeta utifrån dessa perspektiv är en av flera viktiga 
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utgångspunkter vid designen av BSC. Främst för att ha möjlighet att koppla 
samman dåtid, nutid och framtid. Alla styrtal måste enligt Kaplan och 
Norton (1999) ingå i en orsakskedja för att kunna mynna ut i finansiella 
mål och spegla affärsenheternas strategier. Att se företaget ur olika 
perspektiv är en del i designen av BSC och styrtalens orsakskedjor.  
 
Lingtra var på väg att få med sina perspektiv i styrkortet, men pga. bristen 
på koppling mellan den övergripande strategin och avdelningarnas strategi 
får de ingen struktur på sitt arbete. De känner att arbetet inte går framåt, 
men vet inte riktigt varför. När det gäller att formulera strategier i 
kundperspektivet handlar det enligt Kaplan och Norton (1999) om att 
bestämma sig för vilka kundsegment företag vill satsa på och även 
bestämma sig för vad de inte ska göra. Lingtra har inte konkretiserat vad de 
inte ska göra utan mer valt ut fokuseringspunkter att satsa på framöver. 
Avdelningscheferna vet inte hur de ska kunna ta fram vad som är viktigt för 
den egna avdelningen med utgångspunkt från perspektiven.  
 
I vår fallstudie framkom det att Lingtra inte har arbetat med att identifiera 
processer. Genom att använda Kaplan och Nortons (1999) generella 
värdekedjemodell skulle Lingtra kunna identifiera de egna processerna i 
företaget och få unika styrtal kopplade till dessa.  
 
Lingtra har valt att se utveckling och lärande som två perspektiv. Genom 
att låta personalperspektiven ge struktur åt de övriga målsättningarna i de 
övriga perspektiven skulle Lingtra lättare förstå sambanden mellan 
perspektiven. Kaplan och Norton påpekar att företagets förmåga till lärande 
och tillväxt är avgörande för att nå finansiella mål.  
 
Perspektivens viktiga roll framhävs inte på ett tydligt sätt av 
verksamhetsutvecklingschefen i Lingtra. Ledningen har pga. bristande 
erfarenhet av BSC inte insett att styrkortet främst ska vara ett 
ledningsverktyg. De har lagt stort ansvar på avdelningscheferna att arbeta 
med framtagandet av styrkortet, vilket kan göra det svårt för 
avdelningscheferna att inse kopplingen mellan strategi och perspektiv. 
Även utbildningen gällande BSC och varför företaget ska införa detta nya 
arbetssätt har i viss mån varit undermålig. Alla dessa saker tillsammans 
gjorde att arbetet med BSC stannade upp. 
 
Hösten 2001 får Lingtra ny energi till att arbeta med BSC. Som grund till 
arbetet väljer de att utgå från Postens styrkort. I detta styrkort får 
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perspektiven inte någon tydlig roll, men däremot lyfts den övergripande 
strategin fram. Detta leder till att Lingtra sätter sin egen strategi i fokus och 
bryter ner den till avdelningsnivå. Ledningen anser fortfarande att 
perspektiven kan och bör finnas med, men det är inget som betonas 
gentemot avdelningscheferna. Det borde vara en självklarhet att 
perspektiven ska finnas i med när styrkorten utformas.  
 

10.2.3   Kritiska framgångsfaktorer 
 
De styrtal som finns i det finansiella perspektivet ska ligga till grund för ett 
företags målsättningar samt för de andra styrtal som finns under respektive 
perspektiv menar Kaplan och Norton (1999). VD på Lingtra menar att 
grundtanken är att alla avdelningar bör ha med någon framgångsfaktor 
ifrån varje perspektiv. Samtidigt finns friheten för avdelningschefer att 
fokusera på det som de anser vara viktigast på styrkortet. 
Verksamhetsutvecklingschefen anser att tanken från början var att varje 
avdelning skulle beskriva sina framgångsfaktorer med de olika 
perspektiven som utgångspunkt. Alla ansåg dock att det blev för mycket 
arbete med detta och därför ställdes det inga krav att fortsättningsvis utgå 
från olika perspektiv. Istället fick varje avdelning ta fram 
framgångsfaktorer genom att ha sin avdelnings strategi som utgångspunkt. 
De flesta avdelningar har mellan fyra och sex framgångsfaktorer i sitt 
styrkort. 
 

10.2.4   Aktiviteter 
 
Till de olika framgångsfaktorerna har avdelningarna kopplat aktiviteter där 
de även bestämt vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs enligt 
tidplanen. Dessa aktiviteter diskuteras och ändras eventuellt vid de möten 
företaget har två gånger om året. Aktiviteterna är alltså till för att ha något 
att fokusera på det närmaste halvåret. Aktiviteter är något som Lingtra har 
med i sitt styrkort, men som inte återfinns i Kaplan och Nortons (1999) 
styrkortsmodell. Dessa aktiviteter är dock något som Lingtra skulle kunna 
arbeta med utan att för den skull använda sig av ett balanserat styrkort.  
 
De kritiska framgångsfaktorerna utgår inte i så stor grad ifrån olika 
perspektiv. När Lingtra kopplar aktiviteter till dessa framgångsfaktorer 
missar de vissa av de fördelar som finns med BSC. De fördelarna är att 
koppla samman dåtid, nutid och framtid genom att se företaget ur olika 
perspektiv.  
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Vid framtagandet av aktiviteterna tappar Lingtra bort syftet med de kritiska 
framgångs-faktorerna. Det är nämligen dessa aktiviteter likväl som övriga 
mått och styrtal som måste vara en del i den orsakskedja som förklarar 
kopplingen mellan i Lingtras fall, exempelvis att mäta antal driftstopp i 
datorn kopplat till högre vinst och lönsamhet. 
 
Aktiviteterna hjälper Lingtra att fokusera på vad de ska arbeta med den 
närmsta tiden. Detta är också något som de flesta medarbetare poängterar, 
”BSC hjälper oss att fokusera” var ett vanligt uttalande från 
avdelningscheferna. Lingtras arbete med att implementera ett balanserat 
styrkort har lett till att de kommer till insikt om behovet av att fokusera mer 
på aktiviteter. Det är kanske ett aktivitets- och fokuseringskort Lingtra 
behöver, inte ett balanserat styrkort. 
 

10.2.5   Mått 
 
Lingtra har i sitt styrkort både styrtal och måltal. De flesta avdelningschefer 
använder sig mest av styrtal och inte av måltal. Styrtalen är kopplade till de 
kritiska framgångsfaktorerna, dock finns det inte alltid ett styrtal för varje 
kritisk framgångsfaktor. Detta har att göra med att flera av de kritiska 
framgångsfaktorerna går in lite i varandra och upplevs relativt lika, vilket 
leder till att Lingtra anser att de har täckt in alla framgångsfaktorer i sina 
styrtal. Styrtalen är oftast inte formulerade i siffror utan i ord, exempelvis 
tid efter månadsslut då bokslut är klart, nåbarhet i växeln och betalningstid 
från kunder. Måltalen är däremot formulerade i siffror både för år 2002 och 
år 2003. Dessa måltal används inte av alla avdelningar, en del vet inte vad 
de är till för och inte heller vad de betyder. 
 
Anthony och Govindarajan (2001) menar att det finns flera begränsningar 
för att kunna implementera ett nytt system. Flera av dessa begränsningar 
har med mått att göra. Det kan vara att det inte finns någon korrelation 
mellan ickefinansiella mått och resultat. Detta kan i Lingtras fall vara svårt 
att avgöra eftersom de inte har utgått ifrån orsaks- och verkanssamband. 
Anthony och Govindarajan (2001) nämner att mått som inte är uppdaterade 
eller att företag har för många mått som något begränsar implementeringen. 
Hos Lingtra finns det en del mått som behöver uppdateras och en del mått 
som de i dagsläget inte har korrekta mätmetoder för. Detta är något som 
verksamhetsutvecklingschefen är medveten om och som det konkret 
arbetas med. 
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Anthony och Govindarajan (2001) anser också att en del av de 
begränsningar som finns är svårigheter i att etablera utbyte mellan 
finansiella och icke-finansiella mått är. Hos Lingtra blir detta extra tydligt 
eftersom de inte har utgått ifrån perspektiven. Exempelvis på 
administrationsavdelningens styrkort där vi hittar den kritiska framgångs-
faktorn hög nåbarhet i telefonväxeln som skulle kunna härledas ur 
kundperspektivet. En aktivitet som är kopplad till denna faktor är att mäta 
eventuell kö i växeln. Styrtal som är kopplat till denna framgångsfaktor är 
nåbarhet i växel, men måltal till denna faktor hittar vi inte på något 
styrkort. Enligt vad som framkom vid intervjuerna ska målet vara att alla 
kommer fram i telefonväxeln. Alla dessa saker låter nästan likadant. 
Lingtra har inte preciserat hur detta påverkar de finansiella målen och 
måtten. De har heller inte preciserat vad det innebär att ha hög nåbarhet.  
 
Vad innebär hög nåbarhet för Lingtra, är det att alla kommer fram till slut 
eller är det att väntetiden endast ska vara x antal sekunder, minuter eller 
mer? Vad innebär aktiviteten att mäta eventuell kö i växeln? Om det inte är 
kö, ska de inte mäta alls då och hur ofta och när ska de mäta denna 
eventuella kö? Vad styrtalet nåbarhet i växeln innebär är inte heller 
preciserat. Detta är bara exempel på vad Lingtra skulle behöva arbeta ytter-
ligare med för att få fram ett tydligare och konkretare styrkort. 
 
Enligt Kaplan och Norton (2001) är det bästa att ha sammanlagt 25 styrtal. 
Valet av styrtal beror på vilka perspektiv ett företag har valt. Vi har redan 
konstaterat att Lingtra inte arbetat så mycket med perspektiven, men på 
vissa av styrkorten går det att få fram styrtal som kan kopplas till olika 
perspektiv. Under kundperspektivet är de viktigaste styrtalen marknads-
andel och kundtillfredsställelse (Kaplan och Norton, 1999). På en del av 
Lingtras styrkort går det att utläsa att kundtillfredsställelse är något som det 
arbetas mycket med. Detta visar sig på marknadssupportens styrkort där det 
exempelvis mäts nåbarhet och tiden som ägnats åt slutkundsbearbetning.  
 
Processperspektivets styrtal kan enligt Kaplan och Norton (1999) vara 
kvalitet- och kostnadsmätningar. Dessa styrtal kan vi finna i exempelvis 
styrkortet som produktionsavdelningen har. De mäter exempelvis tid att 
leverera/enhet, antal monteringsfel i produktion och produktion färdig i tid.  
 
Personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens produktivitet är 
tre viktiga styrtal som Kaplan och Norton (1999) nämner under 
lärandeperspektivet. Personaltillfredsställelse och personallojalitet är inget 
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som Lingtra mäter med hjälp av styrtal i styrkorten. Detta är dock något 
som de tar reda på med hjälp av de enkäter och PU-samtal som de har 
regelbundet med sin personal. Personalens produktivitet mäts i 
produktionen med hjälp av styrtal som exempelvis tid att producera/enhet 
och produktion färdig i tid. 
 
 
Balanced Scorecard-process Balanced Scorecard-struktur 
Projektledare Strategikoppling 
Ledningens stöd Balanced Scorecard-perspektiv 
Medarbetarnas delaktighet Kritiska framgångsfaktorer 
Tydliggörande av mål Aktiviteter 
Information Mått 
Förändringstryck  

Krafter mot förändring  
Teoretisk kunskap om 
implementering 

 

 
 

Figur 13 Egen analysmodell 
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11 Slutsats 
 
Vi har med Lingtra som exempel och den teoretiska utgångspunkten som 
stöd haft möjlighet att hitta generella avgörande faktorer som påverkar en 
implementering.  
 
Utifrån vår studie har vi utformat en teoretisk modell som kan utgöra grund 
för hur kommande implementeringsprojekt. bör utformas. 
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Figur 14 Egen Implementeringsmodell 
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De faktorer vi diskuterar nedan har påverkat hela implementerings-
processen. En första förutsättning är att ett nytt arbetssätt ska 
implementeras. Vid olika skeden i processen avgörs hur framgångsrik 
fortsättningen blir för implementeringen. De situationer som uppkommer 
under tiden processen pågår avgör hur implementeringen lyckas. Vissa av 
faktorerna har mindre betydelse än andra, medan flera har klart avgörande 
betydelse för om implementeringen lyckas. Företag som ska införa ett nytt 
arbetssätt i organisationen måste vara medvetna om de faktorer som har 
avgörande betydelse för att genomföra en lyckad implementering.  
 
 

11.1 Avgörande faktorer 
 
Vi har i vår studie funnit sju avgörande faktorer som påverkar en 
implementeringsprocess. En av faktorerna är att det existerar ett 
förändringstryck, antingen ett externt eller internt tryck, vilket innebär att 
något måste förändras i organisationen. Ett internt tryck kan vara 
exempelvis ett ledningsbeslut om en organisationsförändring. Ett externt 
tryck kan vara hot från konkurrenter eller krav från kunder och 
leverantörer. Företaget måste ha en projektledare som kan vara ansvarig 
för att leda implementeringen. Genom att utse en ansvarig ledare finns det 
någon som driver arbetet framåt och då blir risken för att arbetet ska stanna 
av mycket mindre. Denna ledare bör i första skedet ha eller skaffa sig 
kunskap om innehållet, dvs. det arbetssätt som ska implementeras. Brist 
på kunskap om innehållet innebär svårigheter med att föra ut och förtydliga 
syftet med den aktuella förändringsprocessen för övriga anställda i 
företaget. Detta kan resultera i att enheter i ett företag arbetar på olika sätt 
och olika mycket med det som ska implementeras. Om det inte finns 
tydliga instruktioner för arbetet med det implementerade stannar arbetet av.  
 
Det bör även finnas kunskap om implementeringens arbetsgång, en 
ytterligare faktor som är projektledarens ansvar. De olika steg som finns i 
en implementering är till för att underlätta arbetet med att införa något nytt 
i organisationen. Saknas kunskap om implementeringens arbetsgång eller 
om projektledaren glömmer bort något steg, kan arbetet stanna upp. 
Ledningens stöd är viktigt och ledningen måste i varje skede visa sitt 
engagemang inför all personal över det nya arbetssättet. Ledningens 
uppgift blir här att uppmuntra och stödja projektledaren och medarbetarna i 
arbetet med implementeringen och att förtydliga att arbetet upplevs som 
viktigt av ledningen. Information och tydliggörande av mål är ytterligare 
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en viktig faktor för att få medarbetarna delaktiga. Information kan ha 
avgörande betydelse för att få personalen att förstå sin egen roll i 
implementeringen. Får inte medarbetarna klar information och 
tydliggörande av mål kan det vara svårt att få deras delaktighet i 
implementeringen. Blir inte medarbetarna delaktiga blir heller inte 
utvecklingsarbetet framgångsrikt. 
 
 

11.2 Mindre avgörande faktorer  
 
Faktorer av mindre avgörande betydelse är de olika motkrafter mot 
förändring som kan uppstå under implementeringsprocessen. Frustration 
och försening kan uppkomma efter att projektledaren är tillsatt, men innan 
kunskap om innehållet i vad som ska implementeras inhämtats och 
personalen har förstått vad den planerade förändringen har gått ut på. Om 
kunskapen inte finns blir personalen i företaget frustrerad, främst för att de 
inte förstår mening och syfte med vad som ska implementeras. Om arbetets 
innehåll och omfattning inte har kommunicerats ut i tillräcklig mån av 
projektledare eller ledning, kan det leda till en försening.  
 
Om medarbetarna saknar information och tydliggörande av mål uppstår 
förvirring i organisationen. Främst pga. att medarbetarna inte har fått 
kunskap om varför det ska införas ett nytt arbetssätt i företaget. All 
personal är inte förändringsbenägen eller positiv till förändring i en 
organisation. Har företaget genomfört implementeringsprocessen enligt i 
förväg bestämda steg borde dock de flesta medarbetare vara mer mottagliga 
för det nya arbetssättet.  
 
 

11.3 Exempel från fallstudie 
 
VD: n i Lingtra får en idé om att företaget ska implementera BSC, men det 
finns just då inget ”naturligt” behov av att implementera förändringen. 
Arbetet med att implementera BSC stannade därför av efter ett första 
försök. Lingtras tillväxt gjorde att det uppstod ett behov av förändring. 
Tillväxtfasen startade ungefär samtidigt som det första försöket att 
implementera BSC vilket gjorde att arbetet drog i gång på allvar. Tillväxten 
medförde att Lingtra blev tvunget att ändra sin struktur och styra upp 
företaget tydligare. VD: n som hade kommit med idén om BSC hade inte 



 

 

 

74

tid att arbeta med införandet, utan var fullt upptagen med att leda företaget 
i den starka tillväxten.  
 
En verksamhetsutvecklingschef (projektledare) anställdes för att leda 
arbetet framåt. Verksamhetsutvecklingschefen hade dock inte själv arbetat 
med BSC eller liknande implementeringar tidigare. Avsaknaden av 
kunskap om BSC, tillsammans med för lite kunskap om hur en 
implementeringsprocess ska gå till, gjorde att varken verksamhets-
utvecklingschefen eller ledningen i övrigt visste hur viktigt det var att de 
blev föregångare för BSC-arbetet inför all personal. Ledningen 
kommunicerade inte tillräckligt tydligt att de stödde arbetet till 100.  
 
Bristen på intern erfarenhet av BSC gjorde att de inte riktigt insåg hur 
viktigt det var att ge information och att tydliggöra målet med det som 
skulle implementeras. Detta medförde att en stor del av personalen i 
Lingtra inte kände sig delaktiga i processen att implementera BSC. Än idag 
efter sju år (!) av arbete med att implementera BSC har Lingtra inte helt 
lyckats genomföra sin implementering av BSC. 
 
 

11.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att göra en kompletterande fallstudie på ett företag som 
har ett belöningssystem kopplat till Balanced Scorecard, för att se om 
ytterligare avgörande faktorer framkommer. 
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Bilaga 1 Intervjumall 
Intervjumall 
 
Presentera oss, Maria Davidsson (Tranås) och Maria Johansson 
(Linköping), och vad vi gör, dvs. vi studerar på fristående kurs vid 
Linköpings universitet och detta är vår magisteruppsats under 10 veckor i 
företagsekonomi,  vi har själva valt detta ämne, BSC efter att ha gått en 
kurs nu i höst i ekonomisk styrning av företag.  

Tala om för respondenten att han/hon gärna får avbryta och berätta mer 
öppet om BSC, våra frågor är ej tvingande utan en hjälp för oss att får fram 
så mycket som möjligt av de intervjuade. Ju utförligare svar, desto bättre! 
Vi önskar använda oss av bandspelare och anteckningar och hoppas/frågar 
om det är ok!?  

Informera om aspekten med ett öppet ej anonymiserat case fram till 
förslutsseminarium, inför detta kan VD få läsa och godkänna om det är ok 
med öppenhet eller om företaget vill ha anonymitet. Detta är en fallstudie 
och det är intressantare för läsaren om man kan få en del information om 
företaget.  

Ej glömma att be om nya intervjuer gällande de övriga avdelningarna, vår 
handledare anser att en magisteruppsats bör innehålla alla avdelningschefer 
så det vore bra om det gick att genomföra.  

Önskan att få återkomma till dagens intervjuade vid senare tillfälle om 
något är oklart. 

Vi önskar också få ta del av protokoll, dokument eller liknande om det 
finns något sådant, exempelvis beslut att införa BSC, tidigare beslut att 
lägga ner BSC etc.  

Vi behöver också ett organisationsschema. 

1. Vad visste du om BSC innan ert företag valde att börja arbeta med 
det?  

2. Vilka var dina åsikter/synpunkter om BSC innan ni började arbeta 
med BSC?  

3. Har du ändrat åsikt sedan dess, om ja varför och om inte vad tror du 
det beror på?  
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4. Vad var orsaken till att ni började arbeta med BSC, vems idé var det?  

5. Har ni någon erfarenhet av liknande projekt sedan tidigare, förutom 
ert första försök att införa BSC? Ex JIT, TQM, ABC mm.  

6. Var du med första gången BSC skulle införas i företaget, om ja, kan 
du berätta om det projektet, om nej, vet du något om det ändå, 
känner du att du saknar information om BSC som de som var med 
första gången har?  

7. Vilken roll hade du i framtagandet av BSC, då och nu?  

8. Hur organiserades BSC-projektet, då och nu? Vilka roller fanns, 
olika grupper, ledare m.m.  

9. Vem var projektledare för BSC då? Vem är projektledare nu?  

10. Hur valdes eller vem valde ut de som deltog i projektet?  

11. Vilka personer var delaktiga i projektet från början, är det samma 
personer som var med vid första införandet som nu?  

12. Varför tror du att det gick bättre att införa BSC nu än vid första 
försöket?  

13. Kan du berätta hur arbetet med BSC gick till?  

14. Har ni haft någon hjälp av konsulter? Om ja, i så fall med vad? Om 
nej, varför inte?  

15. Du är VD eller avdelningschef och har antar vi ett antal personer 
som du är chef för, hur har de blivit delaktiga i BSC, är alla 
delaktiga?  

16. Hur mycket förarbete lade ni ner på BSC, innan ni införde det i 
företaget?  

17. Vad det något särskilt som var problematiskt när det gällde vad BSC 
skulle innehålla?  

18. Vad det något speciellt problem med införandet av BSC, i så fall 
vad?  

19. Ett BSC utgår från strategin och visionen och ska knytas ihop med 
den operativa verksamheten, har du varit med och brutit ner strategin 
till operativ nivå? Förstår din personal strategin, anser du det och hur 
märker du det i så fall?  
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20. På vilket sätt har ni arbetat med strategin, har ni behövt ändra den för 
att kunna bryta ner den till lägre nivåer?  

21. Vilka kritiska framgångsfaktorer har ni använt?  

22. Vid framtagandet av BSC har enligt teorin ledningen en betydande 
roll, vilken roll har ledningen tagit hos er, tycker du att det är bra?  

23. På vilket sätt har övrig personal fått ta del av strategi, mål och mått t. 
ex. anslagstavlor, e-mail.  

24. Vad var svårast i skapandet av BSC?  

25. Hur lång tid tog det att utveckla/utforma BSC?  

26. Vilka perspektiv har ni i ert BSC, hur valdes dessa ut, var ni eniga i 
valet?  

27. Har ni ändrat perspektiven någon gång, eller lagt till något nytt, 
saknar du något perspektiv?  

28. Vilka mått/nyckeltal finns under respektive perspektiv, hur många 
och hur valdes det ut, har de ändrats t.ex. blivit fler eller färre?  

29. Som vi har förstått det har ni BSC på avdelningsnivå, på vilket sätt är 
ledningen med och påverkar, eller får ni sköta det helt själva?  

30. Om du vill ändra något med BSC t.ex. ett mått, kan du ta det beslutet 
själv?  

31. Är all personal på varje avdelning delaktiga och vet vad BSC är?  

32. Vet dina medarbetare om vad de eller företaget får för fördelar av 
BSC?  

33. Hur mycket tid lägger du ner på BSC idag, vet du hur mycket tid 
hela företaget har lagt ner på BSC?  

34. Tycker du att BSC är viktigt?  

35. Hur hjälper BSC dig, i ditt dagliga arbete, tror du att andra också 
upplever det som du gör?  

36. Hur ofta diskuterar ni BSC, t.ex. möten, vilka är med då?  

37. Hur och hur ofta rapporteras det om BSC, alltså vad ni har fått fram?  

38. Vilka eller vem är ytterst ansvarig för BSC?  
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39. Vad tycker du är syftet med BSC?  

40. Tycker du att BSC hjälper företaget, din avdelning och på vilket sätt?  

41. Får du feedback när det gäller ditt arbetet med BSC, hur får 
personalen i övrigt feedback?  

42. Har det varit någon utbildning gällande BSC? Om ja, för vilka, om 
nej varför inte?  

43. Vilka resurser hade ni tillgång till vid starten av BSC, fanns det 
några begränsningar?  

44. Hur mycket tid har ni lagt ner på BSC och hur mycket tid lägger ni 
ner nu?  

45. Vilket stöd har du fått för att arbeta med BSC och hur mycket har du 
själv gett till din personal?  

46. Anser du att BSC är färdigt nu, om ja, varför, om nej, varför inte?  

47. Har eller är BSC kopplat till andra system eller projekt, vilka och på 
vilket sätt?  

48. Är BSC en naturlig del av ert arbete, om ja på vilket sätt, om nej vad 
tror du det beror på?  

49. Har ni förändrat eller förbättrat något i BSC efter att ni har börjat 
arbeta med BSC?  

50. Hur motiveras personalen till att arbeta med BSC?  

51. Hur upplevde personalen BSC, positivt, motstånd m.m.  

52. Har det varit motstånd mot BSC? Både första gången och nu?  

53. Fanns det några särskilda milstolpar under genomförandets gång av 
BSC?  

54. Hur prioriterat är BSC av dig, känner du att du har tid till förfogande 
och att du får lägga ner så mycket arbete som du vill på BSC?  

55. Fokuseras det för mycket på BSC, tycker du?  

56. Vad tycker du är bäst respektive sämst med BSC?  

57. Var införandet av BSC lyckat eller inte, vad tror du det beror på?  
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58. Vad tar du med dig för erfarenheter vid införandet av BSC om du 
skulle göra om det här en gång till, vad var bra, vad var mindre bra?  

59. Har BSC varit värt det arbete som har lagts ner på det?  

60. Finns det några särskilda aspekter/anledningar hos just er, som har 
gjort införandet särskilt enkelt eller svårt?  

61. Vilka effekter har BSC gett?  

62. Kompletterar ni årsredovisningen med BSC-information eller behålls 
den bara internt? 
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Bilaga 2 Enkät 
Enkätundersökning om Balanced scorecard    
 
Känner du till något om BSC (balanserat styrkort)? 
     JA 
     NEJ 
Har någon på företaget informerat dig om BSC? 
     JA 
     NEJ 
 
Om JA vem?……………………………………………… 
Har du varit delaktig i framtagandet av BSC? 
     JA 
     NEJ 
Hur ofta kommer du i kontakt med BSC? 
………………………………………………………………… 
Arbetar er avdelning med BSC? 
     JA 
     NEJ 
     VET EJ 
Känner du till ….. strategi? 
     JA 
     NEJ 
Känner du till din avdelnings strategi? 
     JA 
     NEJ 
 
Känner du till de 4 perspektiven, finansiella, kund, process och innovation? 
     JA 
     NEJ 
Vet du vilka mått eller styrtal som finns i er avdelnings styrkort? 
     JA 
     NEJ 
Kan du påverka mått eller styrtal genom ditt sätt att arbeta? 
Lite                         Mycket 
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Bilaga 3 Lingtras styrkort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrtal 
• Tid efter månadsslut då bokslut är klart 
• % korrigering av resultatanalyserna 
• Betalningstid från kunder 
• Nåbarhet i växeln 
• Antal och tid på driftstopp 

Administration 

Utnyttja Jeeves fullt ut 
Hög tillgänglighet i samtliga datasystem 
Kompetent och välutbildad personal som trivs
Snabba bokslut & resultatanalyser 
Hög nåbarhet i telefonväxeln  
Korta betalningstider från kunder   

☺ 
Framgångsfaktorer 

Måltal   
• 2002: 8    2003: 8 dagar 
• 2002: <3% 
• 2002: 40  2003: 40 dagar 
• 2003: ÅF-nöjdhet  3,5 av 5  2005: 4,0  (2001=3,0) 
• Mätning skall påbörjas. Gränsvärde beslutas jan-03  

Beskrivning 
Bra service åt avdelningens kunder, externa och 
interna (övriga avdelningar, ledning, styrelse och 
ägare) 
 

Aktiviteter 
• Snabba & säkra bokslut  
• Jämföra mot prognos i rapporterna 
• Öka IT-säkerheten 
• Mäta ev. kö i växeln 
• Mäta antal driftstopp 

Ansvarig 
• 

Stark tillväxt med stabil lönsamhet

Hög 
servicegrad STRATEGI 

Ansvarig: 
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Bilaga 4 Lingtras styrkort 

Marknadssupport 

 Kommunikation med produktion, 
     innebär snabba leveransförseningsbesked  
     från produktion 

 Rätt resurser för antal inkommande samtal 
 Kunden skall nå oss 
 Hög sälj- och produktkompetens   

☺ 
Framgångsfaktorer 

Styrtal 
• Mäta samtal in samt nåbarhet 
• ÅF-enkät nåbarhet samt kompetens (kundindex) 
 
• Antal utbildningar som genomförts enligt plan 
• Tid ägnat åt slutkundsbearbetning  

Måltal   
•                       2002: 0      2003: 0 
• Nåbarhet:    2002: 4,1   2003: 4,2 
  Kompetens: 2002: 4,1    2003: 4,2 
•                       2002: 95%2003: 100%  
•                       2002: ½ tim/dag/innesäljare  

Beskrivning 
Svarar på inkommande samtal till kunders 
belåtenhet. Kunden skall få svar på sina frågor  

Hög nåbarhet, 
hög sälj-  

och produkt-
kompetens  

STRATEGI 
Ansvarig: 

Aktiviteter 
• Hög nåbarhet 
• Utrustning för att mäta ink.samtal 
• Förbättrad kommunikation med slutkund  
• Högre kompetens (genomgång prislistan + 
  närvara vid installation)  

Ansvarig 
• 
 

Stark tillväxt med stabil lönsamhet


