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Titel Balanced Scorecards beteendeeffekter  
 
Författare Karin Andersson och Anna Nestun 
 
 
Sammanfattning 
Företagens omvärld blir alltmer komplex och föränderlig, i takt med att konkurrenssituationen hårdnar. Kundernas krav ökar och företagen 
måste bli allt bättre på att kunna möta upp dessa, genom att vara mer flexibla, effektiva och kundmedvetna. Detta kräver många gånger en större 
decentralisering inom organisationerna, där de anställda arbetar mer självständigt inom satta grundramar. Företagets värde har dessutom tidigare 
legat i de mer reella tillgångarna, som exempelvis maskiner och råvaror, men har gått över mer och mer till de immateriella tillgångarna, som 
exempelvis kompetens, kundrelationer och innovationsförmåga. För att kunna utvärdera och styra organisationen på ett framgångsrikt sätt, 
skapas ett behov av att kunna mäta dessa resursers aktuella och framtida värde, inte enbart utifrån ett finansiellt perspektiv. Balanced Scorecard 
(BSC) är exempel på ett styrverktyg som just kompletterar uppföljning och målsättning med tre ytterligare perspektiv utöver det finansiella; 
kund, process och innovation. Hos vissa av de företag som valt att arbeta med BSC går det att utläsa nyttiga effekter av verktygets användning, 
resultatet visar på utveckling av organisationen i positiv bemärkelse. Det finns dock även resultat som visar att ansatserna endast stannat vid ord, 
trots tillämpning av BSC har organisationen fortsatt att fungera som tidigare. Vilka beteendeeffekter önskar då ledningen uppnå när de 
inför/använder BSC? Uppnås dessa? Går det att urskilja ett visst BSC-beteende, och vilka olika delar ingår i sådana fall i detta specifika 
beteende? 
 
Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte:  

• Att beskriva vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå genom tillämpning av BSC och utvärdera huruvida dessa 
effekter verkligen uppnås. Dessutom är avsikten att precisera begreppet BSC-beteende.  

 
Information samlades in genom att studera litteratur skriven av olika författare som behandlar teorier gällande BSC, beteende och styrning. 
Litteraturstudien kompletterades med åtta stycken intervjuer (intervjupersonerna bestod av fyra företagsrepresentanter, tre konsulter och en 
doktorand inom företagsekonomi), som genomfördes personligen på respektive intervjupersons arbetsplats. Även skriftligt material och 
rapporter från respektive företag användes. 
 
Studien resulterade i en gemensam syn på vilka beteendeeffekter en företagsledning förväntar sig att BSC som styrverktyg skall generera och 
därmed vilka delar begreppet BSC-beteende omfattar: 1) Strategimedvetet tänkande, 2) Strävan mot samma mål, 3) Helhetssyn och fokusering, 
4) Lång- och kortsiktighet, 5) Större engagemang och ansvarstagande, 6) Ökad dialog mellan ledning och de anställda, samt 7) Kontinuerligt 
lärande. 
 
Huruvida dessa effekter verkligen uppnås i en organisation som tillämpar BSC är, grundat på fakta från de företag vi studerat, något för tidigt att 
utvärdera. Men, utifrån de teorier vi har tagit i beaktning och det empiriska material vi har samlat in, är vi övertygade om att BSC som styrmedel 
täcker många delar som andra verktyg ej omfattar och kan på så sätt skapa ett engagerat och målmedvetet beteende hos individen som andra 
misslyckas med. Följande faktorer är dock helt avgörande för i vilken omfattning BSC kommer att påverka individens beteende i en 
organisation: 1) Ledningens engagemang och kommunikationssätt, 2) Individen inställning till förändring, 3) Den anställdas delaktighet i 
framtagande och fortsatt tillämpning av styrverktyget, samt 4) Utbildning och informationsspridning. 
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Abstract 
The business environment turns increasingly complex and changeable, as competition grows harder. While customers increase their demands, companies 
need to increase customer awareness and meet these needs by becoming more flexible and efficient. This often demands decentralization within the 
organization, so that employees work more independently within a set framework. The value of a company used to be in tangible assets, like machines 
and raw materials, but have changed more and more to intangible assets, as for example competence, customer relations and capacity for innovation. To 
be able to evaluate and navigate the organization in a successful way, there is a need to measure the current and future value of these resources, not only 
from a financial perspective. Balanced Scorecard (BSC) takes into account three more perspectives within its framework; customer, process and 
innovation. Certain companies which are using the Balanced Scorecard have been able to distinguish useful effects from this instrument. The result 
shows positive development of the organization. There are however other companies where the attempts have stopped with words, despite using the BSC 
the organization remains unchanged. Which are then the effects that the management wants to achieve by implementing the BSC? Are those effects 
attained? Is it possible to discern a specific BSC behaviour and if yes, which are the characteristics of such a behaviour? 
 
Starting from the situation described above, the purpose of this investigation was formulated as follows: 

• To describe which effects of behaviour the management wants to achieve through using the BSC and evaluate whether these effects are indeed 
attained. Furthermore, the intention is to specify the concept of BSC-behaviour.  

 
Information was gathered through studies of literature by different authors, dealing with theories concerning BSC, behaviour and management. This 
literature study was completed with eight interviews, which were carried out personally at each interview persons office. The interview persons consisted 
of four company representatives, three consultants and a candidate for a doctor’s degree in business administration. Written documents as well as reports 
from the different companies have also been used.  
 
The study resulted in a common view on the behavioural effects expected by management when using Balanced Scorecard as a management instrument 
and thus which are the characteristics of the concept BSC-behaviour: 1) Strategy conscious thinking, 2) Striving towards a common goal, 3) 
Comprehensive view and focusing, 4) Long and short term view, 5) Greater commitment and sense of responsibility, 6) Increased dialogue between 
management and employees, together with 7) Continuous learning. 
 
Based on the organizations we have studied it is yet too early to evaluate whether these effects are actually achieved by companies using the BSC. 
However, taking the studied theories and the empirical material into account, we are convinced that BSC covers many of those aspects missing when 
using other instruments. In this manner the BSC can create a committed and purposeful behaviour from individuals, where other instruments may prove 
unsuccessful. Following conditions are however of vital importance for the extent to which BSC will influence the individuals behaviour in the 
organization: 1) Commitment of and communication method from the management, 2) The individuals attitude to change, influenced by managements 
previous methods for measuring, 3) Employees participation in development and application of BSC, together with 4) Education and information 
sharing. 
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1. Inledning 
Med denna inledning vill vi förmedla läsaren en bild av vårt problemområde, presente-

ra våra frågeställningar och redogöra för syftet med studien. 

 

1.1. Bakgrund 

Den omvärld företag verkar i blir alltmer komplex och föränderlig1. Ökad globalisering, 

i kombination med ökade krav från kunder, innebär att företag utsätts för en hårdare 

konkurrenssituation. Kundens krav på specifika, nästintill skräddarsydda tjänster och 

produkter, förutsätter att organisationer kan hantera förmågan att anpassa sig till indivi-

dens behov och skapa kundvärde.2 För att överleva tvingas därför organisationer bli mer 

effektiva, flexibla och kundorienterade, vilket ofta implicerar en förändring av dess 

struktur och sätt att fungera3. Det krävs bl a att företag allt mer förlitar sig på en ökad 

decentralisering och målstyrning där de anställda arbetar självständigt mot mål inom 

överenskomna ramar4.  

 

På en marknad där kunden bestämmer gäller det för företag att erbjuda största möjliga 

värde genom kvalitet, service och värderingar, som stämmer överens med kundens krav. 

Konkurrensmedlet för företag blir den kompetens och identitet som tillförs produkten, 

inte enbart produkten eller tjänsten i sig.5 Detta, i kombination med avancerade tekno-

logier och tillverkningsprocesser, medför att kraven på medarbetarnas kunnande stän-

digt höjs, vilket resulterar i att företags tillgångsvärde utvidgas till att även omfatta kun-

skap. Tyngdpunkten har tidigare legat på de mer reella tillgångarna, exempelvis arbets-

kraft och råvaror, men på senare tid har immateriella tillgångar, såsom kompetens, 

kundrelationer, förändrings- och innovationsförmåga, ökat i betydelse. Härmed skapas 

ett behov av att mäta dessa resursers aktuella och framtida värden, för att på så sätt 

framgångsrikt utvärdera och styra organisationen.  

 

                                                           
1 Björk et al, 1990  
2 Olve et al, 1997 
3 Birkner, L. R. & Birkner, R. K., 1998 
4 Björk et al, 1990 
5 Olve et al, 1997 
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För att kunna styra den kunskap och kompetens dagens företag är beroende av, krävs 

ökad långsiktighet och därigenom större hänsynstagande till framtida faktorer. Ett ex-

empel på detta är möjligheten att belysa den framtida innebörden av investeringar i FoU 

och utbildning, trots att dessa kortsiktigt resulterar i minskad lönsamhet. Företag behö-

ver möjlighet att se sin verksamhet utifrån flera olika perspektiv och tidsdimensioner, 

och det krävs därför ett styrinstrument med ett bredare fokus än enbart det finansiella6. 

 

Företagen har således genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. 

Många hävdar emellertid att den ekonomistyrning vi tillämpar idag inte har följt denna 

utveckling7. Johnson & Kaplan (1991) menar i sin diskussion om ”Relevance Lost” att 

den traditionella ekonomistyrningen delvis har förlorat sin relevans när det gäller att ge 

en rättvisande bild av dagens företag8. Det finns flera bakomliggande orsaker till detta, 

bl a har de finansiella måtten ofta bidragit till kortsiktigt lönsamhetstänkande, vilket 

resulterat i reducerade investeringar, som i sin tur riskerar att leda till ett lägre framtida 

värde på företaget. Att enbart fokusera på dessa traditionella mått, innebär dessutom att 

den information som behandlas är inaktuell och ej tar hänsyn till morgondagen. Det 

finns dessutom en risk att medarbetarna förlorar fokus på företagets övergripande vision 

och istället prioriterar kortsiktiga grupp- och individuella mål och därmed strävar i olika 

riktningar.  

 

I syfte att komma till rätta med ovan nämnda situation har företag länge försökt att på 

olika sätt spegla organisationen på ett mer operationellt sätt, än vad som är möjligt med 

enbart finansiella mått. Kvalitetstänkandet har fokuserat på genomloppstider och felpro-

cent, marknadsförare har lyft fram betydelsen av kundnytta och företagsledningar har 

försökt att mäta stämningen inom sina företag. Det styrverktyg som Kaplan och Norton 

i början av 90-talet presenterade som ”The Balanced Scorecard” (BSC)9 är därför ingen 

ny företeelse. Styrkortet kompletterar den finansiella styrningen med tre ytterligare cen-

trala perspektiv, kund, process och innovation, vilket ger en rikare bild av verksamhe-

ten. Genom sin konkreta sammanställning har den, i kombination med kraftig mark-

                                                           
6 Olve et al, 1997 
7 Ibid 
8 Johnson & Kaplan, 1987 
9 Kaplan, & Norton, 1992 
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nadsföring, kommit att vinna spridning och tillämpas idag av ett växande antal företag i 

USA och Europa.10   

 

Hos vissa av de företag som valt att arbeta med BSC går det att utläsa nyttiga effekter 

av verktygets användning, resultatet visar på utveckling av organisationen i positiv be-

märkelse. Det finns dock även resultat som visar att ansatserna endast stannat vid ord, 

trots tillämpning av BSC har organisationen fortsatt att fungera som tidigare. Att styr-

kortets grundtanke är relativt enkel, har lett till att ledningen för olika företag menat och 

agerat olika när de har infört BSC. Det är därför viktigt att noggrant utstaka vad organi-

sationen vill uppnå med det nya styrinstrumentet.11 

 

Liksom all styrning, kommer BSC-tillämpning ha konsekvenser för organisationen, 

genom att i viss mån påverka dess individers beteende. Varför väljer då en företagsled-

ning BSC som styrinstrument, framför något annat?  

 

1.2. Problemdiskussion 

Det balanserade styrkortet har sina fördelar i att det, på ett brett sätt, knyter ihop strate-

gisk och operativ verksamhet. Genom att översätta ett företags abstrakta vision och stra-

tegier till konkreta mål och mått, förmedlar styrkortet en tydligare bild av företagets 

mening, än vad de finansiella måtten kan generera. BSC visar också hur immateriella 

investeringar kommer att ge avkastning i framtiden, vilket gör det möjligt att undvika 

kortsiktigt tänkande. Styrkortet kompletterar den finansiella mätningen med en rad ope-

rativa och strategiskt relevanta mått, vilka tjänar som tidiga signaler för hur det finansi-

ella resultatet senare kommer att utvecklas.12  

 

Att implementera ett nytt styrverktyg i en organisation innebär att introducera en för-

ändring, vilket ofta medför behov av att modifiera företagets sätt att fungera. Detta stäl-

ler i sin tur krav på förändring i individers beteende.13 Uppnår ledningen dessa önskvär-

                                                           
10 Olve et al, 1997 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Stewart, 1993 
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da förändringar genom tillämpning av BSC, eller fortsätter individerna i organisationen 

att agera som före införandet? 

 

Kan vi vidare vara säkra på att det är just införandet av BSC som skapar eventuella be-

teendeförändringar eller kan det ligga andra orsaker bakom? Projektet har kanske ge-

nomförts parallellt med någon annan förändring, som t ex Total Quality Management, 

Just In Time eller Business Process Reengineering, vilken i själva verket har inneburit 

ändrade attityder och beteenden. Det har i forskning även visat sig att individer i en or-

ganisation reagerar på olika sätt när företagsledningen, oavsett anledning, ägnar de an-

ställdas arbete större uppmärksamhet14. Skulle vi därför kunna ha uppnått samma effek-

ter med exempelvis de medel som nämnts ovan? I den mån det är möjligt att urskilja 

vilka beteendeeffekter som är särskilt hänförbara till just tillämpningen av Balanced 

Scorecard, existerar det då effekter som är generella för all implementering och tillämp-

ning av detta styrinstrument och vilka är i så fall dessa?  

 

Denna diskussion leder oss fram till följande frågeställningar: 

•  Vilka beteendeeffekter förväntar sig en företagsledning uppnå genom att tillämpa 

BSC som styrinstrument? 

•   Uppnår företag som tillämpar BSC dessa beteendeeffekter? 

•  Är det möjligt att urskilja ett specifikt ”BSC-beteende” och hur kan begreppet i så 

fall definieras? 

 

1.3. Syfte 

Syftet är att beskriva vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå genom 

tillämpning av BSC och utvärdera huruvida dessa effekter verkligen uppnås. Vi har 

dessutom för avsikt att precisera begreppet BSC-beteende. 

 

                                                           
14 Hawthorne-experimentet, se Luthans, 1995 
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1.4. Avgränsningar 

I vår uppsats koncentrerar vi oss på individens, inte organisationens, beteende. Med 

individer menar vi samtliga personer i ett företag, med undantag av företagsledningen. 

Ordet individ betraktas som femininum, varför hon och henne används som synonymer. 

 

Beteende är ett komplext begrepp och därför svårt att exakt definiera. För att försöka 

fånga begreppet har vi skapat en modell utifrån faktorer som både förorsakar och utgör 

individens tänkande och agerande, d v s hennes beteende.  

 

Med vår utvärdering av uppnådda effekter avser vi inte endast presentera dessa, utan 

även redogöra för bakomliggande orsaker till utfallet. Vi har behov av denna informa-

tion för att genomföra en relevant analys av ämnet.  

 

För att göra vårt språk mer levande används Balanced Scorecard, BSC, balanserat 

styrkort och styrkort synonymt i texten. 

 

1.5. Disposition 

Vi har i det inledande stycket 1, givit en bakgrund till vårt problemområde och presen-

terat det syfte studien skall uppfylla. För att göra det möjligt för läsaren att följa studi-

ens utveckling och avgöra trovärdigheten i de resultat vi kommer fram till, redogör vi i 

stycke 2 för vår syn på verkligheten, vetenskapen och kunskapandet, samt den ansats 

och det praktiska tillvägagångssätt vi tillämpar.  

 

Stycke 3 inleder vår teoretiska anknytning, och är en grundläggande redogörelse för 

Balanced Scorecard, delvis sett ur ett beteendeperspektiv. I stycke 4 presenterar vi den 

modell vi skapat för individens beteendeprocess och diskuterar utifrån denna faktorer 

som påverkar beteendet i BSC-tillämpning. 

 

Stycke 5 avser att svara på vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå med 

BSC, och huruvida dessa verkligen uppnås. I stycke 6 lyfter vi, genom att samman-

koppla teorin med den empiriska informationen kring BSC:s beteendeeffekter, fram 
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orsakerna bakom utfallet i föregående stycke, och urskiljer med utgångspunkt i denna 

analys ett eventuellt specifikt BSC-beteende.  

 

Vi avslutar vår studie med att i stycke 7 reflektera kring det fundamentala i analysen 

och precisera hur ett specifikt BSC-beteende ser ut, samt ge förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
I syfte att göra det möjligt för läsaren att följa studiens utveckling och avgöra trovär-

digheten i de resultat vi kommer fram till, redovisar vi här vår syn på verkligheten, ve-

tenskapen och kunskapandet, samt den ansats och det praktiska tillvägagångssätt vi 

tillämpar. 

 

2.1. Vår verklighetssyn 

Eftersom läsaren behöver en måttstock att relatera både sin egen uppfattning och forska-

rens behandling av ämnet till, är det viktigt att utredaren klargör sin uppfattning om 

verkligheten. Det finns många olika möjligheter till betraktelse av den omvärld vi lever 

i, alltifrån ett mycket objektivt synsätt, till ett rent subjektivt15. Istället för någon av des-

sa extremer, väljer vi att föreställa oss verkligheten som socialt konstruerad, d v s bestå-

ende av en samverkan mellan olika individers egna verklighetsbilder och de upplevelser 

som under lång tid har skapats gemensamt med andra individer16. I våra ögon är sam-

hället således en mänsklig produkt som kontinuerligt utvecklas, och som i denna ut-

veckling inte är av oss oberoende. 

 

Vi väljer att i vår uppsats se BSC-beteendet som en del i denna socialt konstruerade 

verklighet, bestående av ett flertal olika verklighetsbilder som är gemensamma för en 

grupp människor. I denna värld kommer vi ej att söka några objektiva sanningar, utan 

istället ett antal gemensamma verklighetsuppfattningar. Målet med vårt kunskapande 

kommer vara att beskriva och utvärdera, samt finna ett sätt att förhålla oss till, de feno-

men vi undersöker. 

 

Som utredare anser vi det viktigt att sträva efter objektivitet i vårt arbete och i de resul-

tat vi redovisar. I vår verklighet finns dock betydande inslag av subjektivitet, vilket in-

nebär att även den studie vi utför innehåller sådana inslag. Genom att i vårt arbete vara 

medvetna om dessa delar, och även tydliggöra för läsaren vari de består, avser vi att i 

största möjliga mån undvika att detta snedvrider undersökningen. Vi är medvetna om att 

                                                           
15 Molander, 1988 
16 Arbnor & Bjerke, 1994 
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vår bakgrund med företagsekonomisk utbildning påverkar det sätt på vilket vi förhåller 

oss till olika företeelser. Vem vi har intervjuat inom de olika företagen, medför också 

konsekvenser för vår studie, återgivningen av ”verkligheten” hade kanske sett annor-

lunda ut, sett ur någon annans perspektiv.  

 

2.2. Vår vetenskapssyn 

En viktig förutsättning för vetenskaplighet är ifrågasättandet17. Det har flera gånger un-

der mänsklighetens historia visat sig nödvändigt att ompröva det som ansågs som natur-

liga och givna förhållanden – jorden ansågs ju en gång i tiden vara platt – att ifrågasätta 

är således nödvändigt för att föra kunskapen vidare.  

 

För att skapa förutsättningar för läsaren att ifrågasätta det utredaren kommit fram till 

krävs att forskningsarbetet uppfyller tre generella kriterier, nämligen trovärdighet, be-

griplighet och intresse18. Skulle det visa sig att vårt arbete saknar trovärdighet och in-

tresse kommer läsaren troligtvis betrakta ett ifrågasättande som ej värt besväret. Om vi 

misslyckas med att framställa vår utredning på ett för målgruppen begripligt sätt, ges 

heller inga möjligheter att ifrågasätta. 

 

Grundläggande för vad som uppfattas som trovärdigt, kommer sannolikt till stor del att 

avgöras av tydligheten och relevansen i den metod vi använt oss av och hur väl denna 

motiveras i förhållande till vårt undersökningsproblem. Graden av trovärdighet kommer 

även att bero på vår förmåga att förmedla det resultat och de förhållningssätt vi kommit 

fram till i vår undersökning, språket är därför delvis ett viktigt redskap i strävan mot att 

vinna våra läsares övertygelse. I syfte att uppnå trovärdighet för det arbete vi gör, kom-

mer vi att eftersträva största möjliga tydlighet i vår beskrivning av den metod vi använ-

der, vilket exempelvis innebär arbetssätt, data, alternativa tillvägagångssätt19. Vi har 

även för avsikt att på ett uttryckligt sätt motivera relevansen i denna metod med avseen-

de på vårt undersökningsproblem. 

 

                                                                                                                                                                          
 
17 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
18 Ibid 
19 Ibid 
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För att utredningsämnet skall uppfattas som intressant krävs att det innehåller ett visst 

nyhetsvärde, d v s att det bör behandla ämnen och händelser för vilka alla egenskaper ej 

ännu är väl kända. En annan förutsättning är att det som vi presenterar är intresseväck-

ande inte endast för oss själva, utan även för den grupp av personer som vi vänder oss 

till i vår forskning.20 Vi kommer att utreda huruvida tillämpning av Balanced Scorecard 

får de beteendeeffekter företagsledningen eftersträvar, samt utifrån detta precisera be-

greppet BSC-beteende. Nyhetsvärdet ligger således i kopplingen mellan denna relativt 

nya styrmodell och dess påverkan på individens beteende i organisationen. Med denna 

studie önskar vi väcka intresse bland företagsekonomer i allmänhet, och i synnerhet de 

företagsledningar som står inför valet att implementera, eller som redan aktivt tillämpar, 

detta styrinstrument. 

 

Gällande begriplighet skriver Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) följande: ”Skriv så 

att dina ovänner inte kan missförstå dig, inte så att dina vänner kan förstå dig!”21. Det 

är naturligtvis viktigt för oss att skriva så att läsaren förstår det hon läser, och att den 

bild utredningen förmedlar verkligen överensstämmer med vad vi har för avsikt att för-

medla. Här spelar vårt språk en avgörande roll, det ska vara lättförståeligt och därutöver 

skall det vara riktat till den grupp vi vänder oss, d v s vara anpassat till målgruppens 

språk. Vi strävar således efter att göra vår utredning begriplig för personer med förkun-

skaper inom det företagsekonomiska området.  

 

Eftersom vi bygger vår utredning på intervjuer tillkommer ännu en dimension. Det ställs 

höga krav på oss att, under intervjuerna, förmedla våra frågor på ett begripligt sätt. Vi-

dare är det viktigt att vi har ett kritiskt förhållningssätt när det gäller att förhålla oss till 

intervjupersonernas uttalanden under arbetets gång, samt även senare då dessa uttalan-

den förmedlas till läsaren. Detta kommer att ha stor betydelse för huruvida läsaren upp-

fattar oss som trovärdiga. 

 

                                                           
20 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
21 Ibid 
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2.3. Vårt sätt att se på kunskapande 

2.3.1. Vår forskningsansats 

Metodlitteraturen skiljer på induktion och deduktion, vilka utgör två olika modeller för 

att förklara utredarens forskningsansats. Beroende på hur utredaren uppfattar att veten-

skaplig kunskap skapas, tillämpas induktiv eller deduktiv ansats. En renodlad induktiv 

ansats innebär att utredaren utgår från en mängd enskilt observerade fall, där ett sam-

band som observerats i samtliga fall leder fram till ett generellt påstående, som tar for-

men av modeller och teorier med hjälp av faktisk kunskap. Utredaren utgår härmed från 

empirin och talar om varför slutsatserna är riktiga, eller åtminstone rimliga. Deduktion 

kan sägas klarlägga vad som gäller med utgångspunkt från vissa förutsättningar, forska-

ren förklarar ett visst fall utifrån en generell regel. Med utgångspunkt i teoretiska anta-

ganden formas en hypotes, som genom observationer och logisk slutledning sedan tes-

tas. Ett deduktivt resonemang säger inget om verkligheten och slutsatserna följer med 

nödvändighet ur de gjorda förutsättningarna.22 Vi urskiljer härmed följande angrepps-

sätt: 

 

           Induktiv ansats       Deduktiv ansats 
 
 
 
          
   
      
 
     
 
 
 
 

 

Figur 2.1: Induktiv och deduktiv forskningsansats 

Källa: Egen bearbetning av Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 150. 

 

Det är svårt att bedöma om den ena ansatsen är överlägsen den andra när det gäller att 

skapa vetenskaplig kunskap, då forskning vanligtvis sker genom ett komplicerat sam-

spel mellan induktion och deduktion. Vi kommer därför att benämna vår forskningsan-

sats normalstudie. Vår undersökning kommer att ha sin grund i ett antal teorier, d v s 

sekundärdata som skall hjälpa oss att förhålla oss till vår empiriska information, vilken i 

sin tur framförallt utgörs av primärdata. 

                                                           
22 Mårtensson & Nilstun, 1988; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
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2.4. Undersökningsansats 

2.4.1. Undersökningens utformning 

Den ansats utredaren väljer för undersökningen berör bl a dess utformning. Valet påver-

kas av perspektiv och problemformuleringar, som i sin tur har en påverkan på resulta-

ten.23 Enligt metodlitteraturen kan utformningen vara av tre slag; tvärsnittsstudie, tidsse-

riestudie eller fallstudie. Alla dessa metoder grundar sig på omfattande empiriska studi-

er, på djupet eller bredden.  

 

Fallstudien innebär att utredaren undersöker ett fåtal objekt, i en mängd avseenden, me-

dan tvärsnittsstudien tar hänsyn till ett stort antal objekt, men till ett snävt antal faktorer. 

Till följd av tidsbegränsning och knappa resurser har vi dock bedömt att vi ej har möj-

lighet att fullt ut utnyttja någon av dessa metoder. Vår undersökning ligger i startpunk-

ten för fall- och tvärsnittsstudier, då vi ser till få objekt och få faktorer, och vi väljer att 

helt enkelt benämna den vår studie. 

 

              Antal faktorer               

 

 

 

 

 

 

          Antal objekt 

Figur 2.2: Vår studie 

Källa: Egen bearbetning av Lekvall & Wahlbin, 1993, s.145-146    

 

Vi anser att denna ansats gör det möjligt för oss att finna ett sätt att förhålla oss till det 

fenomen (BSC-beteende) vi empiriskt skall studera och att uppnå vårt syfte med studi-

en. Utifrån våra förutsättningar vill vi, genom att studera ett antal objekt och vissa där-

till hörande kritiska faktorer, spegla vissa gemensamma föreställningar.  

 

För att kunna fördjupa oss i och förhålla oss till det aktuella problemområdet, behöver 

vi kunskap om ett antal centrala aktörers tankar och handlande kring detsamma. Härav 

                                                           
23 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
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vårt intresse för att söka ingående information hos å ena sidan BSC-kunniga inom före-

tag och å andra sidan konsulter inom BSC-området. 

 

2.4.2. Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Med utgångspunkt från undersökningens typ av data skiljer metodlitteraturen mellan 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar grundar sina 

slutsatser på hårddata som kan kvantifieras. Kvalitativa undersökningar, i sin tur, base-

rar sina slutsatser på ej kvantifierad data, såsom attityder, värderingar och föreställning-

ar, s k mjukdata. Det bör dock påpekas att det även för denna typ av data finns möjlig-

het att kvantifiera, t ex X % i företaget har en positiv attityd till BSC.24 

 

I vissa avseenden kan det vara problematiskt, men nödvändigt, att bedöma huruvida en 

kvantitativ eller kvalitativ ansats är passande. En kvalitativ ansats är lämplig eller ibland 

till och med nödvändig om det studerade området är svårt att mäta, eller på ett menings-

fullt sätt kvantifiera i siffror. Data insamlade med en kvalitativ ansats, innehåller dock 

en viss grad av subjektivitet. Hur uppgiften preciseras och vilka modeller som styr un-

dersökningen, kommer att avgöra dess grad av subjektivitet.25 

 

Liksom Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991), anser vi att det går att kombinera den 

kvantitativa och kvalitativa metoden. Val av teknisk metod beror bl a på frågeställning-

ens och undersökningens karaktär. I denna uppsats har vi en kvalitativ ansats, då vi an-

ser att vårt problemområde är av den karaktären att det ej är passande att kvantifiera 

eftersom undersökningen berör ”mjuka” variabler.  

 

2.4.3. Primär- och sekundärdata 

En ytterligare dimension vid val av ansats skiljer mellan undersökningar grundade på 

olika sorters data. Den data utredaren samlar in för sin undersökning kan dels utgöras av 

primärdata, d v s av utredaren själv insamlat material, och sekundärdata, d v s av andra 

insamlat material26. För att på ett lämpligt sätt fördjupa sig i sitt ämne är det ofta förnuf-

tigt, särskilt i början av en undersökning, att använda data som redan samlats in och 

                                                           
24 Lundahl & Skärvad, 1992 
25 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
26 Lundahl & Skärvad, 1992 
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dokumenterats av andra undersökare27. I våra stycken Balanced Scorecard och Beteen-

de, utgår vi från befintliga teorier och aktuella diskussioner som berör det valda ämnet 

och därför kommer sekundärdata, i form av böcker och artiklar, vara utgångspunkten i 

dessa stycken. För att validera våra tankegångar kring beteendedelen, och även vårt 

litteraturval inom samma område, tog vi kontakt och samtalade med Fredrik Tell, dok-

torand inom företagsekonomi på Linköpings Universitet. Härigenom fick vi rekommen-

dationer om, och tillgång till, aktuell litteratur om individens beteende i organisationer. 

Även i vårt empiriska avsnitt kommer sekundär data utgöra en viss grund, men här 

kommer vi huvudsakligen tillämpa primärdata. Vår undersökning kommer att byggas 

kring ett antal intervjuer med personer som har djup kunskap inom det område vi har 

valt att studera. 

 

2.5. Vår syn på empirin 

Vi bygger till största delen vår empiriska del av arbetet på ny information, d v s primär-

data. Då den tid vi har till vårt förfogande är begränsad, kommer vår metod för datain-

samling bestå i att genomföra intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området. 

  

2.5.1. Intervjuer 

”Intervjun är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en inter-

vjuare ställer frågor till eller går in en dialog med intervjupersoner.”28 Intervjuer kan 

göras per telefon, per brev eller genom personligt besök. Vårt mål var att genomföra 

samtliga intervjuer genom personliga besök, eftersom vi anser att denna metod gynnar 

den typ av utredning vi utför. Vi hade för avsikt att, som nämns i ovan citat, försöka gå 

in i en dialog med intervjupersonerna för att på detta sätt få tillgång till mer och intres-

santare information. Det är vår åsikt att ett möte med personen eller personerna, i större 

utsträckning än en telefonintervju, ger möjlighet till en avslappnad diskussion. Här finns 

utrymme för att försäkra sig om att respondenten uppfattar frågorna på rätt sätt, samt för 

följdfrågor och vidare diskussion kring speciellt intressanta aspekter. Dessutom är det, 

till skillnad från telefon- eller brevintervju, möjligt att utläsa reaktioner hos responden-

terna, vilket kan vara viktigt för hur vi uppfattar svaren. 

                                                           
27 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 
28 Lundahl & Skärvad, 1992, s. 91 
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Vi är dock medvetna om det även existerar nackdelar gällande personliga intervjuer. 

Vid ett möte öga mot öga kan det för intervjuaren kännas svårt att ställa känsliga frågor 

och i sin tur för respondenten att svara. Det finns även en risk för att intervjuaren med 

sin närvaro, exempelvis kroppsspråk och uppförande, påverkar den utfrågade i sina svar.  

 

Personliga intervjuer kan delas in i strukturerade och ostrukturerade. Den ostrukturerade 

formen kännetecknas av att syftet inte är snävt definierat, den söker få fram värderingar, 

attityder och åsikter hos respondenten, samt använder sig av dialogutvecklande frågor 

som skall stimulera intervjupersonen att delge sina frågor och tankar.29 Vi fann därför 

att denna typ stämde väl överens med hur vi hade för avsikt att genomföra våra inter-

vjuer. 

 

Det är vidare möjligt att diskutera intervjuer i termer av standardiserade eller icke-

standardiserade, där den förstnämnda innebär att exakt samma frågor ställs till samtliga 

respondenter30.  Vi kan dela in våra intervjupersoner i två grupper, BSC-kunniga på de 

företag vi valt att studera och konsulter på BSC-området. Inom respektive grupp är frå-

gorna standardiserade, emedan de modifieras något mellan grupperna. Vi använde frå-

geformulären som stöd för vidare diskussion kring och fördjupning i, för utredningen, 

intressanta aspekter. Ju mer utrymme intervjuaren ger respondenten, desto större är möj-

ligheten att få tillgång till nytt och spännande material31. 

 

2.5.2. Vårt tillvägagångssätt inför, vid och efter intervjuerna 

Det fanns flera alternativa metoder för att genomföra vår studie, den korta tid vi har till 

vårt förfogande verkar dock begränsande i detta avseende. Vi saknade tid för att genom-

föra ett stort antal intervjuer inom varje företag, eller för att genomföra en för- och ef-

terstudie i form av en fallstudie av ett företag. I syfte att, trots den begränsade tiden, få 

tillgång till så omfattande information som möjligt valde vi att angripa problemet från 

såväl ett inifrån- som ett utifrånperspektiv, och intervjuade därför BSC-kunniga på tre 

företag och tre konsulter på BSC-området. Intervjufrågornas relevans med avseende på 

vårt undersökningsproblem, validerades av vår handledare före första intervjutillfället.  

 

                                                           
29 Lundahl & Skärvad, 1992 
30 Arbnor & Bjerke, 1994 
31 Jacobsen, 1993 
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Då vår avsikt är att studera huruvida önskade beteendeeffekter verkligen genereras vid 

tillämpning av BSC, hade vi behov av att intervjua företag som under en längre tid ak-

tivt använt detta styrmedel. Att Balanced Scorecard är en relativt ny företeelse begrän-

sar naturligtvis tillgången till sådana företag. Genom kontakt med Gustaf Göranson på 

Ernst & Young i Linköping, fick vi namnen på en rad företag som är etablerade använ-

dare av BSC. Vi studerade vidare det Olve (1997) skrivit om de olika företagen, valde 

ut lämpliga kandidater och påbörjade sökandet efter rätt person inom respektive organi-

sation. Efter många och långa telefonsamtal där vi försökte ringa in tre företag inom 

samma geografiska område, för att på så sätt minska restiden, slutade det med att vi 

hade bokat möte med Volvo Personvagnar i Göteborg, Skandia i Vaxholm och ABB i 

Västerås. Försöket att minska restiden misslyckades således. De tankar vi hade haft 

kring att försöka finna företag med likartad verksamhet, avfärdades av såväl vår handle-

dare som Gustaf Göransson, som icke väsentligt för den tilltänkta studien. Genom såväl 

Volvo som ABB skulle vi få information om vilka effekter BSC får i tillverkande verk-

samheter och vi fann det därför intressant att även få insyn i ett tjänsteföretag. Att vi 

valde just Skandia, grundades på en uppfattning om att detta företag, p g a sitt djupa 

engagemang när det gäller humankapital, skulle ha väl genomtänkta och bestämda upp-

fattningar om just den beteendepåverkan som BSC kan generera.  

 

Intervjuerna på ABB och Volvo, genomfördes genom ett personligt möte med en eller 

två personer, som varit medansvariga under framtagandet av styrkortet och som fortfa-

rande arbetar med tillämpning av detsamma. Mötena utvecklades i båda fallen till en 

intressant dialog, där vi som intervjuare med hjälp av intervjuguiden ledde samtalet och 

utnyttjade möjligheten till att ställa följdfrågor, medan respondenterna gavs stort ut-

rymme att utveckla resonemanget kring särskilt intressanta aspekter. När det gäller 

Skandia hade vi fått kontakt med en BSC-kunnig på Skandia Future Center (SFC). Vi 

tillbringade en mycket intressant förmiddag ute i Vaxholm, där vi dels fick möjlighet att 

få en inblick i hur de här arbetar med att finna nya vägar för attrahera humankapital till 

framtidens företag. Vi fick även deras syn på arbetet med Navigatorn (Skandias BSC) 

och hur de anser att detta skiljer sig från övriga företags BSC-tillämpning. Det blev 

många utvecklande diskussioner, men dock inget vi kunde använda i vår undersökning. 

Vi fick istället rådet att ta kontakt med en Intellectual Capital Controller på Skandia 
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Longterm Savings (LTS). Då vi i brist på tid inte hade möjlighet att åter bege oss till 

Stockholm, genomförde vi denna intervju per telefon. 

 

De konsulter vi tog kontakt med är sakkunniga inom området och arbetar aktivt med 

BSC på sina respektive konsultbolag, vilka är Ernst & Young, KPMG och CEPRO. 

Även här var vår avsikt att genomföra samtliga intervjuer genom personliga besök. Så 

skedde också på de två förstnämnda, och även här tjänade intervjuguiden som stöd för 

dialog och diskussion kring, för undersökningen, väsentliga frågor. När det gällde CE-

PRO fanns dessvärre ingen möjlighet till ett personligt möte, utan intervjun skedde, 

efter önskemål från respondenten, via e-mail. Intervjuerna tog mellan 45 och 75 minu-

ter. För att vidga vårt kunnande inom problemområdet, inledde vi medvetet med att in-

tervjua en av konsulterna, innan vi träffade representanter från företagen. Resterande 

intervjuer genomfördes med hänsyn till de återstående personernas pressade scheman, 

och således inte i någon specifik ordningsföljd.  

 

Med undantag för ABB, där detta inte ansågs nödvändigt, översände vi intervjuguiden 

till respondenterna före mötet, för att på detta sätt ge dessa tid att förbereda frågorna. 

Bandspelare användes vid samtliga intervjuer, varför vi kunde ägna vår fulla uppmärk-

samhet åt att skapa en dialog med den intervjuade. De utskrivna intervjuerna återsändes, 

återigen med undantag av ABB, till respondenterna för kontroll, vilket sålunda minskar 

risken för att vi missuppfattat något av det som sagts. Vår undersökning behandlar dock 

i huvudsak ”mjuka variabler”, vilka studeras utifrån ett antal personers egna erfarenhe-

ter. Dessa erfarenheter förmedlas genom samtal mellan människor, vi och respondenter-

na, med olika bakgrund och värderingar, och därför kan vi inte garantera att studien är 

helt fri från missuppfattningar. För att få ut mesta möjliga av intervjuerna, få gemensam 

kunskap och därmed ett brett underlag för analys av inhämtad information, deltog båda 

författarna vid de personliga intervjuerna.  

 

När det gäller frågorna som behandlar de önskade och i realiteten genererade beteende-

effekterna av BSC, presenteras en sammanställning av dessa uppgifter under rubriken 

Förväntade och Uppnådda Beteendeeffekter. 
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Det övriga material som insamlats presenteras i sammanställd form, där olika erfaren-

heter inom samma område sammankopplas med teorin och analyseras under respektive 

rubrik. I stycket Balanced Scorecard och Beteendeeffekter är företagen och konsulterna 

således inte heller representerade med egna avsnitt, utan sammanflätas till en analys 

som syftar till att, om så är möjligt, precisera ett BSC-beteende. Stycket innehåller en 

utvärdering av orsakerna till att omfattningen av företagens uppnådda effekter varierar. 

Eftersom variationerna är relativt påtagliga, anser vi det nödvändigt att ta dessa i beak-

tande för att kunna urskilja ett specifikt BSC-beteende. De bakomliggande faktorerna 

syftar också till att, i ett rådgivande syfte, öka värdet av studien för vår avsedda mål-

grupp. Då vi anser att vissa av de citat vi använder är relativt utlämnande och att angi-

vande av exakt ursprung inte skulle tillföra studien något ytterligare värde, har vi valt att 

i texten anonymisera respondenterna. Kortfattad information rörande BSC finnes för 

respektive företag som bilagor.  

 

2.6. Metod- och källkritik 

Vad gäller den litteratur vi använt oss av, har vi försökt att få information från såväl 

amerikanska som europeiska, och däribland svenska, källor. Eftersom Balanced Score-

card är en relativt ny företeelse och intresset för ämnet dessutom är stort, var det mycket 

svårt att få tag på böcker som behandlar ämnet, vilket kan ha verkat begränsande på 

Balanced Scorecard-stycket. Med avseende på beteendedelen, har det istället varit svårt 

att avgöra relevansen bland de många titlarna, p g a att dessa ofta daterar några år tillba-

ka i tiden. I kombination med de aktuella böcker vi fick tillgång till genom Fredrik Tell 

och de nya forskningsartiklar vi funnit, anser vi oss ha skapat en relevant referensram 

även vad gäller denna del.  

 

Ett alternativt sätt att utföra denna studie hade varit att under en längre tid följa utveck-

lingen i ett antal företag, vilka implementerat BSC. Det hade då varit möjligt att obser-

vera förändringar i individernas beteende från tiden före införandet, fram till att styrkor-

tet utgjorde en naturlig del av verksamhetsstyrningen. Det hade vidare funnits tillfälle 

att intervjua såväl chefer på mellannivå, som medarbetare på den rent operativa nivån. 

Härigenom hade givits en djupare och flerdimensionell kunskap om hur det balanserade 

styrkortet förändrar organisationens individers sätt att tänka och agera. Med hänsyn 
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tagen till den tidshorisont vi har till vårt förfogande, anser vi dock att det tillvägagångs-

sätt vi valt ger oss en övergripande bild av undersökningsområdet, med information från 

såväl ett inifrån- som ett utifrånperspektiv.  

 

Det var vår målsättning att genomföra samtliga intervjuer personligen. Oförutsedda 

händelser och tidsbrist från en av respondenternas sida, medförde dock att detta inte 

blev möjligt. En intervju genomfördes därför per telefon och en annan per e-mail. När 

det gäller den senare är intervjun därför mindre utförlig. Vi anser oss trots detta ha fått 

tillgång till intressant information inom de områden vi behandlar och tror inte att detta, i 

någon större utsträckning, har påverkat utredningens resultat.  

 

I en diskussion kring vår studies generaliserbarhet bör nämnas att resultatet, p g a den 

knappa tiden och de därmed få intervjuerna, riskerar att påverkas i låg eller hög grad av 

vilka personer vi träffar inom de olika företagen. Eldsjälen kommer alltid att framställa 

ämnet i ett annat skimmer än den tveksamme entusiasten. Med utgångspunkt från den 

information vi har inhämtat, ämnar vi dock finna aspekter som är gemensamma för flera 

respondenter, och försöka lyfta fram de aspekter som framstår som specifika för imple-

mentering och tillämpning av BSC. Undersökningen får således en rådgivande utform-

ning.  
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3. Balanced Scorecard 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till framväxten av nya styrin-

strument, samt för det Balanserade styrkortets innehåll och funktion. Resonemanget tar 

i många avseenden sin utgångspunkt i vårt intresse att utreda de beteendeeffekter detta 

instrument kan generera. 

 

3.1. Behovet av ny verksamhetsstyrning 

Den traditionella ekonomistyrningen, vilken bygger på endast finansiella mått, fungera-

de väl under den industriella eran. Den är dock inte längre relevant för den kunskap och 

kompetens dagens företag skall styra. I denna miljö ställs nya krav på de styrinstrument 

som tillämpas.32 De finansiella måtten har bl a kritiserats för att ge missvisande infor-

mation för beslutsfattande, uppmana till kortsiktigt tänkande och därmed suboptimering 

i tiden, ägna begränsad uppmärksamhet åt omvärlden, samt ge alltför abstrakt informa-

tion till organisationens medarbetare.33 

 

Den traditionella styrningen har dessutom en benägenhet att specificera hur de anställda 

skall handla i olika situationer och därefter kontrollera huruvida individen verkligen 

uppfyller dessa specifikationer. Systemen har därigenom delvis som mål att kontrollera 

medarbetarnas beteende vilket, som nämnts ovan, kunde vara motiverat under den in-

dustriella eran. Genom att sätta strategi i fokus erbjuder emellertid Balanced Scorecard 

ett styrningsalternativ som är väl lämpat för den typ av organisation många företag idag 

strävar efter att skapa. Ett väl fungerande styrkort definierar målen, emedan det är upp 

till medarbetarna att avgöra vilka åtgärder som måste vidtagas för att nå dit. Konsensus 

kring företagets vision skall leda till önskat beteende i organisationen, även när förut-

sättningarna, under vilka de anställda arbetar, ständigt förändras.34  

                 

  

  

  

                                                           
32 Kaplan & Norton, 1992 
33 Olve et al, 1997 
34 Kaplan & Norton, 1992 
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3.2. Balanced Scorecard 

”What you measure is what you get. Senior executives understand that 

their organization’s measurement system strongly affects the behaviour 

of managers and employees.”35 

 
På detta sätt inleder Kaplan och Norton sin artikel om Balanced Scorecard, vilken pub-

licerades i första numret av Harvard Business Review 1992. Ovan diskuterades i vilka 

avseenden styrning med hjälp av enbart finansiella mått riskerar att leda till en rad bete-

enden som kan resultera i att företagets värde minskar. Vilka är då de beteenden led-

ningen kan uppnå med hjälp av Balanced Scorecard? För att läsaren skall få en grund-

läggande förståelse för detta nya styrinstrument, ges här en presentation av konceptet, 

en övergripande beskrivning av framtagandeprocessen, samt de förutsättningar som bör 

vara uppfyllda för att underlätta implementering och tillämpning.   

 

3.2.1. Konceptet 

Enligt Kaplan & Norton (1992) utgår Balanced Scorecard från att ett företags över-

gripande mål är att generera varaktigt ekonomiskt värde. Finansiella mått bör därför 

kompletteras genom att mäta det som långsiktigt skapar det finansiella värdet.36 Balan-

ced Scorecard gör det möjligt för ledningen att betrakta verksamheten utifrån fyra olika 

synvinklar. Det finansiella perspektivet balanseras med ett kund-, ett internt- och ett 

utvecklingsperspektiv. Styrkortet ger svar på följande fyra frågor:  

•  Hur ser kunderna på oss? 

•  Vad måste vi bli bättre på? 

•  Kan vi fortsätta att förbättra oss och skapa värde? 

•  Hur ser våra aktieägare på oss? 

 

Många företag kompletterar dessa fyra delar med ett medarbetarperspektiv, eller hu-

manfokus, för att på ett tydligare sätt lyfta fram vikten av organisationens individer. 

Andra möjligheter till komplettering skulle kunna vara ett separat fokus för miljöaspek-

ter. Nedan redogörs för de fyra ursprungliga perspektiven. 

 

                                                           
35 Kaplan & Norton, 1992 
36 Newing, 1995 
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Kundperspektivet 

De interna processerna och innovationsarbetet bör riktas mot kundperspektivet, och det 

är därför inte fel att påstå att just kundperspektivet är hjärtat i BSC. Här åskådliggörs 

vilka kundvärden som företaget skall tillfredsställa, hur detta skall ske, samt även orsa-

kerna till varför kunderna skall vara beredda att betala för dessa kundvärden.37 

 

Vanliga mått inom det här området är marknadsandel, nöjd kundindex, kundlojalitetsin-

dex, antal reklamationer osv. 

 

Internt processperspektiv 

Det andra perspektivet framhåller nödvändigheten i att fokusera på de interna processer 

som skapar förutsättningar för att tillfredsställa kundens behov. Detta perspektiv utgår 

således ifrån vilka kundvärden företaget skall tillfredsställa enligt den uppsatta strate-

gin.38 För att urskilja de kritiska processerna kan ledningen exempelvis använda sig av 

Porters värdekedjemodell, vilken ger en övergripande bild av verksamhetens olika delar. 

Genom att beskriva samtliga processer från att identifiera kundens behov tills att detta 

behov är tillfredsställt, ges möjlighet att fokusera på de delar som skapar värde för före-

taget. 

 

 Identifiera      Kund-
behovet 
kundbehovet      till-
fredsställt 
  Utvecklings-             Produktionsprocess               Försäljningsprocess 
   process  
 
 
 
 
 

   *produktutveckling 

Figur 3.1: Porters värdekedja   

Källa: Egen bearbetning av Olve et al, 1997, s. 67 

 

                                                           
37 Olve et al, 1997 
38 Kaplan & Norton, 1992 

 
 
Analys          PU* 

 
 
Producera      Leverera 

 
 
Försäljning    Service 
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De interna måtten kan t ex vara ledtider, kvalitet, produktivitet och personalkompetens. 

Det är även viktigt att företaget identifierar vad som är dess kärnkompetens och kritiska 

teknologi, samt möjliggör mätning av dessa.39 

 

I syfte att uppnå de mål ledningen satt upp, bör dessa mål brytas ned i mått som påver-

kas av de anställdas handlande40. Målet är att härigenom skapa en länk mellan de pro-

cesser och kompetenser som ledningen anser som väsentliga och de åtgärder de anställ-

da vidtar i sitt arbete, och som kommer att påverka de övergripande målen. I ett väl fun-

gerande styrkort innebär sammanlänkningen att personal på lägre nivåer i organisatio-

nen har klara uppfattningar om vilka beslut, vilket handlande och vilka förbättringsåt-

gärder som kommer att bidra till uppfyllelse av företagets vision.41  

 

Utvecklingsperspektivet 

Ett företags värde är kopplat till dess förmåga att lära, förbättra sig och vara innovativt. 

De två föregående perspektiven mäter de faktorer som anses kritiska för att nå fram-

gång, d v s för att uppnå kundvärde. I den konkurrensutsatta värld vi idag befinner oss 

kommer dessa faktorer emellertid ständigt att förändras.42 Avsikten med utvecklings-

perspektivet är därför att ge ledningen möjlighet att säkerställa att det sker en kontinuer-

lig långsiktig förnyelse inom organisationen. De parametrar som utsätts för mätning kan 

vara antal utbildningstimmar, andel av försäljningen som kommer från nya produkter 

och processförbättringar.  

 

För att stimulera produktinnovationer och processförbättring är det viktigt att skapa ett 

klimat som motiverar de anställda och förstärker deras roll i organisationens utveckling. 

Huruvida ett sådant klimat kan anses ha bildats skulle exempelvis kunna mätas genom 

attitydundersökningar och antal förbättringsförslag från de anställda.43  

 

Finansiella perspektivet 

Här ges svar på frågan om implementering och genomförande av företagets strategi 

verkligen leder till ett positivt finansiellt resultat, d v s om de strategiska val som gjorts 

                                                           
39 Olve et al, 1997 
40 Newing, 1994 
41 Kaplan & Norton, 1992 
42 Ibid 
43 Kaplan & Norton, 1993 
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för de övriga perspektiven är riktiga. Förutom denna kontroll, fyller de finansiella målen 

en annan funktion. Det är ju genom dessa mål vi kan utläsa vilka förväntningar vad 

gäller lönsamhet och tillväxt, som ägarna har på vår verksamhet, vilka kommer att styra 

många av de långsiktiga målen och därmed de övergripande spelreglerna för de övriga 

perspektiven.44 Typiska mått kan vara kassaflöde, soliditet, räntabilitet på totalt kapital 

och vinstmarginal. 

 

3.2.2. Framtagandeprocessen 

Framtagandet av ett balanserat styrkort är individuellt för varje företag, det existerar 

ingen patentlösning som går att applicera i samtliga fall. Istället kommer utseendet på 

kortet att vara beroende av ett antal faktorer som är specifika för det enskilda företaget, t 

ex omvärldssituation och interna förutsättningar, men även av vilka mål ledningen satt 

upp för verksamhetens framtid.45 Den modell för framtagande som presenteras här är 

således en övergripande ram för hur detta arbete kan genomföras. 

 

För att skapa ett strategiskt mätinstrument som BSC, krävs mer än framtagande av en 

rad icke-finansiella mått. Systemet bör vara balanserat, integrerat och skapat för att be-

lysa ett antal variabler som är kritiska för företaget. Analys av de resultat BSC-måtten 

genererar, skall göra det möjligt att avgöra vilka delar av verksamheten som skapar vär-

de, var investeringar och förbättringar är nödvändiga, samt var implementeringen av 

organisationens strategier har varit framgångsrika.46  

 

Genom att förankra och konkretisera företagets långsiktiga vision i det dagliga arbetet, 

är målet att öka förståelsen och motivationen bland medarbetarna och därigenom uppnå 

ökad genomförandekraft och benägenhet till förändring. Med BSC bör det ske en ned-

brytning av det övergripande kortet till lokala mål i de olika verksamhetsdelarna, vilket 

kan bidra till att detta instrument känns mer relevant för de anställda än andra model-

ler.47  

 

                                                           
44 Olve et al, 1997 
45 Ibid 
46 Vitale et al, 1994 
47 Olve et al, 1997 
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Översättning av vision och strategi 

Balanced Scorecard-processen startar med att den vision och strategi som ledningen satt 

upp för företaget, översätts till en enkel och kommunicerbar form, se figur 3.2. På detta 

sätt kan ledningen underlätta den del av processen som innebär att skapa konsensus och 

förståelse kring vart organisationen är på väg.48 Just denna strävan mot förståelse för 

strategin bland organisationens medarbetare, kan med rätt tillämpning vara en av BSC:s 

starka punkter.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Balanced Scorecard-processen   

Källa: Egen bearbetning av Olve et al, 1997, s. 43 

 

Kommunikation och länkning 

Den ideala situationen innebär att samtliga medarbetare känner till företagets strategi 

och också är medvetna om vad just de kan göra i sitt arbete för att bidra till måluppfyl-

lelse50. I syfte att skapa denna situation bör mycket av implementeringsprocessen bestå i 

att utbilda och involvera organisationens individer i BSC-arbetet. Instrument som kan 

användas i länkningsarbetet är kommunikations- och utbildningsprogram, målsättnings-

program, samt koppling till belöningssystem. I vilket skede det är lämpligt att införa ett 

belöningssystem är individuellt för varje företag, men när ledningen tar detta steg är det 

viktigt att systemet tar hänsyn till utvecklingen av alla de olika måtten i styrkortet, för 

att därigenom generera önskade effekter.51 Omvärlden förändras ständigt och de mått 

                                                           
48 Olve et al, 1997 
49 Abernathy, 1997 
50 Newing, 1994 
51 Olve et al, 1997 
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som är viktiga idag kan vara irrelevanta i morgon. Eftersom belöningssystem förstärker 

de effekter BSC i sig själv framkallar är det viktigt att kontinuerligt följa upp måtten.52 

 

Affärsplanering 

För att kunna uppnå de strategiska mål som satts upp för organisationens verksamhet, är 

det nödvändigt att de långsiktiga och de årliga budgetprocesserna samordnas med den 

strategiska planeringen. BSC-processens syfte i det här sammanhanget är att skapa för-

utsättningar för att dessa normalt separata aktiviteter gemensamt strävar mot samma 

mål.53  

 

Feedback och strategisk inlärning 

Till skillnad från de övriga delarna i processen, vilka är viktiga i arbetet med att imple-

mentera företagets strategi, framhåller denna punkt vikten av att ständigt ifrågasätta 

nuvarande strategi, för att även i framtiden kunna vara konkurrenskraftig. Eftersom om-

världen kontinuerligt förändras, bör vi testa strategin för att eventuellt upptäcka om kor-

relationen mellan strategin och de mått vi tillämpar inte längre gäller, vilket skulle im-

plicera att det beteende vi skapar inte stämmer överens med de strategiska målen. Här-

igenom är det möjligt att i tid omvärdera de teorier som ligger till grund för vår uppsatta 

strategi.54 

 

Styrkortet 

Styrkortet som sådant skapas genom att den övergripande vision som ledningen arbetat 

fram, bryts ner i specifika strategier för varje perspektiv, d v s kund, internt, utveckling, 

samt finansiellt, se figur 3.3. Dessa skall verka vägledande i strävan att nå den över-

gripande visionen. Nästa steg består i att urskilja de faktorer inom varje perspektiv, som 

kommer att vara kritiska för att uppnå strategierna. För att skapa förutsättningar för be-

vakning och uppföljning av hur väl företaget tillvaratar sina kritiska framgångsfaktorer, 

krävs vidare framtagning av ett antal mål och mått. Processen slutförs genom en be-

skrivning av de konkreta åtgärder som måste vidtagas framöver, för att strävan mot vi-

sionen skall bli framgångsrik.55  

                                                           
52 McKenzie & Shilling, 1998 
53 Olve et al, 1997 
54 Ibid 
55 Ibid 
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Vision 
Vad är vår framtida vision? 
 
 
 
Perspektiv 
 
 
 
Strategiska mål 
Om vi når visionen, hur 
kommer vi att vara då? 
 
Framgångsfaktorer 
Vilka är de kritiska fram- 
gångsfaktorerna för att nå 
de strategiska målen? 
 
Nyckelmått 
Vilka är de kritiska nyckel- 
måtten som indikerar vår 
strategiska inriktning? 
 
Handlingsplan 
Vilken handlingsplan skall 
vi ha för att lyckas? 
 
Figur 3.3: Övergripande bild av Balanced Scorecard-processen 

Källa: Egen bearbetning av Olve et al, 1997, s. 45 

 

3.2.3. Förutsättningar för BSC 

Ett företag som står inför implementering och tillämpning av BSC, bör kommunicera 

visionen och de strategiska målen till alla nivåer i organisationen, för att skapa en ge-

mensam syn på de förutsättningar som råder. I syfte att nå denna förståelse är det såle-

des mycket viktigt att tid och resurser ägnas åt att sprida nödvändig information.56 Vik-

ten av att alla berörda innehar denna information nonchaleras ofta av ledningen. I takt 

med att kunderna ställer allt högre krav, växer dock behovet av en informationssprid-

ning för att snabbt kunna fatta rätt beslut och för att organisationen skall kunna vara 

flexibel i sitt agerande.57 

 

                                                           
56 Westin & Wetter, 1997 
57 Olve et al, 1997 
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Betydelsen av resonemanget här ovan ökar i de fall där situationen kräver någon form 

av nytt beteende från organisationens individer, se figur 3.4. Hur vi kommer att bete oss 

beror på vilka värderingar och attityder vi bär med oss, vilka i sin tur grundar sig på vad 

vi tidigare upplevt. Det är därför inte tillräckligt att tala om för medarbetarna vilket nytt 

beteende den nya situationen kräver, utan det nya handlandet måste komma som en na-

turlig följd av att vi skapat förutsättningar för nya upplevelser, vilka har ändrat indivi-

dernas attityder och därmed även deras beteende. BSC-processen kan i sig sägas vara 

beteendepåverkande då ett av syftena med den är att skapa de viktiga aha-upplevelserna. 

När effekterna senare blir synliga har organisationen skapat någon form av kontinuerlig 

lärandeprocess.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4: En organisation i förändring   

Källa: Egen bearbetning av Olve et al, 1997, s. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Olve et al, 1997 
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4. Beteende 
I detta stycke presenterar vi den modell som vi har skapat för att belysa beteendepro-

cessen ur vårt perspektiv. Med utgångspunkt från delarna i modellen, och med avseende 

på Balanced Scorecard, redogör vi för innebörden av ett antal faktorers påverkan på 

individens beteende i organisationen. 

 

Med utgångspunkt från Robbins (1979) tankegångar förs nedan en diskussion kring 

styrning och beteende59. 

 

Syftet med styrning, och sålunda tillämpning av BSC, är många gånger att leda en orga-

nisation mot ett specifikt mål. Att styra är ofta en relativt komplex uppgift, då organisa-

tionen i sig inte utgörs av enbart en enhet, utan av ett antal individer. Styrningen ställer 

krav på organisationens individer och påverkar, direkt eller indirekt, deras beteenden för 

att på så sätt få dem att gemensamt sträva mot ett uppsatt mål. Det är ofta en utmanande 

uppgift för ledaren att få med sig alla individer, då det bl a förutsätter bra ledarskap och 

en väl utarbetad kommunikation. 

 

Alla individer är unika. Placerade i identiska situationer skiljer sig beteendet från person 

till person och det är svårt att förutsäga det mänskliga agerandet. Med andra ord kan det 

vara relativt komplicerat att påverka och styra individen i en viss riktning. Det går dock 

att identifiera vissa fundamentala och generella faktorer som utgör orsaksgrunderna till 

en persons agerande. För att i en organisation kunna förstå och eventuellt påverka ett 

beteende är det därför viktigt att fokusera på individen.  

 

Genom att styra med hjälp av BSC, och sålunda komplettera det rent finansiella per-

spektivet med flera perspektiv, kan ledningen söka uppnå vissa önskade beteenden hos 

företagets individer. Att ha insikt i, vad vi benämner en individs beteendeprocess, ökar 

möjligheten till förståelse för en persons beteende. Figur 4.1. visar vår modell, och med 

utgångspunkt från denna skall vi framöver behandla beteendefaktorer på individuell 

nivå, som vid tillämpning av BSC, kan utgöra kritiska orsaksgrunder till en persons 

agerande.  

                                                           
59 Robbins, 1979 
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INDIVIDENS 
BETEENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.: Individens beteendeprocess ur vårt perspektiv 

 

Den rent formella styrningen inverkar på en individs beteende. Modellen visar sex kri-

tiska beteendefaktorer, som påverkar hur och i vilken omfattning styrning med BSC 

påverkar företagets medarbetare. Individens värderingar utgör grunden för förståelse 

för bl a hennes attityder och motivation, som i sin tur utgör två av förutsättningarna för 

ett visst beteende. Redan när individen går in i en organisation innehar hon vissa förut-

fattade meningar, som till stor del baseras på hennes attityder. För att kunna förutse och 

eftersträva ett visst beteende är det av stor betydelse att ha förståelse för hur motivation 

skapas och påverkar individen. Genom hela beteendeprocessen sker ett kontinuerligt 

lärande hos organisationens medarbetare. Att ha kunskap om hur detta fungerar, ökar 

möjligheten att förstå och påverka individens beteende. Ledarskapet och en väl funge-

rande kommunikation är två kritiska faktorer som utgör förutsättningar för att lyckas 

uppnå önskat beteende.  

 

4.1. Ledarskap 

Ledarskap är ”…the behavior of an individual when he is directing the activities  

of a group toward a shared goal”60 

 
Oavsett om det är ledningen eller någon annan som tar initiativet till en implementering 

av BSC, kommer ledningen att ha en viktig roll att spela i förändringsarbetet. Individens 

beteendeprocess, se vår modell figur 4.1., utgör ledarskapet en av de påverkande fakto-

rerna. Genom att kommunicera sitt budskap i organisationen och genom att agera i en-

                                                           
60 Feldman & Arnold, 1983, s. 288 
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lighet med detta, kan ledningen skapa ett visst beteende. Budskapet i det här fallet är 

införande och tillämpning av styrning med Balanced Scorecard.  

 

4.1.1. Företagsledningen kontra ledarskap 

Det finns en skillnad mellan management/den administrativa ledningen och ledarskap, 

vilken kan vara viktig att reda ut, se figur 4.2. Den första kan beskrivas som de proces-

ser som gör att ett komplicerat system, bestående av människor och teknologi, fungerar 

problemfritt. Planering, budgetering, organisering, kontroll, personalfrågor och pro-

blemlösning hör till de viktigaste uppgifterna för den administrativa ledningen. Ledar-

skapet i sin tur syftar på de processer som skapar företag och/eller anpassar dem till 

ändrade förhållanden i omvärlden. Till ledarskapets uppgifter hör att fastställa hur fram-

tiden bör se ut, få folk att följa den visionen och att förverkliga den, trots att det kan 

finnas hinder i vägen.61 Nedan ställs de båda begreppen mot varandra för att visa de 

väsentliga skillnaderna: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2.: Företagsledning kontra Ledarskap   
Källa: Egen bearbetning av Kotter, 1998, s 34 
 
Kotter vill framhäva att framgångsrika förändringar till 70–90 % har sin grund i ledar-

skapet, i förhållande till administrativ ledning vilken endast till 10–30 % är avgörande.  

                                                           
61 Kotter, 1998 

Företagsledning 
•  Planering och budgetering: Upprätt-

ning av detaljerade steg och tidtabel-
ler för att nå resultat, resursanslag för 
genomförande 

•  Organisation och personal: Skapa 
struktur, bemanna, utdela ansvar och 
befogenheter för att genomföra pla-
nen, skapa policies, procedurer, me-
toder och rutiner 

•  Kontroll och problemlösning: Över-
vaka resultat, identifiera avvikelser, 
planera, organisera för att lösa pro-
blem 

Ledarskap 
•  Skapa en riktning: Utveckla en fram-

tidsvision och strategier för att åstad-
komma förändringar för att nå visio-
nen 

•  Samordna medarbetarna: Förmedla 
riktningen i ord och handling, skapa 
samarbete och därmed lag och koali-
tioner som förstår vision och strategi-
er samt deras giltighet 

•  Motivera och inspirera: Entusiasmera 
medarbetare till att övervinna hinder 
för förändringen, genom att tillgodose 
mänskliga behov 

•  Skapar en viss förutsägbarhet och 
ordning och har potential att kontinu-
erligt ge de kortsiktiga resultat som 
olika intressenter förväntar sig 

•  Skapar förändring, som ofta kan vara 
dramatisk, och har potentialen att 
åstadkomma mycket gynnsamma för-
ändringar 
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Trots detta, menar han, saknar många företag ledarskap och många tror att problemet 

istället handlar om att administrera förändringar.  

 

Resonemanget ovan belyser betydelsen av ledarskapet när det gäller att genomföra 

framgångsrika förändringar i en organisation. Hur skall då ledarskapet fungera?  

 

En ledare är någon som ”…skapar och förmedlar en vision vilken ger mening 

 åt andra människors arbete”62. 

 

Ledarskapet innebär vision, entusiasm, passion och konsekvens, vilket också skall vara 

tydligt genom hela organisationen. Den vision ledaren skapar måste vara klar, begriplig 

och vara relaterad till medarbetarnas arbete. För att vinna individens övertygelse är det 

även viktigt att ledaren visar sin övertygelse för, och efterlever, den vision hon satt 

upp63. Att utveckla ett team av människor som delar visionen och engagerar sig i dess 

uppfyllelse, är en annan viktig del i ledarskapet.64 Ett exempel på ett sådant team skulle 

kunna vara den projektgrupp som eventuellt utses att genomföra implimenteringen av 

BSC i en organisation. 

 

4.1.2. Ledarskap i förändringsprocesser 

Som tidigare konstaterats kommer implementeringen av BSC innebära att organisatio-

nen måste genomgå en förändringsprocess. Detta kommer att, i olika avseenden, föra 

med sig ändrade förhållanden för organisationens medarbetare. Hans Sarv (1997) skri-

ver om förändringsledarskapets betydelse och urskiljer tre egenskaper för vad som är 

utmärkande för ledare i expansiva företag, vilka anses genomgå många förändringar, i 

förhållande till icke expansiva. 

  

•  Planläggningsförmågan – Att kunna formulera visioner, verbalisera dessa och be-

skriva dem på ett motiverande sätt. Att kunna prioritera. 

•  Den informativa förmågan – Att vara nyfiken, samla på sig information och delge 

andra denna på ett selektivt sätt. Att därigenom också delegera och befullmäktiga 

andra att agera. 

                                                           
62 Thompson, 1990, s. 320 
63 McKenzie & Shilling, 1998 
64 Thompson, 1990 
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•  Den psykologiska förmågan – Att vara utåtriktad, intresserad av människor, bry sig 

om dem, få till stånd samarbete, få människor att förstå vad som sker och varför de 

måste agera.65  

 

Dessa egenskaper stämmer väl överens med de uppgifter Kotter (1998) sammanställt 

som tillhörande ledarskapet. Att förändra kräver således ledarskap och inte enbart admi-

nistrativ ledning. Då BSC innebär en förändringsprocess, kan ett engagerat ledarskap 

utgöra en av förutsättningarna för en framgångsrik implementering och tillämpning av 

detta styrinstrument.  

 

4.1.3. Framgångsrikt ledarskap 

Hur en ledare bör handla för att få medarbetarna att sluta upp kring organisationens mål 

och kämpa för dess förverkligande, ger ledarskapsteorierna inte något entydigt svar på. 

Det finns dock empiriska undersökningar som visar att de ledare som lyckas bäst är de 

som är synliga för medarbetarna, som kommunicerar och strävar efter goda samarbets-

relationer, ömsesidig tillit, förståelse och respekt för andras behov.66  

 

Ledarskapsforskningen har på senare år blivit allt mer inriktad på den symboliska roll 

ledningen fyller. Detta innebär att det finns ett intresse för att förstå hur ledningen kan 

skapa mening i organisationen som i sin tur leder till legitimitet, uppslutning och förtro-

ende, samt för hur ledningens symboliska handlingar kan motivera och skapa det bete-

ende som främjar organisationens intresse. Härav följer att ledningens viktigaste roll 

inte är inflytandet över konkreta frågor utan påverkan på, och styrning av, meningsska-

pandet och medarbetarnas tolkning av händelser som är av vikt för organisationens 

verksamhet.67  

    

    

    

   

   

   

                                                           
65 Sarv, 1997 
66 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
67 Ibid 
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4.2. Kommunikation 

Kommunikation är ”…överföring av information, idéer, åsikter och känslor från  

en person eller grupp till en annan”68. 

 

4.2.1. Kommunikationens betydelse 

Kommunikationsdelen i vår modell, se figur 4.1., representerar den information led-

ningen förmedlar till medarbetarna genom sin styrning, samt det sätt på vilket denna 

informationsprocess fungerar. Kommunikationen ses således ur ett ledar- till medarbe-

tarperspektiv.  

 

Kommunikationen inom en organisation fyller flera viktiga funktioner. Förutom att ex-

empelvis skapa förutsättningar för styrning och kontroll, sammanbinder den individerna 

i sociala system och ger motivation. De anställda klagar ofta på bristande kommunika-

tion mellan ledningen och dem själva, de anser sig inte bli rådfrågade eller informerade 

om vad som händer i organisationen. I syfte att förbättra situationen håller många före-

tag möten för att utbyta viktig information och diskutera gemensamma problem.69  

 

Att kommunicera – ge människor information som de kan förstå och använda – är inte 

alltid så enkelt som det kanske kan framstå. Av olika orsaker är det ibland svårt att få 

fram det avsedda budskapet, det kan t ex bero på information overload, språkbarriärer, 

dålig uppmärksamhet eller på att mottagaren finner informationen hotande och därför 

inte tar den till sig. Det finns många exempel på vad ledningen kan göra i syfte att för-

bättra förutsättningarna för en effektiv kommunikation inom organisationen. När det 

gäller den ledning som på ett framgångsrikt sätt skall förändra och skapa ett engage-

mang kring denna förändring, är betydelsen av vissa faktorer mer framträdande än and-

ra. Att använda sig av direkt kommunikation, d v s att träffa medarbetarna och tala di-

rekt till dem, ökar trovärdigheten i budskapet och ger dessutom möjlighet till omedelbar 

feedback. Det är också viktigt att vara förberedd på och acceptera att delar av denna 

feedback kan vara negativ, och på ett konstruktivt sätt kunna föra en diskussion kring de 

problem som anses existera. Dessutom kan ledningens språkbruk spela en avgörande 

                                                           
68 Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 267 
69 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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roll, nivån på detta bör vara anpassad till informationsmottagaren. Viktigast av allt är 

kanske att komma ihåg att ledningen kommer att möta skepticism bland de anställda, 

om det visar sig vara stor skillnad mellan det ledningen förespråkar och hur den sedan 

agerar. Ledningens kommunikation måste ofrånkomligt följas av ett beteende som över-

ensstämmer med budskapet.70  

 

Vertikal kommunikation nedåt beskriver de kanaler för kommunikation som existerar 

från ledningen till de underordnade. Denna kommunikation, d v s där flödet går nedåt i 

hierarkin, har flertalet funktioner. Väsentligt i resonemanget kring implementering och 

tillämpning av BSC är att skapa en förståelse bland medarbetarna, för betydelsen av det 

arbete de utför och även för relationen mellan det egna arbetet och den övriga verksam-

heten. Denna information antas öka uppslutningen kring organisationens mål, samt även 

främja motivation och samarbete. En annan funktion är att ge feedback på individernas 

eller hela organisationens arbete. Slutligen kan ändamålet vara att, genom att sprida 

organisationens ideologi, få de anställda att godta och tro på organisationens mål.71  

 

4.2.2. Informationssystem 

För att vara effektivt bör ett styrkort kontinuerligt fyllas med aktuell och verksamhets-

nära information. Härigenom kan BSC bli en naturlig del av företagets strategiska dis-

kussion och lärande. För att utveckla medarbetarnas kompetens, och därigenom föränd-

ra vissa beteenden i riktning mot den gemensamma visionen, bör styrkortet följas upp m 

h a konkreta mätsystem och mätprocedurer. Att etablera ett IT-system som stöd för in-

samling av relevant information och i sin tur kommunikation av denna till anställda och 

partners, är således en betydelsefull uppgift inom ramen för BSC-processen.72 

 

Flertalet företag som tillämpar BSC för verksamhetsstyrning har utvecklat egna pro-

gramvaror, för att stödja processerna för mätning och informationsspridning73. Även 

konsultbolagen erbjuder i allt större utsträckning färdiga system. Syftet med de nya 

verktygen är att alla medarbetare, utifrån sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde, 

                                                           
70 Feldman & Arnold, 1983 
71 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
72 Westin & Wetter, 1997 
73 Supplement till Skandias Årsredovisning, 1998 
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skall kunna följa upp och utveckla verksamheten. Med grund i de uppgifter individen 

erhåller ur systemet, skall hon bättre förstå och kunna föreslå egna åtgärder.74  

 

Förutom att ge medarbetarna information om den dagliga verksamheten inom ramen för 

BSC, kan informationssystemen även tjäna som ett instrument för att sprida kompetens 

mellan individerna i organisationen. Idag skapar företag allt oftare kunskapsdatabaser i 

olika former, vilka är tillgängliga för samtliga anställda via organisationens intranet. 

Härigenom sker vad Skandia kallar en överföring från human- till strukturkapital, vilken 

är vital för att behålla kompetens inom företaget trots att viktiga individer eventuellt 

lämnar organisationen.75  

 

4.3. Värderingar och attityder 
 

Värderingar är ”…uppfattningar – uttryckta eller underförstådda, hos en individ 

 eller en grupp – om vad som är att föredra, vilket påverkar valet bland 

 tillgängliga förhållningssätt, medel och handlingar”76. 

 

I vår modell, se figur 4.1., utgör värderingar en av de förutsättningar som leder till en 

individs specifika beteende. Som tidigare nämnts kan implementering och tillämpning 

av BSC komma att innebära en förändring för företagets individer, där individens värde-

ringar bidrar till i vilken omfattning BSC-styrningen kommer att påverka hennes bete-

ende. 

 

En persons individuella värderingar styr dess handlingar och omdöme i olika situatio-

ner. Värderingar kan ses som bestämmande principer och riktlinjer för hur personen i 

fråga lever sitt liv och även för hur denne uppfattar sin arbetssituation. Alla individer 

innehar ett antal värderingar som de rangordnar efter sina personliga preferenser och 

som har sin grund i den uppsättning grundläggande värderingar som samhället skapat 

och bedömt som ett accepterat beteende. Att vara ambitiös, modig, ärlig, hjälpsam, ha 

                                                           
74 Ennerfelt et al, 1996 
75 Supplement till Skandias Årsredovisning, 1998 
76 Supplement till Skandias Årsredovisning, 1998, s. 7 
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självrespekt, leva i frihet och säkerhet utgör exempel på olika värderingar. Dessa ut-

vecklas över tiden, men är ändå relativt stabila när individen uppnått vuxen ålder.77  

 

När en person träder in i en organisation har hon vissa uppfattningar om vad som är rätt 

och fel, vad hon vill uppnå och vilket agerande och uppträdande som är att föredra. Det-

ta leder till att individens värderingar på ett eller annat sätt påverkar beteendet. Individer 

har olika värderingar och handlar och reagerar därför på olika sätt i olika organisationel-

la sammanhang. Vissa personer accepterar exempelvis auktoritet, medan andra reagerar 

negativt.78 

 

För att ett företag skall fungera och kunna uppfylla de mål som stämmer överens med 

företagets värderingar, är det av betydelse att organisationen och den anställdas värde-

ringar är i balans med varandra. Värderingar hjälper individen att förstå vem hon är, 

varför hon agerar som hon gör och vad hon strävar efter. Genom att verksamheten tyd-

ligt redogör för sina värderingar, vilka bör vara riktlinjer för beslutstagande hos indivi-

den och inte regler som alltid ger det rätta svaret, kan den till viss grad guida de anställ-

da åt önskat håll.79 

 

En attityd är ”…en varaktig tendens att känna och bete sig  

på ett visst sätt i strävan mot ett mål.”80 

 

Hur individen beter sig beror även på hennes attityder. BSC-processen, se figur 3.4., 

kan i sig ses som beteendepåverkande, då ett av dess syften är att för individen skapa 

förutsättningar för den viktiga aha-upplevelsen och på så sätt påverka hennes attityd och 

i sin tur beteende. 

 

Värderingar och attityder är relaterade till varandra på så sätt att de värderingar indivi-

den innehar förklarar dennes attityder och att de gemensamt ligger till grund för dennes 

beteende. Studier visar att individer strävar efter konsekvens mellan sina värderingar 

och attityder, vilket innebär att de anpassar de båda så att de befinner sig i balans med 

                                                           
77 George & Jones, 1997 
78 Robbins, 1979 
79 Lebow & Simon, 1997 
80 Luthans, 1995, s. 121 
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varandra81. Attityder handlar om att avge ett värdeomdöme om ett förhållande eller fö-

remål och är en reflektion av individens bakgrund och erfarenheter. En attityd karaktäri-

seras av att vara bestående till dess att något görs för att förändra den, den är vidare allt 

från väldigt fördelaktig till att vara helt ogynnsam och slutligen är den riktad mot ett 

föremål som känslomässigt engagerar individen.82 

 

För att tydliggöra en attityd kan den delas in i tre komponenter; känslomässig, informell 

och beteendemässig. Den emotionella komponenten inkluderar individens känslor och 

intryck, negativa, neutrala eller positiva, inför ett föremål. Denna del är starkt kopplat 

till individens arbetsbeteende. Den informella faktorn består i sin tur av den tro och in-

formation individen har om ett aktuellt objekt. Att informationen i sig kanske inte är 

empiriskt korrekt har liten betydelse i situationen. Slutligen läggs beteendeaspekten till, 

vilken utgörs av personens specifika beteendetendenser inför ett visst föremål. Det är 

viktigt att understryka att det endast är beteendekomponenten som direkt kan observe-

ras, de övriga två delarna kan enbart dras slutsatser kring.83  

 

Individens arbetstillfredsställelse och dess attityder är starkt förknippade med varandra. 

Om en persons attityd är positiv inför en arbetsuppgift, leder detta ofta till att tillfreds-

ställelsen är god. Om personen i fråga istället har en negativ attityd och uppfattar arbetet 

som frustrerande och tråkigt kan resultatet bli det motsatta. För att få en organisation 

med nöjda och motiverade medarbetare, är det därför mycket viktigt att ledningen ska-

par förutsättningar för positiva attityder inför arbetet och inför organisationen som så-

dan.84 

 

Även om individens attityder är lättare att förändra och påverka än dess värderingar, är 

det ändå relativt svårt att genomföra en attitydförändring. Det vanligast förekommande 

fenomenet är att de redan befintliga attityderna förstärks hos en individ. För att lyckas 

förändra en attityd krävs att individen själv förstår och accepterar den nya situationen.85 

I försök att påverka finns risk för att vissa förändringshinder uppstår. De två grund-

läggande barriärerna utgörs dels av tidigare åtaganden – här känner individen ett enga-

                                                           
81 Robbins, 1979 
82 Luthans, 1995 
83 Ibid 
84 Robbins, 1979 
85 Ibid 
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gemang för ett tidigare specifikt åtagande och vill inte ändra på det – och dels av otill-

räcklig information – individen känner inget behov av och finner inget skäl till att för-

ändra sin attityd86.  

4.4. Motivation 

”Structures are inanimate. By themselves they achieve nothing.  

Motivation is the key and motivation depends upon clear objectives.”87 

 

Ett av målen med BSC, genom att styrkortet bidrar till att individen kan se sitt bidrag till 

verksamhetens helhet, är att öka motivationen bland de anställda. I vår modell, se figur 

4.1., utgör motivation en av de kritiska faktorerna till en individs beteende. 

 

Forskare och ledare delar ofta uppfattningen om att just motivation är en av förutsätt-

ningarna för ett beteende hos individen.88 Det är dock svårt att finna en tydlig och klar 

definition av begreppet. Med utgångspunkt i det ursprungliga latinska ordet movere, 

som betyder ”att röra på sig”, kan motivation ses som, ”... a process that starts with a 

physiological or psychological deficiency or need that activates behavior or a drive that 

is aimed at a goal or incentive.”89 

 

4.4.1. Motivationsteorier 

För de företag som står inför tillämpning av BSC är det viktigt att medarbetarna är väl 

informerade om och har förståelse för styrkortets funktion, för att de på så sätt känna sig 

motiverade i sin arbetssituation. 

 

Det finns ett antal olika motivationsteorier som beskriver och förklarar hur och vad led-

ningen bör tänka på för att skapa konsensus, samarbete och deltagande hos individerna i 

en organisation90. Teorierna används bl a för att förklara individernas prestationer, ar-

betstillfredsställelse och engagemang. Prestationen kan antagas vara en följd av en öns-

                                                           
86 Luthans, 1995 
87 Thompson, 1990, s. 312 
88 Feldman & Arnold, 1983 
89 Luthans, 1995, s. 141 
90 Stacey, 1996 
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kan att tillfredsställa ett behov som inte är fyllt och engagemang skapas genom att orga-

nisationen underlättar för individen att få sina behov täckta.91  

 

Den mångfald av teorier om motivation som står till vårt förfogande i dag, och det vari-

erande stöd som de olika typerna av motivationsteori har fått i empiriska undersökning-

ar, speglar emellertid att det är svårt att förstå den mänskliga naturen. Motivationsteori 

kan dock få oss att betänka vilka förhållanden som är av betydelse för motivation i det 

enskilda konkreta fallet.92  

 

Nedan behandlas tre olika motivationsteorier, där de första redovisar för de grund-

läggande tankarna kring motivation, medan den tredje teorin är mer specifikt kopplad 

till just organisationssammanhang. 

 

Maslow 

En av de mest välkända teorierna är Maslows (1954) behovshierarki. Denna teori delar 

in en individs behov i fem skilda kategorier, se figur 4.4. De lägre nivåerna i behovshie-

rarkin, som motsvarar de mest grundläggande biologiska behoven i den mänskliga exi-

stensen, måste åtminstone till viss del vara tillfredsställda, innan behov på högre nivå, 

vilka utgörs av behov av kunskap, blir viktiga. När alla övriga behov är tillfredsställda 

återstår behovet att förverkliga sig själv, d v s förverkliga de möjligheter som individen 

har inom sig, vare sig det gäller att utforska det okända, skapa eller få utlopp för sin 

kunskaps- eller skönhetstörst93. Maslows teori menar att en individ är motiverad att en-

gagera sig i de beteenden som leder till uppfyllelse av de behov som för tillfället är de 

mest framträdande. Individens strävan efter att tillfredsställa sina behov blir hennes 

drivkraft eller motivation.94 

 

Det finns dock vissa kritiker till Maslows teori om behovspyramiden som menar att de 

fem skilda kategorierna är så vagt formulerade att det är oklart vad som ligger i dem och 
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att den empiriska forskningen endast ger begränsat stöd för behovstypernas hierarkiska 

ordning.95  

 

Herzberg 

Herzbergs (1966) teori försöker förklara hur motivations- och hygienfaktorer är relate-

rade till människans behov i organisationen, se figur 4.4. Han drog slutsatsen att indivi-

den har två olika kategorier av behov som i huvudsak är oberoende av varandra och 

påverkar beteendet på olika sätt – de förhållanden som skapar trivsel är inte de samma 

som inte leder till vantrivsel. Herzberg menar att hygienfaktorerna utgörs av de förhål-

landen i individens omgivning, som måste vara uppfyllda för att denne inte skall vantri-

vas. God information, ledningens vägledning, arbetsrelationer mellan över- och under-

ordnade, samt lön utgör exempel på dessa96. Motivationsfaktorerna, som skapar trivsel 

då de föreligger, är i sin tur exempelvis ansvar, prestation, erkännande och yrkesmässig 

utveckling, och behandlar hur väl individen är relaterade till arbetsuppgiften97. Genom 

att enbart förbättra hygienfaktorerna är det omöjligt att motivera individen, dennes till-

fredsställelse ökar möjligtvis, men inte motivationen. En ökad motivation ställer fram-

för allt krav på exempelvis ökat ansvar och erkännande.98  

 

Det finns kritiker som menar att den uppdelning och skillnad som Herzberg hävdar 

finns mellan de skilda uppsättningar förhållanden som tillfredsställelse och vantrivsel 

relaterar till, ej är så tydlig. Det finns undersökningar som påvisar att samma egenskaper 

hos arbetssituationer både kan skapa vantrivsel och främja trivsel hos de anställda.99 

  

Koppling mellan Maslow och Herzberg 

Herzbergs och Maslows motivationsteorier uppvisar stora likheter. De två översta beho-

ven i Maslows behovspyramid, självförverkligande och behov av uppskattning, är ex-

empel på motivationsfaktorer, medan de tre nedersta trappstegen motsvarar Herzbergs 

hygienfaktorer, se figur 4.4. Maslow bidrar till att identifiera behov eller motiv, och 

Herzberg ger oss en insikt i de mål och incitament som kan tillfredsställa dessa behov. 

Genom lön och belöningar kan trygghets- och de fysiologiska behoven tillfredsställas, 
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genom hygienfaktorer, som personliga relationer och övervakning, kan behovet av sam-

hörighet mättas och slutligen kan utmanande arbetsuppgifter, ökat ansvar och utveck-

ling möta upp behovet av uppskattning och självförverkligande.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.:Relationen mellan Maslows och Herzbergs motivationsteorier 

Källa: Egen bearbetning av Hersey & Blanchard, 1993, sid. 73 

 

Hackman & Oldham 

Maslow och Herzberg har skapat två relativt generella teorier, som kan användas i de 

flesta situationer. För att snävare koppla individens motivation till ett organisations-

sammanhang, är det passande att dessutom studera Hackman & Oldhams (1978, 1980) 

teori. De ägnar sig, mer koncentrerat än Herzberg, åt vilka egenskaper som mest troligt 

kan motivera de anställda i arbetet. Deras tankegångar går bl a ut på en diskussion kring 

tre kritiska psykologiska tillstånd, som de anställda bör uppnå för att känna motivation, 

se figur 4.5. för att följa nedanstående resonemang. Det första kritiska psykologiska 

tillståndet är känslan av meningsfulla arbetsuppgifter, det andra är känslan av personligt 

ansvar för arbetsresultatet och det tredje är kunskap om resultat som ger den enskilde 

möjlighet att bedöma om ett resultat är bra eller dåligt. Det sistnämnda tillståndet under-

stryker vikten av integrerade feedbackmekanismer i individens arbete, så att denne får 

direkt respons om resultatet av sin prestation. Modellen visar även ett antal kännetecken 

hos arbetsuppgiften, som bör finnas för att kunna främja de tre ovan nämnda psykolo-

giska tillstånden. Slutligen hävdas i modellen att det är tre ”moderatorer” som avgör 

individens motivationsnivå, vilka utgörs av relevansen i personens kunskap och färdig-
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het, dennes behov av personlig utveckling och hur nöjd personen i fråga är med faktorer 

som belöningssystem, arbetstrygghet, kollegor och ledning.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.: Hackmans & Oldhams motivationsmodell 

Källa: Egen bearbetning av Jacobsen & Thorsvik, 1998, sid 256 

 

Ett omdiskuterat problem med denna modell är dock dess praktiska implikationer. Kan 

motivation skapas genom att enbart manipulera individens uppfattning om dennes arbe-

te, eller måste jobbet objektivt sett vara krävande. Stämmer det förstnämnda kan organi-

sationen lika gärna skapa motivation genom enbart attitydpåverkan, som genom konkret 

utformning av organisationen.102  

 

4.4.2. Målsättning och motivation 

Genom tillämpning av BSC kompletterar företag de rent finansiella målen med ytterli-

gare mål, där flera olika perspektiv berörs. För företag kan detta vara ett sätt att få sina 

anställda att se verksamhetens helhet, och på så sätt få dem att känna sig motiverade i 

sitt arbete.  
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Forskning visar på att människor presterar bättre om de har en klar bild av målsätt-

ningarnas krav och utmaningar, än om de enbart gör sitt bästa103. Latham & Locke 

(1979) har diskuterat kring betydelsen av och sambandet mellan motivation och mål. De 

anser att utformning av mål kan utgöra en enkel metod för ledningen att motivera 

individerna i organisationen, att ha en målsättning bidrar till att individen förbättrar sina 

prestationer. De har utformat tre påståenden, som bl a har styrkts av Luthans (1995): 

1. Målen bör vara konkreta och klara.  

2. Målen bör ha en uttalad tidsfrist för förverkligande. 

3. Målen bör vara utmanande, men samtidigt realistiska, för den enskilde.104  

 

För att kunna utforma mål som i realiteten fungerar motiverande måste dock följande 

faktorer betänkas:  

•  Mål bör vara anpassade till individen och gruppen.  

Klart formulerade och realistiska mål, se till de anställdas självförtroende och fak-

tiska färdigheter, samt söka information om individernas och gruppens potential för 

prestation. 

•  Organisationen måste få de anställda att acceptera och uppsluta kring aktuella mål, 

motstånd måste övervinnas. 

Förtroende mellan över- och underordnade, stödjande ledarstil, utbildning och be-

löningssystem, samt få med de anställda i målsättningsprocessen. 

•  Skapa stödjande resurser. 

Ha resurser till förfogande, utbildning, verksamhetsplaner och konkret feedback. 

•  Integration av individ och organisation.  

Bidrar till att individen ser sin egen insats i ett större sammanhang, den enskildes 

mål i relation till organisationens mål.105 

 

Organisationen bör se till att göra specificerade målsättningar rimliga och samtidigt 

sporrande. Det finns en tendens till att målsättningar ofta sätts alltför högt, i förhopp-

ning om att detta skall leda till bättre resultat. Är målen orealistiska blir dock resultatet 

ofta det omvända. Det går även att konstatera att den motsatta situationen är riktig. Indi-
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viden kan ibland prestera bättre än vad de uppställda målen kräver. Ju större känsla av 

delaktighet i, eller bestämmanderätt över, eftersträvade resultat, desto mer anstränger 

sig individen att lyckas.106 

 

4.4.3. Feedback, ledningens engagemang och motivation 

Som tidigare nämnts, kommer ledningen spela en viktig roll i företagets BSC-arbete. 

Att kontinuerligt följa upp de anställdas arbetsprestationer och skapa förutsättningar för 

medarbetarnas motivation, utgör två exempel på betydelsefulla arbetsuppgifter.  

 

Feedback 

Genom att lägga in regelbundna prestationsgranskningar, kan organisationen bättre för-

säkra sig om att målsättningarna både är rimliga och sporrande. Dessa kan ske genom 

personliga sammanträffanden varje vecka, månad eller kvartal, och under mötena bör 

aktuella framsteg diskuteras, problemområden identifieras och orsaker till eventuella 

bristfälligheter undersökas. Att utvärdera med feedback om hur individens arbetsresultat 

förhåller sig till det aktuella målet, förstärker medarbetarnas motivation i arbetet107. Den 

övertygar individerna om att ledningen är intresserad och bryr sig om vad som händer, 

samt att de är insatta i verksamhetens aktuella händelser. 108  

 

Ledningens engagemang 

”Jag har inget inflytande på era värderingar, för de är djupt rotade i er själva. Skulle 

jag ens försöka, vore det manipulation och våldförande på er person och – inte minst – 

det skulle heller aldrig leda till någon genuin motivation. Därför kan jag inte, vill inte 

och tänker inte motivera er.”109 Med ovan nämnda citat vill författarna Boëthius & Eh-

din (1993) påvisa att ledarens roll inte utgör den mest kritiska faktorn för att skapa mo-

tivation. De människor som satsar på att utveckla sig själva och som skapar goda resul-

tat, som de tror på, behöver ingen som motiverar dem. Det är snarare viktigt att poängte-

ra att om en individ saknar en inre övertygelse kan inga motivationsknep i världen få 

denne att göra ett bra jobb. Ser personen i fråga däremot en mening i det hon gör, kom-
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mer motivationen att finnas där. När man talar om motivation är det därför nödvändigt 

att skilja mellan yttre och inre motivation.110  

 

Yttre och inre motivation111 

Den yttre motivationen går ut på att knuffa på bakifrån, samtidigt som det med belö-

ningar lockas framifrån. Risken ligger i att ”…i den stund man lägger undan piskan och 

slutar vifta med morötterna så stannar, som vi alla vet, åsnan”112. Den yttre motivatio-

nen ökar hela tiden förväntningarna på allt större belöningar, vilket leder till en ond cir-

kel; de yttre belöningarna måste stegras i takt med förväntningarna, ända tills den dag 

det inte går att tillfredsställa dem längre och bubblan till slut spricker. Det är därför 

svårt att skapa en egen dynamik med enbart den yttre motivationen. Den inre motivatio-

nen är, i motsats till den yttre, fast förankrad i individen och i det denne finner menings-

fullt. Det hjälper personen att gå den rätta vägen och frigör oanade krafter.  

 

För att kunna skapa förutsättningar för den inre motivationen, krävs det dels att företa-

get har ett fungerande värdesystem som kommuniceras klart och tydligt, och dels att 

individerna i organisationen är klara över sina egna värderingar. Värderingssystemet 

talar om vad som är väsentligt, både vad gäller målsättning och tillvägagångssätt, och 

utifrån detta skapar ledningen vision och mål. Om personens viktigaste värderingar se-

dan överensstämmer med företagets, kommer denne hitta mening i sitt arbete. Meningen 

ger individen motiv och dessa motiv är grunden för dennes inre motivation. Den inre 

motivationen höjer i sin tur personens arbetsglädje och resultat.  

 

4.4.4. Belöningar och motivation 

Vid införande och tillämpning av BSC i företag uppstår ofta en diskussion kring beho-

vet och betydelsen av därtill kopplade belöningssystem. Det utgör ett starkt motiva-

tionsinstrument, men det bör observeras att det finns en risk att det påverkar individers 

beteende åt ett icke önskvärt håll. Därför är det viktigt att belöningen utformas på så sätt 

att individens och företagets mål kommer att sträva åt samma håll.113 
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En stimulering av motivationen inträffar när personen i fråga får ett generöst erkännan-

de av de prestationer som utförts för att infria målsättningen. Ju mer påtaglig belöningen 

är, och ju mer individen inser vad som bör göras för att förtjäna den, desto hårdare 

kommer hon att arbeta. 114  

 

Många diskussioner kring motivation i organisationer berör frågan om hur belöningar 

skall utformas. Studier visar att en individ blir motiverad att arbeta hårt om vederböran-

de har en subjektiv förväntan om att arbetsinsatsen skall leda till en eftertraktad belö-

ning. Motivationsteorierna antyder att belöningar kan vara av varierande slag och att det 

ej går att motivera alla individer med samma belöningar. Det kan därför vara lämpligt 

att skilja på inre belöningar som individen ger till sig själv, t ex positiva känslor knutna 

till insats eller uppnådda resultat, och yttre belöningar som denne mottager från organi-

sationen eller andra, t ex bonus eller extraförmåner. Ett belöningssystem som skall fun-

gera motiverande bör vara knutet till resultat och för individen klart visa sambandet 

mellan prestation och resultat. Verkligheten uppvisar dock ofta en annan bild där belö-

ningarna är standardiserade, utgörs av pengar och ej är förknippade med resultat, utan 

med vad individen gör eller är. Undersökningar visar på att inre belöningar är mer dri-

vande än yttre, vad gäller individens motivation. Den anställdes känsla av självständig-

het och trivsel i arbetet, är ofta viktigare än att maximera dennes lön.115  

 

I diskussioner om BSC, där det är möjligt att bryta ner styrkortet på både grupp- och 

individuell nivå, är det dessutom viktigt att belysa individuella kontra gruppbelöningar. 

Gruppbelöningar utdelas till alla individer i en organisation, eller till en bestämd grupp, 

och tar ej hänsyn till de individuella prestationerna. De individuella belöningarna tillde-

las individen och grundar sig på vederbörandes prestation och resultat. Det kan dock 

vara svårt att konstruera rättvisa individuella belöningar. Det krävs att det är möjligt att 

utvärdera och bedöma den enskildes insats i förverkligandet av de mål organisationen 

satt upp. Ofta är arbetssituationen sådan att individerna är ömsesidigt beroende av var-

andras insatser, och resultatet visar vad de anställda gjort tillsammans, inte vad den en-

skilde presterat. Det kan även vara problematiskt att rättvist bedöma individens bidrag, 

då dennes arbete ofta styrs av opåverkbara förhållanden, som exempelvis en maskins 
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tempo. Vidare kan, då de anställda är kollektivt beroende av varandra, individuella be-

löningar skapa neutrala eller rent av negativa effekter på de anställdas beteende. Det 

finns en risk att de genererar avundsjuka, missnöje och vantrivsel mellan medarbetarna i 

en organisation. Genom gruppbelöningar, där den anställdes belöning är kopplad till en 

kollektiv insats och där individerna känner att de har lika tillgång till fördelade belö-

ningar, kan dock dessa risker elimineras.116  

 

4.5. Lärande 

I föregående kapitel diskuterades kring motivation. Motivation utgör en fundamental 

förutsättning för att lärande skall ske. Lärande utgör i sin tur ytterligare en av de kritiska 

beteendefaktorerna i vår modell, se figur 4.1., och kräver ett behov och ett stimulus, 

samt är något som pågår kontinuerligt.  

 

Lärande är ”…any relatively permanent change in behavior 

that occurs as a result of experience.”117 

 

Implementering av BSC innebär att organisationen genomgår en förändringsprocess, 

där lärandet är en betydelsefull del. Med utgångspunkt i definitionen ovan innebär lä-

rande just förändring. Förändringar klassificeras på många sätt. Det är ofta intressant att 

beakta dem exempelvis med hänsyn till om de sker gradvis eller kommer som en stor 

revolution, om de är styrda eller inte, om de är styrbara eller omöjliga att styra.118 Vid 

förändring kan det uppstå motstånd som måste minimeras eller rent av övervinnas. Det-

ta motstånd kan bl a ha sin grund i individens ängslan inför något okänt och rädslan 

över att förlora makt.119 

 

Det går att se förändringen i beteendet, men inte själva lärandet i sig. Lärandet kan både 

vara negativt och positivt ur en organisatorisk synvinkel, då risken finns att individen 

lär sig fel beteende. Det är därför viktigt att understryka vikten av att både kunna lära 

något nytt, men även att kunna lära av, d v s förmågan att överge ett gammalt hand-
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lingssätt. Vidare måste förändringen vara relativt permanent, vilket många gånger med-

för att något slags stimulus, genom exempelvis belöning, är nödvändigt för att kunna 

bibehålla det nya beteendet. För att belöningen skall bidra till lärande, gäller det dock att 

den är kopplad till effektiva mätsystem, där individen kan identifiera sitt bidrag till or-

ganisationen och ha kontroll över sin egen kompetens och utveckling120. Lärande är tätt 

kopplat till beteende, och sker inte om det enbart är en förändring i individens tänkesätt 

och ej i dennes handlingar. Slutligen är något slag av erfarenhet, genom exempelvis 

praktisk övning, observation eller studier, en förutsättning för att lärande skall ta 

plats.121  

 

4.5.1. Individens lärandeprocess 

Mellander (1991) har diskuterat kring några grundprinciper för lärande. I sin förenklade 

lärandemodell tar han upp fem steg, vilka utgör obligatoriska förutsättningar för läran-

de:  

1. Uppmärksamhet - Vår nyfikenhet och uppmärksamhet fångas om förutsättningarna 

är de rätta. Genom att individen är mottaglig för information, har lärandeprocessen 

påbörjats. Att väcka uppmärksamhet är ofta en fråga om att skapa behov, om de inte 

finns från början, och härigenom få individen motiverad. Personen måste uppfatta 

arbetet som meningsfullt och värt besväret.  

2. Information - Det krävs att informationen är begriplig och har rätta proportioner, för 

att få lärandeprocessen att fortgå. Om informationen motsvarar ett behov eller ett in-

tresse hos individen, närmar sig denne inlärning. Men det krävs även att informatio-

nen bearbetas.  

3. Bearbetning - Här ställs ny och redan befintlig information mot varandra. Bearbet-

ningsfasen är en kritisk del i lärandeprocessen, där individen försöker finna sam-

band och se helheter.  

4. Slutledning - Här är sambandet en nyckelfaktor. Individen söker meningsfulla sam-

band genom att exempelvis fråga sig vad som kan göras annorlunda när hon till-

godogjort sig denna kunskap. När dessa helhetsbilder klarnar tenderar personen i 

fråga att fä en aha-upplevelse. Denna del är inte alltid synlig.  
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5. Tillämpning - ”För att vi skall våga tro på, och använda oss av, ny kunskap måste vi 

få den bekräftad och fördjupad genom egen erfarenhet.”122 Denna femte och sista 

fas innebär att individen tillämpar den nya kunskapen i olika sammanhang och har 

fått insikt i och förståelse för den.123  

 

4.5.2. Enkel- och dubbelkretslärande 

Med utgångspunkt i diskussion kring styrning med BSC, kan det vara av vikt att belysa 

lärande utifrån Argyris & Schons (1978) teori, vilken avser individens lärande i arbetet. 

De delar upp lärandet i enkel- och dubbelkretslärande, se figur 4.6. Den förstnämnda 

typen av lärande finns i alla organisationer och medför ingen förändring av organisatio-

nens rutiner och procedurer. Här sker ingen specifik värderings- och beteendeföränd-

ring, utan individen utvecklar sitt kunnande inom ett redan befintligt område, inom giv-

na ramar. Det finns en risk att denna modell hindrar individen från att lära av sina miss-

tag - varje gång det uppstår ett fel som innebär ett hot, leder detta till att personen i fråga 

förtränger problemet och slätar över det. Individerna utför direkta anpassningar till gäl-

lande normer och rutiner. Genom att anpassa handlingen, undviker individen att ifråga-

sätta varför handlingen utfördes. I dubbelkretslärande går däremot individen tillbaka 

och förändrar de grundläggande värderings- och handlingsmodellerna. Här ifrågasätter 

personen de grundläggande premisser som låg till grund för ett beslut. Det är ett lärande 

som går utanför de givna ramarna och leder till att nya processer och rutiner kan utveck-

las.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5.: Enkel- och dubbelkretslärande 

Källa: Egen bearbetning av Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 351-352 
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4.5.3. Individens lärande i organisationer 

BSC förtydligar företagets vision och underlättar för individen att se en helhetsbild av 

verksamheten. En grundprincip för individens lärande är just skapandet av sammanhang 

och helheter, en förutsättning som även gäller för personer i organisationer. För att ska-

pa lärande i organisationer krävs en klar bild av visionen, d v s tillgång till en menings-

full helhetsbild och förståelse för hur varje individs handlingar påverkar, samt även till 

relevant information. Dessutom måste möjlighet till bearbetning och sålunda egna insik-

ter, slutsatser och lärdomar finnas. Att ha planer för att gå från ord till handling utgör 

ytterligare ett exempel på lärandets villkor.125  

 

Det existerar såväl likheter, som olikheter, mellan individers och organisationers läran-

de. Likheterna ligger i att individen, liksom organisationen, behöver uppleva ett intresse 

för och ett behov av ny information, utrymme för reflektion, möjlighet till att dra slut-

satser och testa sina nya insikter. Skillnaderna innebär bl a att individens lärande ej 

nödvändigtvis bidrar till ett organisatoriskt lärande, och motsvarande att lärande för 

organisationen, som t ex en förändrad organisationsstruktur, ej behöver medföra ett lä-

rande för någon enskild individ.126 Det går dock att dra slutsatsen att organisatorisk in-

lärning många gånger måste bygga på att flera, inte bara en eller några få, individer i 

organisationen lär sig. Det är därför centralt att förstå individens inlärningsprocess.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Axelsson, 1996 
126 Ibid 
127 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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5. Förväntade kontra uppnådda beteende-

effekter 
Vi presenterar här en sammanställning av vilka beteendeeffekter företagsledningen 

önskar uppnå genom tillämpning av BSC – baserad på såväl företagsrepresentanter 

som konsulters uttalanden. När det vidare gäller huruvida dessa effekter verkligen upp-

nås, utgår detta resonemang främst ifrån företagsrepresentanternas erfarenheter.  

 

5.1. Förväntade beteendeeffekter 

Samtliga intervjupersoner är överens om att en företagsledning förväntar sig att införan-

det av Balanced Scorecard skall ge upphov till ett antal olika effekter på individens be-

teende i organisationen. På frågan om vilka fördelar BSC generellt har, d v s även ut-

över beteendepåverkan, råder däremot oenighet om huruvida beteendeeffekterna har ett 

egenvärde i processen eller inte. Vidare är mål och mått i huvudsak inte framtagna ut-

ifrån vilket beteende ledningen vill framkalla, utan har sin grund i andra parametrar.  

 

Ett av de tydligaste önskemålen är att BSC skall skapa en länk mellan företagets vi-

sion/strategi och de konkreta åtgärder som individen vidtager i sitt dagliga arbete. Här-

med förväntas nämligen en helhetsbild skapas, där hänsyn tages till samtliga värdeska-

pande delar i verksamheten, vilket skall påverka handlandet. Genom att förstå den här 

kopplingen skall individen veta vad hon måste prestera, kunna urskilja vilka effekter 

hennes eget arbete har på helheten, och ta ansvar för att dessa håller gemensam riktning. 

Medarbetarna får således en ökad förståelse för vilka visioner, mål och affärsidéer före-

taget har, samt varför dessa är viktiga. Som en följd av sin ökade kunskap beräknas in-

dividen i större utsträckning än tidigare vara med och ta beslut och ta ansvar för de kon-

sekvenser dessa för med sig. Med rätt tillämpning skall ingen längre kunna säga att det 

inte är deras problem, utan alla har ett ansvar i verksamheten. 

 

Ovanstående strategilänkning beräknas ha ett kommunikationsvärde, d v s fungera som 

kommunikation mellan företagets olika delar. Den förväntas även leda till att medarbe-

tarna känner större delaktighet, motivation och engagemang inför organisationens verk-

samhet. Att det inte längre handlar endast om kronor och ören, utan att individen kan se 
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mer konkret nytta, antas förhöja känslan av mening och glädje i arbetet, vilket i sin tur 

bör medföra en förändring i agerandet, i form av ökat ansvarstagande, ökad noggrannhet 

och framförhållning. Den anställdas medskapande bör även sträcka sig till skapandet av 

styrtalen inom den egna gruppen, härigenom skulle hon kunna påstås sätta sina egna 

beteendemål. Inom ett av företagen förutsätts även målnivån för de olika måtten sättas 

av gruppen, vilket skall leda till större engagemang och till att individerna måste utvär-

dera sin egen och gruppens prestationskapacitet. 

 

En annan effekt av att individens kompetens ökar förväntas vara en ökad kommunika-

tion mellan ledning och medarbetare. Målstyrning där uppföljningen inriktas på hur vi 

kan nå de mål vi satt upp, skall stimulera dialog och diskussion kring såväl problem, 

möjligheter som lösningar. Mätningarna syftar till att någon också är ansvarig för hur 

organisationen skall komma på rätt spår igen.  

 

Den ständiga mätningen, vilken har ett informationsvärde, förväntas medföra att medar-

betarna ligger steget före när det gäller att upptäcka problem som senare skulle komma 

att leda till försämrat finansiellt resultat. Genom kontinuerlig uppföljning ges möjlighe-

ter att snabbt korrigera felaktiga åtgärder. Flera av respondenterna framställer detta som 

innebärande ökad kortsiktighet. Det finns emellertid en uttrycklig önskan om att komma 

ifrån det gamla budgettänkandet och istället även skapa ett långsiktigt tänkande med 

hjälp av BSC. Man vill ha ökad fokusering på framtiden, på förnyelse och utveckling. 

Långsiktigheten innebär att koppla planer för tre till tolv månader, med dem som sträck-

er sig över fyra till tio år.  

 

Styrkortet förväntas vidare underlätta strukturering av vad som är viktigt i individens 

arbete, vilket i sin tur tydliggör vad som kräver fokusering och prioritet. Det existerar 

även en önskan om att individens ökade insyn i de olika perspektiven och målen, samt 

sambanden dem emellan, skall leda till förståelse för orsak-verkanssamband mellan 

verksamhetens olika delar.  

 

Representanten för det företag som på ett medvetet sätt arbetar med beteendeaspekterna 

av BSC, framhäver även en önskan om ökat tvärfunktionellt samarbete, flexibilitet, rör-

lighet och ökat intresse för att hjälpa varandra inom organisationen. Detta sker delvis 
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genom att göra information tillgänglig för samtliga medarbetare, vilket i sin tur leder till 

spridning av kompetens och ett lärande i organisationen. Flertalet av respondenterna 

hävdar lärandet som en betydande konsekvens av styrkortstillämpningen. Genom indi-

videns ökade kompetens och förmåga att se helheten av verksamheten, förväntas hon ta 

eget ansvar för sitt lärande och för vad hon bör utvecklas inom. Vissa ser, eftersom BSC 

anses genomgå kontinuerlig utveckling, t o m metoden som ett sätt att leva och lära på.  

 

5.2. Uppnådda beteendeeffekter 

Eftersom BSC är en relativt ny företeelse och företag därför ännu inte hunnit tillämpa 

metoden under någon längre tid, menar majoriteten av de intervjuade (företagsrepresen-

tanter och konsulter) att det ännu så länge är svårt att genomföra en fullständig utvärde-

ring av huruvida önskade effekter har uppnåtts. Vissa följder är emellertid redan synliga 

och det är dem vi presenterar här nedan. 

 

Som tidigare nämnts, se stycke 5.1. Förväntade beteendeeffekter, har ett av våra inter-

vjuföretag arbetat mycket medvetet med beteendeaspekterna av Balanced Scorecard. 

Inom denna organisation anser de sig ha lyckats med instrumentets implementering och 

tillämpning. Inom samtliga områden syns tendenser på att de effekter som eftersträvats 

också har uppnåtts, även om det naturligtvis sker en kontinuerlig utveckling och det 

därför alltid finns saker som kan förbättras ytterligare. Vissa delar av verksamheten har 

dessutom med råge överträffat de förväntningar som fanns före införandet.  

 

De båda övriga företagen anser sig ha svårare att avgöra huruvida styrkortet har fått de 

förväntade effekterna. En av orsakerna är tidsaspekten, det är kanske för tidigt att 

genomföra denna utvärdering. Representanten för ett av dem framhåller dock att infor-

mations- och kommunikationsvärdet är uppfyllt och att BSC skapat en lärandeprocess. 

Det tredje företaget har inte fullt ut lyckats åstadkomma den strategiska länken, även om 

fler än tidigare har denna förståelse. Strategikopplingen nämns ovan som en av de vikti-

gaste effekterna av BSC, men denna organisation åtnjuter alltså inte på ett uttryckligt 

sätt de fördelar den har för avsikt att medföra. Det är trots detta möjligt att urskilja posi-

tiva tendenser för ett antal av de effekter som eftersträvas. Engagemanget bland medar-

betarna anses exempelvis ha ökat som följd av att de nya målen berör mer än kronor och 
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ören. Vidare har det gamla budgettänkandet ersatts av ökad långsiktighet, det är möjligt 

att komma ännu längre och BSC framhålls som ett bra instrument i sammanhanget. 

BSC har även stimulerat till diskussion och det existerar en ökad dialog mellan ledning 

och medarbetare om problem och möjligheter. 
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6. Balanced Scorecard och beteendeeffekter 
I detta stycke sammanför, diskuterar och kopplar vi i hop tidigare redovisade teorier 

med samtliga respondenters erfarenheter kring de beteendeeffekter Balanced Scorecard 

kan ge upphov till, vilka förutsättningar som krävs, samt orsaker till varför utfallet inte 

alltid blir det förväntade. Med denna analys avser vi att försöka urskilja ett beteende 

som är specifikt för implementering och tillämpning av BSC. Som en följd av de olika 

företeelsernas sammanhängande natur, kommer vissa tankegångar att återkomma i 

flera stycken. 

 

6.1. Ledarskap 

Det är lika ofta företagen själva som dess anlitade konsulter, som tar initiativet till att 

implementera Balanced Scorecard som ny styrmetod. Ibland blir konsulterna endast 

ombedda att komma och informera om vad som händer inom ekonomistyrningen och 

vilka nya instrument som är aktuella, därefter avgör företagets ledning vad som anses 

intressant för deras verksamhet. Oavsett vem som tar initiativet är en av förutsättningar-

na, för att BSC skall få genomslag i organisationen och därigenom fungera på ett effek-

tivt sätt, att det finns en djup förankring inom ledningen. I den förändringsprocess över-

gången innebär har den som uppgift att i organisationen förmedla orsaken till, och bety-

delsen av, att förändringen genomförs. För att ha möjlighet att göra detta på rätt sätt, 

krävs att ledningen själv förstår hur det nya instrumentet kommer att påverka och är 

övertygad om vikten av införandet. Ett första steg består i att fundera kring orsakerna 

till varför organisationen bör använda sig av BSC, vilket målet egentligen är.  

 

”Har man ingen ambition att verkligen åstadkomma någonting med det här,  

så händer det ju inte mycket – knäpper man inte cykelhjälmen så trillar 

 den ju av när man faller.” 

Företagsrepresentant 

 

Att endast läsa eller höra om dess fördelar någonstans och bestämma sig för att trycka in 

det i sin verksamhet, riskerar att ej leda till de önskade effekterna.  
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”Det skall också vara en helhjärtad satsning, man kan inte bara tänka att  

man skall börja lite lätt med det här, kör man så kör man stenhårt.” 

Konsult 

 

När det handlar om just balanserade styrkort är det viktigt att ledningen har en viss 

mognad vad gäller att arbeta med strategier och framgångsfaktorer. Detta har naturligt-

vis delvis sin grund i att hela tanken med instrumentet bygger på väl definierade visio-

ner och strategier. I enlighet med Thompson (1990) har vi funnit att det dock inte endast 

är själva formuleringen som är ledningens uppgift, utan även att föra ut budskapet i or-

ganisationen, att sprida det visionära tänkandet. Kopplingen till vision och strategier, att 

tydliggöra vart företaget är på väg och varför, är väsentligt för att skapa engagemang 

bland medarbetarna. Härigenom skapas en mening med varför individen skall uppnå de 

mål som satts upp, måltalet är inte endast en siffra utan är länkat till en tydlig, över-

gripande strategi.  

 

”Ledare som lyckas måla upp en tydlig och attraktiv vision har vanligen  

lättare att få medarbetarna med sig. Visionen och målen måste dessutom  

brytas ned så att alla i företaget kan förstå dem.” 

Konsult 

 

Vidare visar vår undersökning att ledningens sätt att hantera förändringsprocessen är 

avgörande. Förutom att denna måste ha ett engagemang och en övertygelse för Balan-

ced Scorecard, är det också viktigt att detta engagemang synliggörs i organisationen. 

Det måste vara tydligt för medarbetarna att ledningen till 100 % stödjer och tror på det 

företaget håller på med. Om inte detta framgår, kan de anställda uppfatta BSC endast 

som ännu en metod i raden av TQM, BPR och USK. Risken finns då att individen inte 

tar den till sig på rätt sätt, utan istället väntar sig att fokuseringen är tillfällig och kom-

mer att avta med tiden. Ledningen måste ha ständig fokus på förändringen och inte 

släppa detta fokus, för då kommer alla andra också att göra det. Förutom ett hängivet 

engagemang, är det nödvändigt att agera i överensstämmelse med det budskap som 

förmedlas. Framgången kan komma att vara beroende av den högsta nivåns föredömliga 

beteende i processen.  
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”Deras sätt att agera är helt avgörande. Man kan ju säga att man har  

målstyrning men agerar man på ett annat sätt, än vad man säger i olika  

församlingar, då håller det i alla fall inte.” 

Konsult 

 

En viktig förutsättning för att skapa engagemang kring BSC-tanken, är att medarbetarna 

själva får möjlighet att vara med och utveckla sitt styrkort. De som jobbar närmast hän-

delsernas centrum, d v s det som kommer att vara föremål för mätning, är också de som 

ofta har mest kunskap inom det området. Detta gäller på samtliga nivåer i verksamheten 

och innebär således att varje avdelning eller grupp skall skapa sitt eget kort. Ledningen 

kan inte göra detta, eftersom de ofta inte vet vad som är kritiskt viktigt. I ett av företa-

gen som anser sig genomfört en lyckad implementering, har denna  byggt på en dialog 

mellan ledningen och gruppen, där målen fastslagits efter att diskussion förts angående 

lämpliga nivåer. Härigenom behöver chefen inte peka ut vilka målen skall vara, utan 

gruppen får själv möjlighet att inse och avgöra på vilken nivå ribban måste ligga, vilket 

är grundläggande för att öka motivationen. 

 

”Är det så att chefen bara pratar om målnivåer med sina grupper då får  

man inte hälften av det engagemanget och det krutet. För att ledningen  

skall kunna påverka är det viktigt med den här dialogen kring det här, 

 det är ju liksom det centrala i alltihopa.” 

Företagsrepresentant 

 

Det gäller därför istället för ledningen att få gruppen att sätta sina egna mål och att vara 

ett stöd i den processen. Den kan t ex hjälpa till genom att klargöra marknadsförvänt-

ningar, styrelseförväntningar, andra gruppers förväntningar på den här gruppen, samt 

var de lägsta nivåerna ligger, det vill säga skapa ramar inom vilka gruppen sedan måste 

precisera sig. Det handlar således inte enbart om att styra de anställda, utan även om en 

mer demokratisk diskussion om vad som är viktigt. 

 

I våra intervjuer om BSC belyses ofta vikten av dialog mellan ledning och medarbetare. 

Med denna typ av styrning anses den vara mer betydelsefull än tidigare. Vissa anser t o 

m att någon dialog inte förekom innan, dels därför att det p g a den nästan enbart finan-
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siella inriktningen blev en diskussion mellan ekonomer, men också eftersom medarbe-

tarna då inte ansågs ansvariga i samma utsträckning som nu.  

 

”…det är ju först nu man kan ha en dialog med dem. Förut var dialogen  

bara: sätt dit slangen fortare och så där.” 

Företagsrepresentant 

 

Att dialogen är viktigare nu, anses ställa nya krav på ledaren. Denne måste lära sig att 

agera på ett nytt sätt. I ett av de företag vi studerat, uttrycks ledarutvecklingen som cen-

tral. Ett viktigt syfte med denna är just att ledningen måste vara duktiga på att, i pressa-

de lägen, kunna klara dialoger kring svåra frågor – ”…inte bara slå folk i huvudet om 

vad de måste prestera, för det är inte det det syftar till”. Om ledningen möter negativa 

reaktioner, exempelvis på införandet av BSC eller i ett senare skede i processen, måste 

den vara beredd att diskutera med medarbetarna om vad som känns jobbigt och vilka 

alternativ som eventuellt står till buds. I samma företag sker även utbildning av såväl 

ledare som medarbetare, inom det beteendevetenskapliga området. Härigenom eftersträ-

vas en ökad förståelse för vad gruppdynamik är och vad som krävs för att det skall fun-

gera människor emellan i grupp. 

 

”…vad är det som händer när man sätter ihop en skock med människor,  

varför är det så jävla gulligt i början och varför blir man så helvetes  

osams när man väl lär känna varandra?” 

Företagsrepresentant 

 

Inte alla väljer att tillsätta en speciell projektgrupp för implementering av Balanced Sco-

recard, utan det läggs snarare på någons ansvar att, som en del i arbetet, se till att sprida 

detta instrument i organisationen. Ett par av konsulterna framställer dock projektgrup-

pens sammansättning som en av de avgörande faktorerna för projektets utgång. Förutom 

controllers bör medarbetare från olika nivåer i organisationen deltaga, personer med 

någon form av verksamhetsansvar, exempelvis från produktion och personal. På detta 

sätt skapas delaktighet och engagemang inom alla delar och medarbetarna känner att de  
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har en roll att spela i utformandet av kortet – det är ju de som sedan skall använda det. 

Ett annat exempel på delaktighet är att låta samtliga anställda ge förslag på tänkbara mål 

och mått, och utifrån dessa finna de mest relevanta.  

 

Flertalet av våra respondenter lägger till ett medarbetarperspektiv i sina BSC-modeller.  

 

”Medarbetarna måste ju vara med, det är ju de som står för kompetensen, 

 kreativiteten, de är ju de som skall trivas så att det händer någonting.” 

Konsult 

 

Företeelsen att personalavdelningen är med och skapar utseendet på styrmodellen, att 

vikten av human resource-perspektivet därmed blir tydligare, anses vara någonting som 

BSC fört med sig eftersom instrumentet innehåller så mycket av bl a kompetens och 

utveckling. Liksom den alltmer betydande dialogen, ställer även humanfokusets ökande 

betydelse nya krav på ledningen. Förutom planläggningsförmågan, vilken är tydlig i 

ovanstående resonemang, skriver Sarv (1997) om behovet av informativ och psykolo-

gisk förmåga. Dessa är krav på ledarskapet under förändringsprocesser, och vi finner att 

de stämmer väl överens med hur våra respondenter framställer ledarens roll i BSC-

arbetet. Det är ledarens roll att se till att det finns information tillgänglig, så att medar-

betarna kan agera utifrån denna. Det är en ledningsfråga att skapa förutsättningar för ett 

klimat där rörlighet uppmuntras, där de anställda hjälper varandra och samarbetar, samt 

arbetar tvärfunktionellt mellan olika grupper.  

 

”Det är den personen som skall uppmuntra arbetet tvärs över grupperna,  

se till att information är tillgänglig – det hänger väldigt mycket där.  

Samtidigt se till att själv hålla tassarna borta och inte vara där och peta.” 

Företagsrepresentant 

 

Ledningen måste jobba med medarbetarna som individer och människor, intressera sig 

för deras arbete. Uppföljningen av arbetet med BSC är en viktig del i den här rollen. 

Enligt flera av respondenterna är det av stor betydelse att personer ur ledningsgruppen 

kontinuerligt besöker olika delar av organisationen för att följa upp hur arbetet utveck-

las, och för att se hur väl resultaten överensstämmer med de mål som satts upp. Genom 

att vara intresserad av det arbete som individen utför, för ledningen också ut budskapet 
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att det individen presterar är av betydelse för verksamheten. I syfte att göra BSC till en 

naturlig del av det dagliga arbetet, är det väsentligt att det ställs krav uppifrån på förbätt-

ring av de resultat som inte når upp till målen. Att endast mäta och mäta, utan att någon 

egentligen bryr sig om vad mätetalen visar, anser vi riskerar att ganska snart leda till låg 

motivation.  

 

”Det viktigaste tror jag är att det här med att man skall utveckla och  

förbättra sig, att det är kopplat till konkreta åtgärder, att det  

händer någonting…” 

Konsult 

 

Genom att visa sitt intresse för att processen verkligen avlöper som planerat, och sätta 

fokus på viktiga områden, anses ledningen påverka de anställdas beteende. Det uttrycks 

dock upprepade gånger att detta inte är något unikt för Balanced Scorecard, utan att det 

gäller oavsett inom vilken styrmetod vi arbetar.  

 

”Oavsett vad vi kallar styrmodellen, så det vi lyfter fram och försöker få  

fokus på, det påverkar också beteendet. Ställer jag som chef frågor efter 

 ett antal variabler kontinuerligt, ja då vet ju de som jobbar med det här,  

att det är det här som vi skall försöka visa upp.” 

Konsult 

 

På en fråga om vilka krav som bör ställas på måtten för att de skall ha beteendeeffekter, 

uttryckte en av respondenterna åsikten att visst gäller rimlighet, begriplighet och rele-

vans, men att det även är så att sämre mått är bättre än inga alls. 

 

”Jag liknar det vid nyårslöften: de skall tjäna som påminnelser om att vi  

”lovat” att sköta något, och en disciplin att ta upp det på agendan när vi  

diskuterar verksamheten.” 

Konsult 

 

Resonemangen ovan belyser problematiken i att finna det beteende som framkallas spe-

cifikt vid tillämpningen av Balanced Scorecard. 
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Vissa av intervjupersonerna kommer vid något tillfälle in på att det i slutändan, trots allt 

krävs ett positivt finansiellt resultat och att detta leder till att ambitionsnivån vad gäller 

BSC varierar under olika perioder. Av erfarenhet anses det därmed föreligga en risk för 

att ledningen, i situationer där vinsten minskar, blir mycket kortsiktiga i sitt agerande 

och återgår till att detaljstyra verksamheten, utan något intresse för de mätetal som BSC 

visar upp. Vår åsikt är att detta kan sända fel signaler till individerna, nämligen att när 

det verkligen gäller fråntas de det ansvar som ålagts dem inom ramen för styrkortet. 

  

”…ambitionerna går ju lite upp och ner, liksom möjligheterna att följa  

sina ambitioner. Inom utbildningen är ju allting så strukturerat, att så här 

 skall man styra ett företag och då använder man de här metoderna och  

gör så här. Men i verkligheten händer det tusen saker.” 

Företagsrepresentant 

 

6.2. Kommunikation 

”Man måste ha en mycket väl fungerande kommunikation och information…,  

för annars vet man ju inte vart man skall.” 

Företagsrepresentant 

 

6.2.1. Kommunikationens betydelse 

Samtliga våra intervjuer understryker betydelsen av kommunikationen för att genomfö-

ra en framgångsrik implementering och tillämpning av BSC. Jacobsen & Thorsvik 

(1998) nämner bl a styrning och kontroll som viktiga kommunikationsfunktioner. Något 

som dock framgår mycket klart i vår undersökning är vikten av att inte benämna BSC 

kontrollinstrument, och naturligtvis inte heller använda det som ett sådant. Det är en 

styrmodell, men även detta ord riskerar att väcka fel associationer bland medarbetarna, 

för dem skall det ju snarare tjäna som ett hjälpmedel. Sammanfattningsvis är det mycket 

viktigt hur, d v s i vilka termer, ledningen väljer att presentera det nya styrinstrumentet 

för de anställda.  

 

”Det är ju också hur man sprider det här som är viktigt.” 

Konsult 
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Kommunikationen har en roll att spela i motivationsskapandet kring det nya sättet att 

arbeta. Genom att göra individerna delaktiga i en föreställning om varför förändringen 

är viktig, kan entusiasm och engagemang kring BSC mobiliseras. Som vid alla föränd-

ringar är det av stor betydelse att medarbetarna får en medvetenhet om varför föränd-

ringen genomförs. När det gäller BSC, skall individen veta hur denne skall tillämpa 

kortet i sitt arbete och vilken roll detta spelar i den övergripande verksamheten. An-

vändningen riskerar annars att inte bli effektiv, utan endast någonting som görs, utan 

bakomliggande mening, för att någon annan kräver det. En av företagsrespondenterna 

uppger att BSC kommunicerades ut i organisationen genom utbildning och träning, men 

att det även var en fråga om ren marknadsföring av det nya konceptet för att vinna me-

darbetarnas samtycke. Vidare framhåller Feldman (1983) att ledaren bör föregå med 

gott exempel och agera enligt det budskap som kommuniceras. 

 

”Om du skall göra en förändring så måste du tala om varför, alltså 

 kommunikationen. Har man inte fått ut det budskapet och har man inte 

 tagit det till sig, då får du ju inget genomslag heller.” 

Konsult 

 

Jacobsen & Thorsvik (1998) konstaterar att bristande kommunikation ofta är ett pro-

blem i företag, och att möten för att utbyta information är ett sätt att råda bot på denna 

situation. Feldman (1983) belyser varför det kan vara svårt att kommunicera inom en 

organisation och vad ledningen kan göra för att förbättra dialogen med medarbetarna. 

Flera av våra respondenter betonar också betydelsen av att ha en kontinuerlig kommu-

nikation i företaget, en ständig dialog om problem och möjligheter. Balanced Scorecard 

får inte bli en skrivbordsprodukt, ”…en pärm i hyllan längst till vänster”. Här jämförs t 

ex med ISO9000-projekt som enligt personen i fråga, inom vissa avdelningar, har en 

tendens att hamna just där, som en pärm i hyllan. Genom att hålla en hög ambitionsnivå 

i BSC-projektet, bör det dock finnas goda möjligheter att skapa en kontinuitet i tillämp-

ningen, därmed större mening för de anställda och i sin tur ett större engagemang. Vi 

tror, i enlighet med en av våra respondenter, att en viktig del i meningsskapandet ligger 

i att koppla den strategiska länken till den dagliga verksamheten och därigenom uppnå 

helhetssynen. Detta företag anser sig delvis ha misslyckats med denna koppling och att 

organisationen därför ännu inte har uppnått till denna tillhörande fördelar. 
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Att hålla möten och konferenser för att inom en grupp exempelvis konstruktivt diskute-

ra vad det är man gör, om förutsättningarna har förändrats och om gruppen följer upp-

satta riktlinjer, nämns ofta som ett sätt att behålla kontinuiteten i arbetet. Vid sådana 

möten och när att medlemmar ur ledningsgruppen gör återkommande besök, upprätt-

hålls den direkta kommunikation som våra intervjupersoner påpekar som mycket viktig. 

Många gånger är det just genom direkta samtal, som högre nivåer introducerat idéer och 

diskuterat med medarbetare kring möjliga mätetal och målnivåer. Den direkta kommu-

nikationen anses dessutom positiv, då den ger möjlighet till omedelbar feedback på det 

budskap som kommuniceras. Ledningen måste här ha förmågan att kunna föra en dialog 

även kring svåra frågor i pressade lägen, d v s kunna hantera negativa reaktioner från 

medarbetarna. Uppkomsten av ett gemensamt språk kring just BSC, framhålls som en 

annan viktig del i kommunikationen. Feldman (1983) för ett resonemang om att led-

ningen bör anpassa sitt språkbruk efter vem informationen är avsedd för. Att ha ett ge-

mensamt språk kring den verksamhet som bedrivs kommer naturligtvis att underlätta 

denna anpassning, kanske blir den inte alls nödvändig 

 

Att sätta upp styrkort i fikarummet används som ett led i kommunikationen kring BSC. 

För dem som aktivt arbetar med kortet är det ett sätt att följa sin och gruppens utveck-

ling. Många företag startar dock med balanserade styrkort endast på strategisk nivå och 

styrkort i fikarummet kan i dessa fall vara ett medel för att göra även anställda på lägre 

nivåer delaktiga i vad som händer.  

 

”…sätt upp ett styrkort i fikarummet, för då blir medarbetarna ändå  

delaktiga i det, och ser vad som händer med måtten och målen varje dag. 

 Då börjar man snacka om det och får den här kommunikationen – vi har fått tre  

nya kunder, är det så mycket reklamationer, vad kan vi göra åt det?” 

Konsult 

 

Enligt vad vi erfar är styrkort i fikarummen en relativt vanlig företeelse exempelvis på 

produktionsavdelningen, där måtten normalt ändras varje dag eller varje vecka. Det an-

ses dock inte lika effektivt inom grupper där måtten förändras mer sällan, kanske en 

gång i månaden, eller varje kvartal. Risken finns att de anställda slutar titta på kortet, 
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eftersom det inte uppdateras och då inte heller uppmärksammar när något slutligen hän-

der. Det skulle då vara bättre att dokumentet endast dyker upp för en kort tid, när de 

aktuella måtten kan visas och sedan tas ner. Återigen är det värt att poängtera vikten av 

direkt kommunikation i förhållande till skrivna dokument. Feedback på det arbete me-

darbetarna utför bör åtminstone till viss del kommuniceras direkt, istället för på papper, 

eftersom det ger möjlighet till konstruktiv dialog kring alternativa lösningar. 

 

”Sedan får det nog inte vara för mycket så att det bara kommer upp ett 

 papper någonstans, utan de som är berörda måste ju ha en direkt  

kommunikation om vad som händer.” 

Företagsrepresentant 

 

6.2.2. Informationssystem 

Samtliga respondenter är överens om att ett väl fungerande informationssystem stödjer 

och underlättar skapandet och bibehållandet av ett effektivt BSC.  

 

”En kritisk faktor är att ha ett bra IT-system.” 

Konsult 

 

Uppföljningen får inte vara tidskrävande, det krävs därför ett verktyg för denna hanter-

ing. Eftersom BSC anses ha ett stort informations- och kommunikationsvärde, är det 

vidare viktigt att kunna presentera informationen på ett överskådligt sätt, vilket under-

lättas med lämpligt IT-stöd. Marknadens utbud av sådana här programvaror ökar, även i 

integrerade paket, och många företag skapar sina egna skräddarsydda system. Det blir 

dessutom allt vanligare att företag lägger ut sina scorecards i sina intranet-lösningar, så 

att samtliga medarbetare har tillgång till det. Detta bidrar till att sprida enskilda indivi-

ders kompetens inom organisationen, vilket är en annan viktig del av kommunikationen. 

En av konsulterna berättar att hans egen organisation tillämpar så kallade kompetens-

banker, vilka just syftar till att sprida kompetensen. Härmed ges möjlighet att skapa en 

sådan organisation där inte var och en sitter på sin kunskap utan delar med sig av den. 
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6.3. Attityder och värderingar 

George & Jones (1997) skriver att värderingar kan ses som riktlinjer för hur en individ 

uppfattar sin arbetssituation, samt att värderingar i allmänhet, trots viss utveckling, är 

relativt stabila i vuxen ålder. Enligt Luthans (1995) är en attityd i sin tur bestående tills 

något görs för att förändra den. I Olves et al (1997) figur över en organisation i föränd-

ring kännetecknas nya upplevelser, exempelvis i form av BSC-processen, som grunden 

för att ändra individers attityder. Tillsammans förklarar värderingar och attityder en 

persons beteende, men enligt ovanstående resonemang är det medarbetarnas attityder 

ledningen bör inrikta sig på att påverka, eftersom dessa är mer lättföränderliga.  

Enligt respondenterna kommer individernas förståelse och acceptans för BSC att ha 

betydande inverkan på hur de beter sig i förhållande till denna nya styrmetod. Detta 

gäller naturligtvis förståelse för hur den nya metoden fungerar, men även för orsakerna 

till behovet av förändring. Har företaget redan innan arbetat med att mäta ledtider och 

kvalitet, och medarbetarna därigenom är vana vid att jobba med mål och att bli mätta i 

förhållande till dessa, kommer det att underlätta införandet av BSC. En av våra företags-

representanter berättar om att de mött motstånd till att införa BSC bland tjänstemän ef-

tersom dessa i stor utsträckning saknar erfarenhet av sådana mätningar av sitt arbete.  

 

Många människor känner oro inför förändringar och det är därför naturligt att ledningen 

först möts av motstånd inför det nya instrumentet. Individen är kanske som ovan skep-

tisk till att bli mätt. När det specifikt gäller införande och tillämpning av BSC, framhål-

ler flera av intervjupersonerna vikten av att inte framställa styrkortet som ett kontroll-

vertyg, utan som ett hjälpmedel i individens och gruppens arbete.  

 

”…uppfattar du det här för mycket som en kontrollapparat, istället för en 

 del för dig själv och hur du utvecklas, då tror jag heller inte 

 att det blir bra.” 

Konsult 
 

Det sistnämnda försöker vissa företag komma runt genom att helt enkelt ge styrkortet ett 

neutralt namn, där ord som kontroll och styrning lämnas utanför. Liksom flera av re-

spondenterna anser vi dock att bästa sättet att skapa förståelse och motivation inför 

BSC, är att på ett tidigt stadium göra medarbetarna delaktiga i processen genom utbild-
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ning och information om vad som händer. Samtliga anställda bör få en utbildning i vad 

BSC är och hur det fungerar innan man börjar arbeta med det. Som nämnts är det också 

viktigt för acceptansen att sprida information om varför det är nödvändigt att förändra 

organisationen.  

 

Enligt Luthans (1995) är förändringsbarriärer ofta ett resultat av individens engagemang 

för tidigare åtaganden och otillräcklig informationsgivning. Det senare kan resultera i att 

personen inte finner något skäl att förändra sin attityd. Ledningen bör således identifiera 

eventuella hinder och ta hänsyn till vilka traditioner som finns inom företaget när det 

gäller liknande arbetssätt. Den informella attitydkomponenten handlar om den tro och 

information en individ har om ett objekt, huruvida informationen är korrekt eller inte 

har mindre betydelse. Vi ser här en risk att bristande information kan leda till att medar-

betarnas attityder istället bygger på rykten om vad den nya situationen kommer att inne-

bära. Om ledningen istället skapar en dialog med de anställda och därmed sprider nöd-

vändig information, anser vi att den har möjlighet att undvika ryktesspridning. Härige-

nom ser vi även förutsättningar för att skapa den förändringsbenägenhet som är nöd-

vändig för att BSC skall få avsett genomslag.  

 

Ett av de företag vi pratat med har erfarit att sättet på vilket ledningen inför BSC har 

betydelse för hur mottagandet bland medarbetarna blir. Införandet skedde i stort sett 

utan deltagande och kom snarast som ett klart koncept från ledningen. 

 

”…det sätt som vi har implementerat: så här vill vi ha det, var god fixa,  

har väl inte alltid varit uppskattat och det är ju inte heller skolbokens sätt  

att göra det, men det gick ju å andra sidan ganska snabbt.” 

Företagsrepresentant 
 

I enlighet med majoriteten av våra respondenter, tror vi de personer som skall använda 

sig av BSC i sitt dagliga arbete, bör ta aktiv del i framtagandet av sitt eget styrkort. Del-

aktigheten bör påverka individens attityd till BSC i positiv riktning.  
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Enligt Robbins (1979) har individen vissa uppfattningar om vad hon vill uppnå redan 

när en inträdandet i en organisation.  

 

”De flesta människor jag träffat, de vill göra nytta, göra någonting bra  

– men det måste vara tydligt vad det är.” 

Företagsrepresentant 
 

Genom att koppla strategi till handling, d v s genom att skapa en förståelse för varför vi 

gör det vi gör, är det möjligt att förändra medarbetarnas syn på sitt arbete, samt uppnå 

kongruens mellan individens och företagets värderingar. En av konsulterna menar att ju 

närmare den operativa verksamheten individen befinner sig, desto viktigare är det att 

komplettera med andra mått än de finansiella. Detta för att hon på ett mer uttryckligt sätt 

skall förstå sin del av verksamheten. En sådan förståelse eftersträvades redan innan det 

fanns något som hette BSC, men med detta nya styrverktyg anses det bli tydligare. En 

företagsrepresentant talar om sin erfarenhet av att länka arbetet till någon nytta, istället 

för till en siffra. Att individen ser att det hon gör i sitt arbete påverkar någon annan, att 

det finns en människa i andra änden som är beroende av hennes prestation. Härigenom 

anser vi det finnas möjlighet att påverka den känslomässiga attitydkomponenten, och 

således individens inställning till arbetet/arbetstillfredsställelse i positiv riktning.  

 

Länken mellan vision/strategi och konkreta handlingar syftar även till att skapa en hel-

hetssyn bland organisationens medarbetare. Individen och gruppen har egna mål att 

arbeta mot och ser hur dessa mål hänger samman med organisationens övergripande mål 

och vision. Flera av intervjupersonerna framhåller att BSC på ett tydligare sätt kan öka 

förståelsen för hur de olika delarna i verksamheten påverkar varandra, exempelvis hur 

våra genomloppstider i  processerna har en koppling till leveranssäkerhet och kvalitet 

för kunden.  

 

”…som människa förstå helheten och ta ansvar för det jag presterar och  

det jag gör, och att det stämmer med helheten. Det är det centrala.” 

Företagsrepresentant 
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Respondenterna talar om vikten av att med BSC skapa ett visionärt tänkande, en hel-

hetssyn hos individen och att detta i sin tur då bör förändra även hennes beteende.  

 

”…att de får in det här tänket, att de pratar i de här termerna, att de har  

den här logiken, de har de här målen och måtten och de lever efter dem.  

Självklart med en öppenhet för annat.” 

Konsult 

 

Det är annars lätt att styrkortet endast blir ännu ett mätinstrument och inte alls påverkar 

medarbetarnas attityder. Att det kan uppstå problem i just den här delen av processen 

skulle kunna bero på att de som jobbar med BSC ofta är ekonomer, ingenjörer och juris-

ter, och således saknar kunskaper om beteendevetenskapliga och pedagogiska processer. 

Att som ett av våra intervjuföretag ge sin personal beteendevetenskapliga grundkunska-

per, är ett sätt att försöka komma förbi detta problem, och kunna öka hänsynstagandet 

till mänskliga faktorer. Ledarskapet och kommunikation kring processen kommer såle-

des att ha effekter på utfallet.  

 

Slutligen konstaterar en av företagsrepresentanterna att BSC fungerar som ett bra in-

strument i deras strävan att komma ifrån det gamla budgettänkande, där medarbetarna 

varken såg kortare eller längre än budgetårets sträckning – ingenting gjordes åt den 

budget som redan lagts och nästa års hade ju inte fastställts än. Nu uppmanas medarbe-

tarna istället att hela tiden se framåt, på såväl kort som lång sikt, d v s att koppla ihop 

planeringen för både tre och tolvmånader med kanske fyra och tio år.  

 

6.4. Motivation 

6.4.1. Målsättning 

Våra respondenter är överens om att i jämförelse med traditionell ekonomisk styrning, 

har medarbetare lättare att förstå och se en helhetsbild av sin verksamhet genom till-

lämpning av BSC och målstyrning. Det går inte längre att endast trycka på de ekono-

miska delarna, utan de måste kompletteras med olika mål och mått ur andra perspektiv.  
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”… 80-90% av det som bidrar till verksamhetens värde är av icke-finansiell art och  

det är ju därför det blir så tokigt att bara titta på den finansiella redovisningen.” 

Företagsrepresentant 

 

Genom att företag i sin tillämpning av det balanserade styrkortet tillför andra mål och 

mått, som ofta bryts ner på grupp-, men även på individnivå, ställs det tydligare krav på 

den anställda, vilket för många är utmanande, men för vissa kan vara jobbigt.  

 

Att skapa mål för företaget och dess anställda, är ett bra sätt för ledningen att motivera 

individen. Individen skall dock kunna påverka och ha ansvar över det som mäts, och det 

är därför viktigt att ledningen undviker att gå in och detaljstyra uppifrån.  

 

”… ju mer man har gjort färdigt allting, oavsett hur himla väl man har tänkt, så  

sätter man det i knät på resten av gänget så tappar man ju bort dem någonstans 

 på vägen.” 

Företagsrepresentant 

 

Samtliga våra respondenter understryker just vikten av att låta de anställda vara med i 

målsättningsprocessen, då ledningen på så sätt låter de som ”skall äga kortet” urskilja 

vad som är viktigt, vilket genererar ökad delaktighet, bättre engagemang och större an-

svarstagande. Målen blir på så sätt anpassade till både företagets och individens nivå 

och behov. Detta förutsätter dock att medarbetarna är väl informerade om de förvänt-

ningar och krav som finns, både från interna och externa intressenter. Här måste led-

ningen fungera som stöd och vara med och skapa dialog med de anställda, ett steg i 

målsättningsprocessen som är viktigt, men ibland svårt att genomföra. En av våra re-

spondenter har exempelvis inte tagit med anställda från olika ansvarsområden i faststäl-

landet av styrkortets mål. Sammansättningen av projektgruppen var slumpartad, medar-

betare från olika nivåer fick ej vara med och bestämma, vilket har lett till att företaget 

har gått miste om den viktiga känslan av delaktighet bland de anställda. Medvetenheten 

har hos övriga respondenter varit större, de har sett till att anställda från både strategisk, 

taktiska och operativ nivå har deltagit i de projektgrupper som framställt styrkorten. 
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Liksom Latham & Locke (1979), menar även våra respondenter att de uppsatta målen 

måste vara konkreta, ha en uttalade tidsfrist och vara realistiska, men samtidigt utma-

nande. De påvisar även vikten av att de skall vara mätbara, relevanta, effektiva och ba-

lanserade. 

 

Vad gäller det sistnämnda kravet, balans, kan det vara intressant att belysa vissa aspek-

ter. Den finansiella styrningen innebär ibland att företag mäter ett alltför stort antal eko-

nomiska parametrar. Individen kan inte greppa och förstå relevansen, om det är allt för 

många mätetal som bara finns där, utan att egentligen vara kopplade till någon specifik 

nytta. Genom att koncentrera sig på ett visst antal perspektiv, och till dem hörande kri-

tiska parametrar, bidrar BSC till att antalet mål och mått begränsas. BSC gör att företa-

get kan kombinera finansiella och kvantitativa mätetal, med icke finansiella och kvalita-

tiva mätetal. En av grundtankarna med BSC innebär att alla perspektiv, med tillhörande 

kritiska mått, bör finnas med i ett företags styrkort, då risken för obalans annars kan 

uppstå. De flesta av våra respondenter samtycker kring detta resonemang och tror att det 

ej går att bortse från ett mått eller perspektiv, då det finns en risk att missa helheten och 

balansen. Någon menar dock att det ändå kan bli för mycket och ogreppbart, och att det 

istället är bättre att först göra det i mindre skala, med endast två till tre perspektiv. 

 

”Fullt utbyggt skulle det kunna vara 20 styrtal… Det blir för mycket. Alla kan 

aldrig i helvete ha ett sådant, än är vi inte mogna för det.” 

Företagsrepresentant 

 

Genom att få med icke finansiella mätetal i sitt dagliga arbete, kan individen lättare för-

stå nyttan med målen. 

  

”Att man kopplar till någon nytta, inte bara till en siffra..” 

Företagsrepresentant 

 

Det är inte längre enbart en mängd svåra ekonomiska mått på ett papper, utan det är 

istället mer påtagliga, greppbara och inspirerande mått. Att exempelvis se till ett nöjd-

kundindex, får den anställde att inse att det finns en individ på andra sidan mätetalet, en 

kund, som påverkas av vad hon presterar och gör i sitt arbete. Detta skapar motivation.  
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”… hur många individer är det som förstår de finansiella mätetalen?… 

Nöjd kund däremot, det kan de ju förstå…” 

Konsult 

 

Det bör dock ifrågasättas hur pass stor betydelse valet av mått har. Alla respondenter är 

överens om att alla mått är beteendepåverkande, sålunda även de finansiella mätetalen. I 

slutändan är det, också för företag som använder BSC, det finansiella resultatet som 

måste vara uppnått, för att företaget skall kunna överleva. Men det som saknas i den 

rent finansiella styrningen är en fokusering på vilka verksamhetsdelar som är viktiga 

och relevanta för att skapa det ekonomiska värdet. Genom att ta ut en del strategiska 

mål, som exempelvis nöjd kund, och en del operativa mål, som förbättrad ledtid, kan 

företaget finna en kombination av mål och mått som är relevanta och får individerna att 

sträva åt önskvärt håll. 

 

Teoretiker och praktiker är överens om att målen skall kännas möjliga att uppnå, både 

vad gäller tidsaspekt och storlek. Att komplettera de huvudsakliga grundmålen, med 

mer kortsiktiga mål, gör att individen känner sig mer sporrad. Vad gäller tidsaspekten, 

kan BSC bidra till ett mer långsiktigt tänkande. Företag kan komma bort från det nega-

tiva kortsiktiga tänket, genom att inte vara fokuserade på ett inramat budgetår, utan 

istället jobba på längre sikt än kalenderår.  

 

”Inte som i budgetarbetet, då planerar man för nästa år, och sedan tittar man  

då till nästa nyår och sedan krymper ju den här tiden hela tiden och sikten blir  

kortare och kortare och ingen vill diskutera det som ligger längre bort, 

 för det är ju nästa års budget. ” 

Företagsrepresentant 

 

6.4.2. Feedback och ledningens engagemang 

Feedback 

I och med införandet av BSC, ställs det även krav på att organisationen skapar ett balan-

serat mät- och uppföljningssystem, som tar hänsyn till både de finansiella nyckeltalen 

och de icke finansiella variablerna. Våra respondenter har anammat uppföljningens be-

tydelse, men vissa av dem har inte lyckats skapa något strukturerat system p g a att led-

ningens ambitionsnivå varit för låg och tiden för snäv. De ansvariga lämnar visserligen 
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in skriftliga rapporter, men för att dessa skall fylla sitt syfte, och vara till nytta, bör led-

ningen även diskutera och skapa dialog kring de redovisade resultaten med respektive 

ansvarsgrupp. En fungerande uppföljning bidrar till att individen uppfattar att ledningen 

bryr sig om vad som händer i verksamheten och har intresse för den enskildes prestatio-

ner. Det går inte att enbart mäta utan att följa upp, för då är risken att individen tappar 

motivation.  

 

”…oavsett hur mycket det mäts så är det viktigt att det hela tiden följs upp, och att  

någon reagerar när något inte är som det borde vara.” 

Företagsrepresentant 

 

I enlighet med traditionell finansiell styrning gör företag budgetuppföljningar, vilket 

ofta sker vid bestämda tidpunkter och inom vissa tidsramar. Genom att införa det balan-

serade styrkortet kan organisationer istället prata om måluppföljning och få möjlighet 

att kunna gå in och mäta när det behövs och på så sätt skapa ett mer långsiktigt tänkan-

de. Företag anpassar, så gott det går, frekvensen i uppföljningen, beroende på hur ofta 

målen bör följas upp. Vissa bör mätas varje dag, vissa varje vecka o s v. Att följa upp 

resultat inom flera perspektiv än det rent finansiella, ökar även det företagets möjlighet 

till långsiktighet, då ledningen tidigare och lättare än förut kan hitta problemområden. 

De icke ekonomiska mätetalen kan fungera som ”early warnings”, och indikera att nå-

got kommer att gå snett även finansiellt. Det gäller dock att företagen kontinuerligt, 

genom uppföljning, uppdaterar sina BSC-mål och –mått, så att de är relevanta och spor-

rande.  

 

Både teoretiker och våra respondenter är överens om att det är viktigt att följa upp indi-

videns prestationer och företagets resultat. Någon i företaget måste vara ansvarig för det 

kontinuerliga uppföljandet och reagera när det uppstår avvikelser. Det är även viktigt att 

den/de som mäts är med på noterna och innehar nödvändig information om vari orsa-

kerna ligger till det aktuella resultatet. För att uppföljningen skall fungera som ett moti-

vationsinstrument är det dock inte enbart de negativa problemområdena som skall iden-

tifieras, utan även möjligheter måste urskiljas. Det krävs hela tiden en dialog mellan de 

anställda och ledningen. BSC flerdimensionella mål och mått gör det dock lättare för 

organisationen att följa individens utveckling och resultat. Den enskilde bör kunna kän-
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na att hon genom mätning och uppföljning får möjlighet att visa vad hon gör för företa-

get, och inte känna att det enbart är ett sätt för ledningen att mäta, och på så sätt styra, 

sina anställda.  

 

Företagsledningen kan sålunda ge medarbetarna feedback bl a genom skriftliga rappor-

ter, personliga besök och genom att skapa dialog med dem. Att dessutom tydligt anslå 

måttens resultat, vilka t o m kan förändras varje dag, i exempelvis företagets cafeteria 

och konferensrum, leder till att individen känner ansvar och engagemang inför sina re-

sultat. Det finns dock en viss risk för att den enskilde kan känna sig pressad och utsatt 

för hård kontroll, men det bör understrykas att oavsett om mätningarna görs tydliga eller 

inte, så blir resultatet ändå detsamma. Skillnaden ligger i att det då kan vara för sent att 

åtgärda problemen, skadan är redan skedd. 

 

”Här är det frågan om att vara med dag för dag och veta hur det ser ut, vilket  

säkert kan vara så att det känns stressigt. Men, det är ju ingen längre som  

kan rycka på axlarna och säga att det är inte mitt problem. Det är ju ändå  

folks trygghet och arbetstillfällen och allt det här som det handlar om – så  

rå är verkligheten. Presterar inte bolaget bra så finns det inte i morgon.” 

Företagsrepresentant 

 

Ledningens engagemang 

Boëthius & Ehdin (1993), påvisar att ledarens roll inte utgör den mest påverkande moti-

vationsfaktorn för individen. Vi vill dock understryka att det är svårt att sluta sig till ett 

sådant generellt antagande, då vi snarare anser att det många gånger är situationen som 

avgör vidden av ledarens betydelse. Våra respondenter är helt överens om att ledningen 

och dess engagemang, utgör en avgörande faktor i BSC-sammanhang.  

 

För att skapa deltagande och engagemang hos sina medarbetare, gäller det att ledningen 

visar sitt intresse för och skapar, samt tillåter, dialog med de anställda. Det är i BSC-

arbetet viktigt att ledaren jobbar med sina anställda som individer och får dem att känna 

sig som hela människor, vilket bidrar till att de finner mening i sitt arbete och inser att 

det är någon som uppskattar deras insats. 
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”…givetvis känslan av tillfredsställelse över att veta vad jag förväntas bidra med  

i vårt gemensamma företag, och att det fina jag gör inte är osynligt bara för  

att det handlar om exempelvis långsiktiga kvaliteter eller liknande.” 

Konsult 

 

Inre och yttre motivation 

Medarbetarna i en verksamhet har många gånger ingen insikt i dess vision och strategi-

er, en väl fungerande BSC-tillämpning kan skapa möjligheter till detta. Våra responden-

ter, liksom vi själva, anser att det balanserade styrkortet kan bidra till att klargöra före-

tagets vision och mål, vilket underlättar för individen att se en helhet av, och sin del i, 

verksamheten, något som de enbart traditionella finansiella målen och måtten ej kunnat 

tydliggöra. För att BSC skall fylla sin funktion, är det väsentligt att de berörda indivi-

derna tar det till sig, och känner att de tillämpar det för sin egen skull, inte för att någon 

kräver det. Denna förutsättning kan dock vara svårt att uppfylla i verkligheten. Våra 

respondenter understryker vikten av att få de anställda att se BSC som ett hjälpmedel i 

deras arbete, och inte som ytterligare ett kontrollinstrument. Detta väcker frågan om det 

är ett sätt för företaget att dölja styrkortets egentliga funktion, då det trots allt är ett styr-

instrument. Vi anser dock att det snarare är ett sätt för organisationen att undvika en 

obefogad rädsla bland de anställda. 

 

Genom att överge den rent ekonomiska styrningen, och istället tillämpa BSC, börjar 

företag prata om verksamhetsstyrning, där strategier och visioner skall spridas. Den 

traditionella budgeten uppfattas i många fall som en hämmande process, där individerna 

inte kan se den egentliga meningen med sitt arbete. Att enbart nyttja den traditionella 

ekonomistyrningen kan därför leda till en ond cirkel, där individernas inre motivation 

sjunker, och där de anställda enbart utför vad de blir tillsagda att göra. 

 

”…låt oss titta på den här gamla miljön där man gick till jobbet och fick betalt och  

gjorde som det var tillsagt, det var en ganska utan-huvudet-tillvaro. …helt plötsligt  

så krävs det ju andra saker av individen på jobbet än vad det har gjort tidigare.” 

Företagsrepresentant 
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I de fall tillämpningen av BSC fungerar som det är tänkt, skapar den goda förutsätt-

ningar för utvecklingsmöjligheter hos den enskilde individen. För att individen i en 

organisation skall finna mening i sitt arbete, krävs det dock att hennes värderingar 

stämmer överens med de värderingar företaget står för, exempelvis utvecklingsbehov 

och önskan om ökat ansvar. Det balanserade styrkortet leder till att individen är med 

och fattar beslut, tar eget ansvar för vad hon behöver lära sig och förbättra sig på. I 

jämförelse med det traditionella styrsystemet skapar sålunda tillämpning av det 

balanserade styrkortet ökade krav på den enskildes deltagande. Detta kan vara jobbigt 

om hon inte är van vid det, och om individens värderingar inte stämmer överens med 

företagets. Företag bör därför se till att BSC förankras på rätt sätt, så att det ökade 

engagemanget inte tvingas fram, utan skapas som en följd av individens egen vilja.  

 

”… det krävs mycket att man vågar vara med, vågar delta, vågar ta aktiv del. Så  

människors vilja, engagemang och mod blir synat mycket mer tydligt. Det kan  

bli jobbigt för människor, vilket kan vara en negativ effekt. Jag tror inte det  

kan vara skadligt eller dåligt på sikt.” 

Företagsrepresentant 

 

Teoretiker och praktiker är överens om att BSC, jämfört med de tidigare traditionella 

styrsystemen, på ett tydligare sätt synliggör kopplingen mellan strategi och handling. 

Genom att göra individer delaktiga i en föreställning om varför det är viktigt att hon gör 

det hon gör, mobiliserar företaget entusiasm och engagemang bland sina anställda. En 

av de aktuella företagsrepresentanterna menar att tillämpning av BSC leder till att inter-

na diskussioner kring ”…hur vi kan nå mål…”, inte kring ”…varför når vi inte dit vi 

vill…”, stimuleras. Att ha ett eget mål att jobba mot, som kan ställas i relation till verk-

samhetens totala mål, leder till att individen ser en mening i det hon gör och hennes inre 

motivation ökar. Den anställda måste veta att det hon gör bidrar till företaget, och det är 

därför av stor betydelse att uppföljning sker och att den är kopplad till konkreta åtgär-

der. Om företaget bara mäter och mäter, utan att egentligen göra någonting, är risken att 

individerna ej längre finner mening i sitt arbete och att den inre motivation reduceras. 

 

”Det är viktigt att var och en vet att det här skall jag prestera och det är  

viktigt för hela företaget.” 

Företagsrepresentant  
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Att anpassa BSC:s perspektiv till det aktuella företagets förutsättningar, bidrar till att 

den enskilde får inblick i sin verksamhet och ser vart företaget är på väg, vilket skapar 

intresse, engagemang och motivation. De flesta företag kopplar ett medarbetarperspek-

tiv till sitt BSC, vilket inte finns med i det traditionella finansiella styrsystemet. Då den 

anställde på så sätt ser att hon är en viktig del i verksamheten, och har möjlighet att på-

verka sin situation, ökar detta ytterligare hennes inre motivation. Att komplettera det 

traditionella finansiella perspektivet, med andra mer mjuka perspektiv, kan således vara 

ett utmärkt sätt att skapa ett större engagemang hos individen. 

 

”…då berör det ju människor mer, annars blir det ju ekonomi för ekonomer.” 

Företagsrepresentant 

 

6.4.3. Belöningar 

Vid införande av BSC aktualiseras ofta diskussionen kring eventuell tillämpning av 

belöningssystem. Majoriteten av våra respondenter är överens om att belöningar får fart 

på individer och medför stor stimuleringseffekt på deras motivation.  

 

”Det här med bonussystem och belöningssystem, det har väldigt stor inverkan…” 

Företagsrepresentant 

 

Det är dock många verksamheter som idag inte använder belöningssystemet för att en-

gagera de anställda i företagets utveckling. Förklaringen kan ligga i att företagsledning-

en tvekar inför ett nyttjande av detta system, som har så stor inverkan. Inställningen till 

belöningssystem, har hos våra respondenter, både varit positiv och negativ, Som tidiga-

re nämnts, uppfattas det vara en stark motivationsfaktor, men kan dock ha förmåga att 

ibland hamna snett. Nedan följer diskussion kring de områden som vi har uppfattat vara 

relevanta att fördjupa oss i. 

 

Det som vi upptäckt vara problematiskt hos våra studieobjekt, är beslutet om när det är 

lämpligt att koppla belöningssystemet till BSC. Vår undersökning visar att det är viktigt 

att det balanserade styrkortet haft möjlighet att förankra sig, och slå rot, innan bonussy-

stem tillämpas. 
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”Vårt råd är att man kan koppla det till belöningar i ett senare skede, men gör 

det inte med en gång.” 

Konsult 

 

Då belöningssystem driver hårt, men inte alltid rätt, är det dessutom nödvändigt att or-

ganisationen funnit den rätta utformningen på styrkortet. Det gäller exempelvis att den 

ställer tillräckliga krav på individen och att målen är de rätta, för att på så sätt motivera 

och styra individen i önskad riktning.  

 

”Belöningssystem, tror jag, kan vara bra att koppla ihop det här till, under  

förutsättning att man känner att man har ett scorecard som man tycker håller  

tillräcklig nivå….” 

Konsult 

 

Genom att koppla belöningen till de perspektiv i BSC som företaget vill fokusera på, 

exempelvis kund- och det finansiella fokuset, vilka kan sägas utgöra förutsättningar för 

kompetens- och processutveckling, kan individerna motiveras att prestera ”det lilla ex-

tra” inom just dessa områden. Det går exempelvis att koppla kundmätningarnas utveck-

ling och resultat till den anställdes lön. 

 

En risk med belöning är att den kan skapa suboptimering. Som vi tidigare nämnt, sätter 

den ordentlig fart på individernas motivation, men kan efter en tid skapa oövervinneliga 

murar både mellan grupper och mellan individer. Företagsledningen vill att de anställda 

skall sträva efter att skapa det bästa för företaget som helhet, vilket ställer krav på att 

individerna hjälper varandra inom och mellan grupperna. Det rör sig om att helheten i 

företagets flöden skall fungera. 

 

”Vi vill att man skall kunna låna ut och hjälpa varandra emellan, för annars så  

bygger man ju upp nya kobås.” 

Företagsrepresentanter 
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Arbetssituationen är ofta, som Jacobsen & Thorsvik (1998) skrivit, sådan att medarbeta-

re är ömsesidigt beroende av varandras prestationer. Det kan vara svårt att se vem som 

egentligen bidragit till vad och att då basera bonussystem på individ-, och t o m på 

gruppnivå, kan därför leda till negativa effekter hos individerna och skapa vantrivsel. 

 

”…varför skall vi gå över och hjälpa dem, de får väl klara sig bäst fan de vill.” 

Företagsrepresentant 

 

Den generella uppfattningen är att ett väl fungerande belöningssystem måste vara rätt-

vist konstruerat, vilket kan vara svårt. Det gäller att det kan balansera individens förmå-

ga - beteende - prestation, och individ - grupp - företag. En lösning på problemet kan 

vara att sätta belöningssystemet på bolagsnivå och få bonusen att påverkas, och bli ett 

resultat, av vad helheten presterar, vilket i sin tur kan leda till flexibilitet mellan indivi-

der och mellan grupper. Resultatet av detta kan dock bli att den enskildes motivation 

undermineras, då hon inte direkt kan påverka och se kopplingen mellan sin egen presta-

tion och sin belöning. 

 

I diskussion kring individuella kontra gruppbelöningar, ur ett BSC-perspektiv, är det 

viktigt att belysa den faktiska möjligheten till ett rättvist individuellt belöningssystem. 

Beroende på om BSC är ett individstyrkort, måtten i kortet beskriver den enskildes bi-

drag till helheten, eller om det är ett gruppstyrkort, d v s mäter gruppens framgång, kan 

belöningssystemet sättas på individ- eller gruppnivå. Genom att, i enlighet med Jacob-

sen & Thorsvik (1998), kunna bedöma individens insats i förverkligandet av företagets 

uppsatta mål, kan bonusen således vara relativt rättvist fördelad. I nuläget, är det många 

verksamheter som inte har brutit ner styrkortet på individnivå, vilket försvårar förmågan 

att urskilja den enskildes prestationer. Vissa verksamheter har, som vi tidigare nämnt, 

avstått från belöningssystem, men ser istället den individuella lönesättningen som ett 

starkt motivationsinstrument, då även denna påverkas av hur den enskildes utveckling 

fortskrider. Fördelen med detta system, är bl a att den negativa konkurrenskänslan, som 

belöningssystemet kan framkalla mellan olika grupper och individer, inte blir lika tyd-

lig.  
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”Däremot så är ju lönesättningen individuell överallt. Det man uppmuntrar då  

det är ju rörlighet, nyfikenhet, engagemang, vara med, lära nytt…” 

Företagsrepresentant 

 

All belöning behöver inte utgöras av pengar. Det finns en rad övriga faktorer som är 

minst lika viktiga. Jacobsen & Thorsvik (1998), har bl a fört en diskussion kring bety-

delsen av inre och yttre belöningar, där studier har påvisat att faktorer som ökat ansvar, 

kan motivera individen starkare än en högre lön. Tillämpning av BSC bidrar bl a till att 

individen själv tar ökat ansvar för att uppnå uppsatta mål, och på så vis fungerar det 

balanserade styrkortet i sig som ett motivationsinstrument. Genom förbättrade motiva-

tionsfaktorer, exempelvis ökat ansvar och personlig utveckling, motiveras individen och 

tillfredsställer, i enlighet med Maslow och Herzbergs tankegångar, till viss del sitt be-

hov av uppskattning och även självförverkligande. Detta går att jämföra med den tradi-

tionella finansiella styrningen, där medarbetaren inte på ett lika klart sätt ser sitt bidrag 

till verksamheten och sålunda inte lika tydligt tar eget ansvar för exempelvis sin kompe-

tensutvecking. 

 

Genom lyckad tillämpning av det balanserade styrkortet, kan företag skapa förutsätt-

ningar för att de anställda skall lyckas uppnå, vad Hackman & Oldham (1978, 1980) 

benämner, de tre kritiska psykologiska tillstånden. BSC leder till att individen på ett 

relativt enkelt sätt kan se företagets helhet och även sitt eget bidrag till helheten, hon 

finner därigenom mening i sina arbetsuppgifter. Den anställde ansvarar dessutom till 

stor del själv för vad hon lär sig och presterar, samt kan ställa sina resultat i relation till 

styrkortets uppsatta mål och sålunda nå kunskap om huruvida hennes utförda prestatio-

ner är bra eller dåliga.  

 

6.5. Lärande 

Användning av BSC leder till att individen ser en helhet och är med och påverkar, samt 

fattar beslut i företaget. Detta gör att hon kan vara med och ta ansvar för vad hon behö-

ver lära och förbättra sig på, vilket i sin tur ställer ökade krav på dialog och tvärfunktio-

nella samarbeten mellan grupper. Genom att införa olika typer av medarbetarskapsträ-

ning och beteendevetenskapliga utbildningar ökar företag möjligheten till framgång i 
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detta samarbete. En av våra respondenter har kommit så långt, medan övriga helt har 

bortsett från denna del. Resultatet har varit att individerna, i det första fallet, på ett rela-

tivt klart och tydligt sätt vet hur ett gott samarbete skapas och förstår effekterna av hur 

hon i olika sammanhang agerar. 

 

Tillämpning av det balanserade styrkortet, att tydliggöra vision och få de anställda att se 

sin del i den totala verksamheten, skapar förutsättningar för individens lärande. Indivi-

den kan se vad det är som skapar ekonomiskt värde i företaget och inse att hon inte kan 

stanna i sin utveckling, utan att hon ständigt måste förbättra sin kompetens genom att 

kontinuerligt lära sig. Våra respondenter är ense om att de anställda bör följa den logik 

som BSC står för och bära med sig de olika målen och måtten i sitt medvetande och i 

sitt handlande. 

 

”… finns jättemycket sådana här positiva saker som handlar väldigt mycket  

om att förstå och lära och kunna ta egna konsekvenser.” 

Företagsrepresentant 

 

Med utgångspunkt i resultaten av vår undersökning och i den teori, skapad av Argyris & 

Schons (1978), som berör enkel- och dubbelkretslärande, anser vi att en lyckad tillämp-

ning av BSC många gånger skapar förutsättningar för ett dubbelkretslärande. Genom att 

den enskilde individen har en helhetssyn och ett eget ansvar för sina resultat, kan hon 

tydligare se orsak-verkan av det arbete hon utför. Om något går fel, kan hon ifrågasätta 

sina aktuella arbetsmetoder, och testa något nytt utanför verksamhetens givna ramarna.  

 

”… det måste finnas lärande i det här. Individerna måste också få  

begripa att det här var inget smart och kanske då byta ut.” 

Företagsrepresentant 

 

Detta är att jämföra med den finansiella styrningen, där det för individen kan vara svåra-

re att urskilja den direkta orsaken till uppnått/icke uppnått resultat. Den anställda har 

inget direkt ansvar för sina egna resultat och sitt eget lärande, så istället för att lära nytt  
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och ifrågasätta vad som var den grundläggande orsaken till utfallet, är risken att hon 

istället anpassar sitt handlande till redan gällande normer. Detta kan hämma individens 

kompetensutveckling, då hon istället för att utvecklas fortsätter i gamla spår.  

 

Själva implementeringen och förankringen av BSC innebär i sig ett lärande för indivi-

den och går nästan hand i hand med individens lärandeprocess. Det första steget i pro-

cessen är att ledningen fångar upp de anställdas uppmärksamhet och nyfikenhet. 

 

”… det krävs att man kan göra människor delaktiga 

i en föreställning om varför det är viktigt att 

vi gör det vi gör.” 

Konsult 

 

Det är väsentligt att ledningen informerar om vad BSC är, d v s ett strategiskt hjälpme-

del, bl a genom utbildningar och informationsmöten. Genom att tydligt informera och 

ha en dialog med de anställda, kan företaget reducera eventuellt motstånd till föränd-

ring. Att göra medarbetarna delaktiga i framställningsprocessen är ytterligare ett sätt att 

skapa förändringsbenägenhet hos dem. Att börja införandet som ett pilotprojekt i en viss 

del av organisationen, är ett sätt för företag att testa verktyget och samtidigt göra resten 

av organisationen mogen att ta emot det. Flera av våra respondenter understryker vikten 

av att inte ha för bråttom, låta mognadsprocessen hos de anställda ha sin gång och inte 

föra in allting med detsamma. För att lärande skall ske är det viktigt att de får möjlighet 

att känna sig delaktiga i det nya.  

 

”Det är väl lätt att fixa ett färdigt system och färdig teori och 

hela den biten och sedan dra det som en brun påse på dem, nu är 

ni lyckliga, nu har ni förstått och sett. Så en sak i taget. … Alla behöver 

inte kunna allting på en gång och nu med detsamma. Har de inte kunnat det 

på 40 år, behöver de liksom inte lära sig nu.” 

Företagsrepresentant 

 

När individerna tagit del av ny information, så är det dags att de själva får bearbeta den. 

I de flesta fall försöker företag låta sina anställda lära sig själva och ställa det nya i för-

hållande till det gamla. Huruvida införandet av BSC innebär ett helt nytt tänkande, beror 
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på företagets tradition av målstyrning. Har de jobbat med liknande mätinstrument, som 

exempelvis USK och TQM, behöver skillnaderna inte vara så stora.  

 

Det är inte säkert att alla i mått i ett styrkort från början är de rätta. Om företaget valt fel 

mått, är risken att individens lärande går åt fel håll. Är det dessutom belöningar koppla-

de till mätetalen, kan den negativa effekten bli ännu större. Detta ställer krav på att indi-

viden testar och omprövar måtten, för att på så sätt lära sig och finna det rätta utseendet 

på det aktuella styrkortet.  

 

”… det är lite som att bygga pyramid och plattform. Ibland 

så rasar det någonstans och då måste man till med någon mer 

kunskap där, för att det är något som saknas…” 

Företagsrepresentant 

 

När individen så småningom bearbetat den nya informationen och förstått meningen 

med den nya kunskapen, börjar hon att tillämpa den. Då den anställda i sitt dagliga arbe-

te förstår sambandet mellan hennes prestationer och företagets totala resultat, och upp-

visar en ökad förändringsbenägenhet, samt tar större ansvar för att utveckla sin kompe-

tens, har hon tagit till sig och börjat tillämpa den nya BSC-kunskapen.  
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7. Avslutning 
Vårt syfte var att beskriva vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå ge-

nom tillämpning av BSC och huruvida dessa effekter verkligen uppnås, samt precisera 

ett BSC-beteende. I denna avslutande del har vi för avsikt att för läsaren belysa de mest 

framträdande beteendeeffekterna, orsakerna till utfallet och utifrån detta förmedla vad 

vi funnit vara specifikt med avseende på förhållandet mellan BSC och individens bete-

ende. Vi kommer dessutom att ge förslag på framtida forskning inom detta område. 

 

7.1. Sammanfattade reflektioner 

De konsulter och företagsrepresentanter vi intervjuat har i stort en gemensam syn på 

vilka beteendeeffekter hos individen en företagsledning förväntar sig att BSC skall ge-

nerera. Utifrån de diskussioner vi fört med ovanstående personer har vi identifierat ett 

antal faktorer som mer framstående än andra. Dessa är strategimedvetet tänkande och 

strävan mot samma mål, helhetssyn i kombination med fokusering, ökad lång-, men 

även kortsiktighet, större engagemang och ansvarstagande, ökad dialog mellan ledning 

och anställda, samt kontinuerligt lärande.  

 

Hur väl företagen lyckats uppnå önskat beteende har varierat mycket mellan våra inter-

vjuföretag. Enligt vad vi erfar kan följande faktorer vara avgörande för huruvida företa-

get uppnår/icke uppnår önskat beteende. Ledningens engagemang och kommunikations-

sätt, individens inställning till förändring bl a beroende på verksamhetens tidigare mät-

system, de anställdas delaktighet i framtagande och fortsatt tillämpning, samt utbildning 

och informationsspridning är de delar vi funnit mest framträdande för i vilken omfatt-

ning BSC kommer att påverka individens beteende i organisationen. Som framhållits i 

stycke 5.2. Uppnådda beteendeeffekter, vill vi även här nämna att majoriteten av våra 

respondenter menar att det, p g a tidsaspekten, ännu så länge kan vara för tidigt att full-

ständigt utvärdera styrkortets effekter.  
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INDIVIDENS BETE-
ENDE:  

* strategimedvetenhet 
* målkongruens 
* helhetssyn 
* se orsak-verkan 
* lång- och kortsiktighet 
* engagemang   
* ansvarstagande 
* dialog 
* kontinuerligt lärande 
 

 

Nedan kopplar vi samman vår modell för individens beteendeprocess, med förväntade 

effekter och bakomliggande orsaker till i vilken omfattning dessa kommer att uppnås.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 7.1.: Balanced Scorecard och individens beteendeprocess ur vårt perspektiv 

 

All styrning ger mer eller mindre framträdande effekter på individens beteende i organi-

sationen och det kan därför vara svårt att urskilja ett specifikt BSC-beteende. Men ut-

ifrån respondenternas tankegångar kring vad företagsledningen önskar uppnå och har 

uppnått, samt utifrån den teori vi använt oss av, har vi trots detta kunnat urskilja ett an-

tal aspekter som våra respondenter framställer som kännetecknande vid en framgångsrik 

Balanced Scorecard-tillämpning.  

 

En specifik aspekt av BSC är dess förmåga att på ett tydligt sätt sammankoppla företa-

gets övergripande strategi med individens arbetsuppgifter. Finansiell styrning och ex-

empelvis kvalitetsmätning med TQM eller USK - delar av verksamheten som i traditio-

nell ekonomistyrning utförs separat - länkas nu samman. Denna koppling utgör, enligt 

vår mening, grunden för vad vi funnit vara specifikt BSC-beteende. Individen får här-

igenom en strategimedvetenhet, vilken skapar förutsättningar för målkongruens bland 

organisationens anställda. 
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”A strategically relevant Balanced Scorecard approach, 

at its best, will mean that all managers, and all parts  
of the business, are pulling together towards the  

achievement of strategic goals, and are being monitored  
on this endeavour.”128 

 
Strategilänken leder även till helhetssyn av organisationens verksamhet. Härigenom kan 

individen urskilja sitt bidrag till det totala, se nytta i det hon gör och ta större ansvar, 

samt känna engagemang inför sitt arbete. Helhetssynen underlättar dessutom fokusering 

på kritiska delar av verksamheten. Styrkortets balans mellan flera perspektiv leder till 

att individen kan se orsak och verkan av sina handlingar och således beakta sitt eget 

arbetes påverkan på övriga delar av företaget.  

 

Vidare skapar tillämpning av BSC en ökad långsiktighet i individens beteende. Denna 

tar exempelvis sig uttryck i att koppla framtidsplaner för två och tio månader, till de 

som sträcker sig över fyra till tio år. Parallellt med detta, ger en kontinuerlig uppföljning 

av de flerdimensionella perspektiven möjlighet att snabbare upptäcka och justera felak-

tiga åtgärder, vilket kan anses bidra till även ökad kortsiktighet.  

 

Som en följd av ovanstående resonemang ökas individens kunskap, vilket i större ut-

sträckning än tidigare möjliggör en dialog mellan ledning och medarbetare kring pro-

blemlösning och alternativa arbetssätt. Genom kompetenshöjningen kan individen ta 

större ansvar för sitt arbetes konsekvenser och mer aktiv del i verksamhetens utveck-

ling. Detta ställer i sin tur krav på att hon tillgodogör sig ytterligare kunskap, vilket hon 

själv måste ta ansvar för. 

 

Är då BSC så revolutionerande och annorlunda i förhållande till andra styr- och mät-

verktyg, att tillämpningen innebär en stor förändring i individens beteende? Med stöd i 

vår undersökning anser vi att det faktiskt kan vara så. BSC täcker många delar som and-

ra verktyg inte tar i beaktning och kan på så sätt skapa ett engagerat och målmedvetet 

beteende hos individen.  

 

                                                           
128 Partridge, M. & Perren, L., 1997, s. 50 
 



 
 

86  

Vårt resultat kan framställa BSC som det idealiska styrinstrumentet ”omgivet av ett rosa 

skimmer”. Vi tror dock att många företag inte inser omfattningen av de kraftansträng-

ningar som utgör förutsättningen för att uppnå de önskvärda och specifika beteendeef-

fekterna. Vi vill därför höja en kritisk fana och understryka för läsaren att utfallet förut-

sätter att BSC-tillämpningen grundar sig på en djup förståelse för och hänsynstagande 

till individen i organisationen. I de företag som inte tar detta i beaktning kan skillnader-

na mellan BSC och annan styrning förbli marginella.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa något som vi uppfattar som motsägelsefullt, och härige-

nom inbjuda till vidare forskning. En av grundtankarna med BSC är att ge en balanserad 

bild av företaget, genom att ta hänsyn till styrkortets samtliga perspektiv. Det företag 

som vi anser har kommit längst i BSC-arbetet och som också själva är mest tillfreds-

ställda med metoden, har dock inte i alla delar av verksamheten balans mellan sin mo-

dells olika perspektiv. De anser att det ej är nödvändigt att ta med alla delar från början, 

utan att det snarare är viktigt att göra styrkortet lättförståeligt för samtliga individer ge-

nom att begränsa antalet. Vi anser att detta företag har uppnått flera av de förväntade 

beteendeeffekterna och ifrågasätter därför betydelsen av balansen. Skulle det istället 

kunna vara så att medvetenheten om och intresset för individen, samt insikten i betydel-

sen av mänskliga relationer i organisationen är den avgörande faktorn? Är effekterna 

verkligen ett resultat av BSC eller snarare ett resultat av organisationens djupa beteen-

demedvetenhet och det sätt på vilket övergången till BSC därigenom genomförs?  

 

7.2. Förslag på vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt gör det faktum att BSC utgör en relativt ny företeelse, att vår 

studie ligger något för tidigt i metodens livscykel. De fullständiga beteendeeffekterna 

kan komma att synliggöras i ett senare stadium. Den korta tid vi har haft till vårt förfo-

gande innebär även den begränsningar för att på ett helhetligt sätt spegla de egentliga 

effekterna. Vårt förslag till vidare forskning är därför att om några år genomföra en för- 

och efterstudie under en längre tid, d v s att i en fallstudie följa utvecklingen i ett företag 

från hur det såg ut före BSC, via implementeringen tills att instrumentet utgör en natur-

lig del av, och är väl inarbetad i, verksamheten. I en sådan studie ges dels möjlighet att 

utföra ett flertal intervjuer på samtliga nivåer i företaget och dels även till att göra egna 
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observationer av utvecklingen. Genom att lyfta fram viktiga aspekter att beakta i en 

granskning av BSC:s beteendeeffekter, kan vår undersökning tjäna som utgångspunkt i 

en mer djuplodande studie.  

 

Vi inbjuder även i föregående stycke 7.1. Sammanfattande reflektioner, till vidare 

forskning kring frågeställningen om huruvida det verkligen är Balanced Scorecard som 

framkallar de beteendeeffekter som företagsledningen uppfattar som specifika för denna 

styrmetod, eller om dessa snarare är ett resultat av organisationens djupa beteendemed-

vetenhet och det sätt på vilket övergången till BSC därigenom genomförs.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor - Konsulter 
 

1. Hur länge har Du arbetat med BSC? 

2. Hur fungerar Ert arbete? 

(initiativtagare, tidsaspekt, sammansättning av projektgrupp) 

3. Hur ser BSC:s framtid ut? 

 

 

4. Vilken betydelse har målstyrning för att påverka indivernas beteende i organisationen? 

5. Vilken fördel har BSC jämfört med traditionella finansiella mått och mål i detta hänseende? 

6. Vilka negativa beteendeeffekter kan BSC bidra till? 

 

 

7. Bör BSC kompletteras med beteeendepåverkande verktyg eller duger det som det är? 

8. Är belöningssystem en naturlig del av BSC? 

• Baseras systemet på grupp- eller individuell nivå? 

• När kan ett belöningssystem vara olämpligt? 

9. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett BSC skall vara beteendepåverkande? 

• Vad kan orsaka en misslyckad tillämpning? 

 

 

10. Vilka krav skall ställas på BSC-måtten för att de skall vara beteendepåverkande? 

11. Hur många mått kan användas i ett styrkort för att det skall vara beteendepåverkande? 

12. Vilka mått och vilka perspektiv är mest beteendepåverkande? 

 

 

13. Vilka fördelar har BSC utöver beteendepåverkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Intervjufrågor - Företagsrepresentanter 
1. Vilken är Din postition i företaget? 

2. Vilken är Din roll i BSC-arbetet? 

 

3. Vilken var orsaken till valet av BSC och hur länge har företaget arbetat med detta styrinstrument? 

4. Hur styrdes organisationen innan? 

5. Hur har BSC-processen gått till? 

6. Vilka perspektiv ingår i Er BSC-modell? 

 

7. Vilken betydelse anser Ni att målstyrning har för att påverka indivernas beteende i organisationen? 

8. Vilken fördel anser Ni att BSC har ur beteendesynpunkt, jämfört med traditionella finansiella mål 

och mått? 

• Har Ni märkt några negativa beteendeeffekter? 

 

9. Har Ni kompletterat BSC med andra beteeendepåverkande verktyg och i så fall hur? 

10. Tillämpar Ni belöningssystem i anknytning till BSC? 

• När och varför tillkom det och hur ser det ut? 

11. Hur uppfattar Ni att belöningssystemet bidrar till BSC:s beteendepåverkande effekter? 

• Anser Ni att det finns tillfällen då ett belöningssystem kan vara olämpligt ur 

beteendesynpunkt? 

12. Vilka förutsättningar måste enligt Er erfarenhet vara uppfyllda för att ett BSC skall vara 

beteendepåverkande? 

 

13. Hur många mått använder Ni i Ert styrkort? 

14. Anser Ni att antalet mått har betydelse för individernas beteende? 

15. Har Era nyckeltal skapats utifrån specifika beteendemål? 

16. Vilka krav har Ni ställt på BSC-måtten för att de skall leda till beteendepåverkan? 

17. Vilka mått och vilka perspektiv anser Ni vara mest beteendepåverkande? 

 

18. Vilka fördelar har BSC utöver beteendepåverkan? 

 

19. Anser Ni att Ni med hjälp av BSC uppnått önskade beteendeeffekter? 

• Vilka är orsakerna till detta resultat? 

• Hur sker utvärdering? 

 

20. Hur kommer Ert framtida BSC-arbete se ut? 



Bilaga 3. Balanced Scorecard i Volvo Personvagnar 
Som en följd av den avbrutna fusionen med Renault1993, presenterade Volvo Personvagnar i 

början av 1995 sin nya långsiktiga strategi, som bl a baserades på kundernas föränderliga 

behov och de nya tekniska förutsättningarna. Under strategiformuleringsprocessen insåg 

Volvo behovet av ett flexibelt styrinstrument, som snabbare än de ekonomiska styrsystemen, 

reagerade på förändringar i omvärlden. Resultatet blev The New Planning Process. 

 

Volvo Personvagnar skall, enligt The New Planning Process, göra både långsiktiga och 

kortsiktiga prognoser varje år. Företaget skall styras genom att dess olika enheter mäter s k 

performance indicators, både finansiella och operationella, som sedan presenteras grafiskt på 

scorecards. För varje performance indicator sätts tillhörande mål. De utvalda performance 

indicators presenteras i ett dokument som har namnet VCC Performance Report. Utifrån 

denna plockas sedan centrala mått som vinst, kundtillfredsställelse, kvalitet, kostnader och 

kapital, vilka rapporteras till AB Volvos koncernledning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Objectives 
 
 
 

             Performance indicators 
 
Figur: Scorecard AB Volvo  
Källa: Egen bearbetning av internt material från Volvo Personvagnar 

Short-term 
Volvo X-Group 

 
 
 
 
 
Sales volume                      Operating expenses 
 
 
 
 
 
Defects per product         Inventory turnover 
 
 
 
 
 
Quality measurement      Lead-time 

Long-term 
Volvo X-group 

 
 
 
 
 
ROC %                              Operating margin 
 
 
 
 
 
Cash flow                           Order to delivery 
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Bilaga 4. Balanced Scorecard i ABB  
Runt 1989/1990 lanserade ABB ett ”Customer Focus” program, som bl a byggde på Total 

Kvalitet (TQM) och Total genomloppstid (TBM). Inom ABB Sverige blev det lanserat som 

T50, där T stod för total genomloppstid och 50 för halvering av tiden till 50%. Målet var att 

öka kundvärdet.  

 

Detta projekt mottogs väl inom ABB Sverige. Vad företaget nu saknade var ett styrsystem 

som kunde väga in alla faktorer som påverkade företagets resultat och strukturera upp det 

stora antal mått som företaget med T50 hade identifierat. En projektgrupp tillsattes sålunda 

under våren 1994, för att skapa ett koncept för verksamhetsstyrning. Konceptet döptes till 

EVITA – ekonomi och versamhetsstyrning i T50-anda, och var mycket inspirerat av Kaplan 

& Nortons Balanced Scorecard.  

 

Två viktiga hörnstenar i EVITA är kunden och de anställda, och utifrån dessa två delar har 

ABB fokuserat sig på fem perspektiv; kund, process, medarbetare, innovation och resultat. 

Relationerna mellan dessa fem perspektiv ser ut enligt följande; process-, medarbetar- och 

innovationsperspektiven ligger till grund för ett kundvärde, som på sikt påverkar resultatet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Relationerna mellan EVITA-perspektiven 
Källa: Egen bearbetning av Olve et al, 1997 
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Bilaga 5. Balanced Scorecard i Skandia 
Skandia påbörjade sitt BSC-arbete i början av 90-talet. Företaget kände behov av att inför sina 

aktieägare kunna uppvisa ett rättvist värde på sina olika enheter. Skandia ansåg att 

balansräkningens bild av företaget inte förklarade hela dess värde, då detta i deras fall till stor 

del består av immateriella delar, som exempelvis medarbetarnas kompetens.  

 

Skandia har kompletterat Kaplan & Nortons ursprungliga fyra fokus, med ett femte s k 

humanfokus. De har valt att benämna sitt styrkort för Skandia Navigator. Genom att tillfoga 

ett specifikt medarbetarperspektiv, fokuserar Skandia på hur detta samspelar med övriga 

fokus. Det är exempelvis personalens kompetens som kan ta vara på processernas möjlighet, 

och således skapa resultat. Skandia ser sin Navigator både som ett internt styrverktyg och som 

komplement till den externa redovisningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Skandia Navigator 
Källa: Egen bearbetning efter Supplement till Skandias Årsredovisning, 1997, s. 5 
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