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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

Efter den kritik som uppstod mot traditionella ekonomisystem tog Kaplan och Norton fram 

grundmodellen för balanserade styrkort, som genom ett orsak-verkan-samband sammanställer 

kritiska framgångsfaktorer i både finansiella och icke-finansiella mått. När balanserade 

styrkort kom, 1992, fick den ett stort genomslag då den på ett förståeligt och tydligt sätt 

strukturerar upp verksamheten och tydliggör vision och strategi. Dess uppmärksamhet var så 

stor att vissa valde att kalla det för en modefluga. Efter några framgångsrika år började 

trenden dala vilket kan ha berott på att företagen inte la ner nog mycket kraft vid 

implementeringen. Denna förändring i användandet av styrkort väckte vårt intresse för att 

finna utvärderingar om hur modellen fungerar. Inom forskningsvärlden har vi dock funnit en 

bristfällig förekomst av litteratur som behandlar utvärdering av balanserade styrkort och 

därför ville vi undersöka om företag genomför utvärderingar av modellen och på vilket sätt 

detta sker.  

 

Syfte 

Undersöka hur företag kan utvärdera sitt balanserade styrkort genom att; försöka förklara de 

bakomliggande faktorerna till utvärdering, studera erfarenheter kring styrkort samt diskutera 

olika effekter företag har uppnått med sitt styrkortsarbete med mål att bygga en modell för 

utvärdering av balanserade styrkort. 

 

Metod 

Vi har genomfört intervjuer med tio management konsulter med erfarenheter av balanserade 

styrkort för att kunna ta del av deras erfarenheter från ett stort antal företag som är verksamma 

inom flera olika branscher.  

 

Resultat 

Vi har i studien kommit fram till att företag, på sätt och vis, utvärderar sina styrkort men det 

finns ingen generell modell. Vi har även tagit fram en modell för hur en utvärdering av 

detbalanserade styrkortet kan genomföras. I denna modell bör företagen utgå från sina egna 

strategier och syften för att sedan kunna analysera resultatet och vid behov revidera modellen. 





ABSTRACT 
 
Background 

Due to the critic that surged against traditional management control systems, Kaplan and 

Norton developed the model of the balanced scorecard (BSC), which through a 

cause-and-effect relationship compiles critical success factors in both financial and non-

financial measures. When the BSC was developed, in 1992, it drew a lot of attention because 

it structures the organization in a comprehensive and understandable way and thereby 

visualizes the vision and strategy of a company. Its attention was so great that some people 

chose to call it a trend. After a few successful years the trend started to decline, which could 

be the cause of that companies did not put enough power in the implementation. These 

changes in the use of BSC awoke our interest to find evaluations about how the model works. 

We have however found that within the world of research there is a lack of literature treating 

evaluation of the BSC and therefore we would like to investigate if companies do evaluations 

and in what way this occurs. 

 
Purpose 

Investigate how companies can evaluate their BSC through; trying to explain the reasons for 

evaluation, study the experiences around BSC and discuss the effects that have been achieved 

with the BSC, with the purpose to develop a model for evaluation of the BSC.  

 
Method 

We have carried out ten interviews with management consultants with experiences of BSC to 

be able to take benefit of their experiences from a large number of companies operating in 

several different industries.  

 
Results 

We have concluded that companies, in a manner, do evaluate their BSC but there is no 

universal model. Therefore we have developed a model for how an evaluation of the BSC 

could be carried out. We suggest that companies start from their own strategies and purposes 

with the mean to be able to analyze the results and if necessary revise the model.  



 

 



FÖRORD 
Efter tio intensiva veckor har vi nu kommit fram till den här uppsatsens slutstation. Det har 

varit en givande resa med nya möten och många lärorika episoder. Vi vill nu rikta ett tack till 

alla de som har varit med och forma denna uppsats.  

 

Först vill vi tacka vår handledare Anders Parment som har hjälpt oss med den akademiska 

utformningen av uppsatsen och väglett oss under hela arbetsprocessen.  
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Slutligen vill vi säga tack till alla er som på något sätt har hjälpt oss, alla ni som kommenterat 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Kaplan var pionjären med att framgångsrikt framföra kritik mot de traditionella 

ekonomisystemen. Tillsammans med Johnson skrev Kaplan (1987) ”The Rise and Fall of 

Management Accounting” där de pekar på att den ekonomiska informationen är för sen, för 

aggregerad och för förvrängd för att kunna stödja ledare i deras styrning och planering. Felen 

med de styrsystem som Kaplan och Johnson kritiserade är bland annat att informationen inte 

gav rätt produktkostnader, den bidrog till kortsiktighet och de var till lite hjälp för att kunna 

förbättra produktiviteten eller minska kostnader. Kaplan och Johnsson menar att en anledning 

till att det inte fanns något passande styrsystem är att nästan all ekonomistyrning av vikt var 

utvecklad redan 1925 (budget, Return On Investment (ROI), duPont-formeln etcetera) I 

artikeln hävdas att ekonomisystemen måste designas så att de i fortsättning stödjer företagets 

strategi och vad som faktiskt är värdeskapande i företaget. Dessutom bör de vara utformade 

för att kunna motivera och belöna prestationen hos deras ledare. (Kaplan & Johnsson, 1987) 

 

Denna kritik har på senare år ökat och har speciellt varit inriktad mot de finansiella måtten i 

redovisningssystem. Kritiken har, även här, bland annat riktats mot deras historiska karaktär, 

som säger mycket om företags tidigare prestationer men lite om vad som komma skall. 

Liksom det som Kaplan och Johnson framförde, anses informationen som kommer från 

redovisningen ofta alltför aggregerad för att kunna berätta vilka delar som leder till ett bra 

eller dåligt finansiellt resultat.  Till exempel ignorerar redovisningen det finansiella värdet av 

företags icke-synliga tillgångar såsom forskning, humanresurser, goodwill likväl som badwill. 

(Nørreklit, 2000) 

 

I fotspåren av kritiken mot den traditionella ekonomiska styrningens brister utformades två 

nya ”teorier” – Activity Based Costing (ABC) som utvecklades av Kaplan och Cooper under 

slutet av 1980-talet samt Balanced Scorecard (BSC)1 av Kaplan och Norton i början av 1990-

talet. ABC försöker hantera felallokeringsproblem medan balanserade styrkort använder sig 

av mer processuella nyckeltal för att komma tillrätta med problemen med ROI och korta 

                                                 
1 I fortsättningen kommer vi att kalla Balanced Scorecard för balanserade styrkort eller endast styrkort 
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tidshorisonter. (Nehler, 2005) ”What you measure is what you get” är frasen som inledde 

Kaplan och Nortons (1992) första artikel om balanserade styrkort, med vilken menas att det 

exempelvis krävs andra mått än de traditionella finansiella för att få in ett mer långsiktigt 

tänkande i verksamheten. Denna fras har sedan dess figurerat som ett nyckelord i 

managementsammanhang. 

 

Ett balanserat styrkort innehåller fyra perspektiv; finansiella, kund, intern process samt 

utbildning och innovation. Dessa perspektiv visar hur företagets nuvarande situation ser ut, 

blickar tillbaka på dess historiska prestationer samt ger en översikt över hur framtiden kan 

komma att se ut. (Kaplan & Norton, 1996a) Nørreklit (2000) menar att balanserade styrkort är 

distinkta från andra typer av strategiska mätsystem då det är mer än en ad hoc-insamling av 

finansiella och icke-finansiella mått. Styrkortet innehåller resultatmått och prestationsdrivare 

som är sammanlänkade genom ett orsak-verkan-samband. Det är inte menat som endast ett 

strategiskt mätsystem utan även ett strategiskt styrsystem som kan förena både avdelningars 

mål och individuella mål med den övergripande strategin.  

 

Kaplan och Norton var dock varken först eller ensamma om att utveckla ett system av icke-

finansiella mått som är länkade till företags strategi. Herbert Simon förespråkade en sådan typ 

av system redan på 1940-talet och hans tankar nyttjades konkret av General Electric på 

1950-talet. Grady (1991) visade på att företags strategiska mål bör brytas ner till kritiska 

framgångsfaktorer och kritiska handlingar. McNair et al (1990) introducerade en 

prestationspyramid i vilken visionen bör brytas ner till finansiella och icke-finansiella mål på 

lägre nivåer. Det var först 1992 som Kaplan och Nortons förslag på balanserade styrkort 

slutligen presenterades. (Nørreklit, 2000) 

 

I en intervju menar Kaplan (de Waal, 2003) att balanserade styrkort kan ses som en trend hos 

företag och att detta är en orsak till att en stor del av både privata och offentliga företag har 

valt att använda sig av dessa. Detta avspeglar sig exempelvis i att utav de företag som är 

listade på Fortune 1000 har 60 procent redan implementerat eller håller på att implementera 

ett balanserat styrkort (Gautreau & Kleiner, 2001). Även om vissa undersökningar visade på 

en allmän förekomst i USA, Storbritannien och Skandinavien under år 2000, visade andra 

istället på en minskande användning av styrkort. Denna minskning kan bero på att det har 

visat sig att ett flertal företag har misslyckats och därmed upphört med arbetet. Detta menar 

2 
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Olve et al (2003) kan bero på att styrkort har varit en trend och därmed inte har genomdrivits 

såsom en seriös satsning från företagen. De menar; ”man förkastar idén därför att man inte 

förstår hur den ska tillämpas”.  (Olve et al, 2003) 

 

Det finns en rad orsaker till att företag väljer att implementera ett balanserat styrkort och 

Kaplan och Norton (1996a) anger bland annat orsaker som; att klargöra och uppnå 

samstämmighet i strategin, möjlighet att fokusera på verksamhetsförändringar, att kunna 

utveckla ledarkompetens på strategiska affärsenheter samt att uppnå koordinering mellan 

affärsenheterna. De fortsätter med att poängtera att balanserade styrkort kan fungera som 

grunden för styrsystemet då det stöttar och sammanför huvudprocesserna. Olve et al (2003) 

har uppmärksammat ytterligare ett syfte – att chefer behöver ett verktyg för att kunna 

diskutera verksamhetens icke-finansiella dimensioner för att kunna påverka hur man styr mot 

dessa. 

 

Under intervjun genomförd av de Waal (2003) menar Kaplan att varken han eller Norton är 

experter på att genomföra mätningar och han tror att detta är ett område som kommer att 

utvecklas mycket i den närmaste framtiden. Han anser att en undersökning angående orsak 

och verkan samt huruvida ett företag vet om införandet av ett balanserat styrkort har lett till 

framgång är något som fokus bör riktas mot.  

 

Även fast det har det genomförts empiriska undersökningar anser Kaplan att det behövs mer 

information om utvärderingar av balanserade styrkort (de Waal 2003). Kaplan själv har 

tillsammans med Norton genomfört flera undersökningar av balanserade styrkort där de bland 

annat har tagit fram fördelar och nackdelar med dessa. Även Olve, som är en svensk forskare 

av balanserade styrkort, har vid flertalet tillfällen genomfört undersökningar (Olve et al 1999, 

2003). I en av dessa (2003) har han bland annat kommit fram till att i en del företag finns det 

långsiktiga ambitioner med implementeringen av styrkort. Det har dock senare visat sig att 

vissa chefer entusiastiskt engagerar sig i beskrivningen av strategierna men att styrkortet 

sedan aldrig används för styrning av verksamheten. Detta har lett till att i vissa företag blir 

styrkorten endast en uppsättning overheadbilder och i andra företag saknar de väl 

genomarbetade prestationsmätningsrutinerna kontakt med strategin. (Olve et al, 2003) Även 

om det finns många undersökningar om olika effekter av styrkort, har ingen undersökning 
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som vi har funnit, visat på ett konkret tillvägagångssätt för hur företag kan utvärdera sina 

styrkort. 

 

Ittner et al (1998) säger att förvånansvärt lite undersökningar har genomförts angående 

implementerings- eller prestationskonsekvenser vid införandet av balanserade styrkort, trots 

att det finns ett stort intresse för balanserade styrkort hos praktiker. Även om det har kommit 

flertalet nya mätsätt så är det relativt få studier som faktiskt studerar nya 

prestationsmätningsmetoders ekonomiska relevans, vilka implementeringsproblem som 

uppstår eller vilka konsekvenser som uppkommer vid användning av dem. Som avslutande 

punkt i sin undersökning av trender inom prestationsmätning reflekterar Ittner et al (1998, 

s 235, egen översättning) över vilken roll konsulter egentligen har haft i utvecklingen och 

användandet av nya prestationsmätningsmetoder; ”det vore användbart att veta huruvida 

ekonomiska värdemått eller balanserade styrkort representerar lösningar på verkliga 

problem som företag hanterar eller om de egentligen bara är modeflugor som konsulter har 

paketerat till produkter och som med lätthet kan säljas till företagsledningar”.  

 

1.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt i den ovanstående diskussionen har vi identifierat några problemområden 

som vi finner intressanta att mer ingående undersöka. 

 

Finns det någon orsak till avsaknaden av utvärderingar av balanserade styrkort?  

Som nämns i intervjun med Kaplan finns det efterfrågan på utvärderingar av balanserade 

styrkort (de Waal, 2003) men vi har sett att det råder en avsaknad av konkreta metoder och 

modeller kring hur företag bör gå tillväga. Kan avsaknaden bero på att varken företagen, den 

akademiska världen eller konsulterna är intresserade av att utvärdera styrkort? Eller handlar 

kanske avsaknaden av metoder för utvärdering egentligen om de specifika svårigheter som 

uppstår vid utvärderingar av icke-finansiella mått med flera mätvariabler? Det kanske finns 

andra orsaker eller en kombination av flera som vi ännu inte själva har uppfattat?  
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Hur genomförs utvärderingar av balanserade styrkort hos företag? 

Ett problem med att genomföra en utvärdering är att det är komplicerat att konstatera olika 

samband i utvärderingen. Hur skall exempelvis en undersökning kunna bryta ut vilka faktorer 

som har avgjort en viss typ av framgång? Företag påverkas av åtskilliga faktorer varje dag och 

vilka av dessa är det som avgör dess framgång? På grund av dessa problem ämnar vi 

undersöka hur utvärderingar av balanserade styrkort genomförs idag.  

 

Har implementeringen av balanserade styrkort gett den förväntade informationen eller 

nyttan? 

Då även nyttoaspekten är en intressant fråga avser vi även undersöka om implementeringen 

av styrkort har lett till det som förväntades vid starten. Trots att balanserade styrkort verkar 

vara en modern företeelse så saknar vi undersökningar om vad företag tjänar både när det 

gäller finansiella och icke-finansiella aspekter på att införa ett styrkort. Ofta handlar det om en 

subjektiv bedömning. Ifall det inte är möjligt att mäta objektivt, är det då tillräckligt med en 

subjektiv bedömning?  

 

Hur skulle en modell för utvärdering kunna se ut? 

Vi har som avsikt att i slutänden ta fram en modell för utvärdering av balanserade styrkort. Vi 

kommer därför bland annat att diskutera förutsättningar för hur en utvärdering kan ske, olika 

metoder för utvärdering samt problem med att utvärdera styrkort. Slutligen skall vi även 

diskutera huruvida balanserade styrkort kan utvärderas med en generell modell eller om det 

bör finnas en för varje situation. Dessa problemområden leder fram till vårt syfte. 

 

1.3 Syfte 

Undersöka hur företag kan utvärdera sitt balanserade styrkort genom att; försöka förklara de 

bakomliggande faktorerna till utvärdering, studera erfarenheter kring styrkort samt diskutera 

olika effekter företag har uppnått med sitt styrkortsarbete med mål att bygga en modell för 

utvärdering av balanserade styrkort. 
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1.3.1 Frågeställning 

− Finns det någon orsak till avsaknaden av utvärderingar av balanserade styrkort?  

− Hur genomförs utvärderingar av balanserade styrkort?  

− Har implementeringen av balanserade styrkort gett den förväntade informationen eller 

nyttan? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna undersökning valt att inrikta oss på management konsulter. Det beror på att 

konsulter är en intressant grupp att undersöka då de arbetar med balanserade styrkort i sin 

egen verksamhet samt hjälper andra med implementeringen. De bör därmed ha djupa 

kunskaper om balanserade styrkort och borde antingen ha utvärderat styrkort eller ha goda 

argument för varför de har valt att inte utvärdera dem. Ytterligare en anledning till att vi väljer 

att studera konsulter är att de sammantaget har erfarenhet från hundratals företag inom olika 

branscher, vilket gör att vi i vår undersökning trots att vi inte genomför ett stort antal 

intervjuer kan öka undersökningsbasen genom att ta del av både konsulternas interna och 

externa erfarenheter av balanserade styrkort.  
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2 METOD 
Målet med att skriva magisteruppsats är att utveckla sin förmåga att samla in både teoretisk 

och empirisk information och att på ett kritiskt och vetenskapligt sätt använda sig av denna. 

Därför ska vi i denna del försöka visa på våra val i utformningen av denna uppsats. 

 

2.1 Vår syn på vetenskap 

De krav som skall kunna ställas på ett bra forskningsprojekt, eller i vårt fall en 

magisteruppsats, är att den skall vara intressant, trovärdigt och begripligt. Intressant betyder 

att den skall förmedla någon form av nyhetsvärde. Trovärdigheten kan ökas genom ett logiskt 

och systematiskt tänkande eller att tidigare undersökningar har kommit fram till liknande 

resultat. Begriplig betyder att rapporten skall vara formulerad på ett sådant sätt att den är 

förståelig för målgruppen samt att forskaren har fått med de resultat denne önskar. (Eriksson 

& Wiederheim-Paul, 1999) Förhoppningen med detta metodavsnitt är att visa att dessa tre 

aspekter har uppnåtts genom ett synliggörande för läsaren utformningen av uppsatsen samt 

guida denne i de val som gjorts. 

 

2.1.1 Vår verklighetssyn 

I arbetet med och i utformningen av denna uppsats är det viktigt både för oss och för läsaren 

att reflektera över att händelser kommer att tolkas och förstås mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Dessa förutsättningar bestämmer både vad vi kan förstå och vad vi inte 

kommer att kunna förstå under arbetets gång. Detta gäller för alla olika typer av situationer 

som vi möter under uppsatsen, exempelvis tolkning av intervjupersonerna och av de artiklar 

och teorier kring balanserade styrkort och utvärderingar som används. Enligt Gilje och 

Grimen kallas denna typ av förutsättningar för förförståelse. Denna förförståelse är ytterst 

viktig för människor, den påverkar personen så att de kan formulera problem och tolka 

resultat. Utan den skulle ingen av dessa aspekter vara möjlig utan varje situation skulle 

uppfattas som om den vore ett vitt blad utan möjlighet att tolka bladet eller veta vart 

uppmärksamheten skall riktas. (Gilje & Grimen, 2004) 
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Enligt Starrin & Svensson är det viktigt att öppet deklarera sin förförståelse och från vilket 

perspektiv tolkningen utgår från i studien. Om detta perspektiv inte redovisas öppet kan detta 

leda till bristande kvalitet. (Starrin & Svensson, 1997) Vi kommer därför här att försöka 

redogöra för vår förförståelse. Enligt Gilje och Grimen är förförståelsen indelad i tre olika 

komponenter: språk och begrepp, trosuppfattningar samt individuella personliga erfarenheter. 

Språk och begrepp gör det möjligt för oss att se världen utifrån de begrepp som vårt språk 

ställer till förfogande. Detta gör att de begrepp som språket ställer till förfogande kan 

bestämma vad vi kan se, uppfatta och göra. Vår trosuppfattning som vi har med oss in i 

uppsatsen kommer till stor del ifrån det ekonomiska ramverk som vi har skapat under tiden på 

Linköpings Universitet. Det ekonomiska språket som vi har tillskansat kan därmed vara till 

hjälp i detta arbete när vi tolkar olika studier, våra respondenter samt litteraturen. Samtidigt 

kan språket hindra oss att se saker som kanske en person utan ekonomisk kunskap skulle 

kunna tolka i informationsflödet. Den andra punkten trosuppfattningar handlar om de fakta vi 

håller som sanna här i världen. Det är dessa sanningar som avgör vad vi anser är sant eller vad 

vi finner problematiskt i denna undersökning. Vetenskapliga teorier och hypoteser kan enligt 

detta tankesätt ses som mer eller mindre välmotiverade trosuppfattningar. Den sista av dessa 

punkter personliga erfarenheter är en punkt som är mycket svårare att resonera kring hur den 

påverkar. Den handlar om alla erfarenheter vi har fått och hur dessa påverkar oss. Här 

påverkas vi av vår uppväxt, samhället vi lever i och alla de kontakter med andra människor vi 

har varje dag. (Gilje & Grimen, 2004) Detta är en så komplex fråga att vi varken anser att det 

är möjligt eller relevant att på ett tillförlitligt sätt redogöra för våra personliga erfarenheter. 

Istället menar vi att det är upp till läsaren att själv förstå att vi även har personliga erfarenheter 

som kommer att påverka oss i utformningen av uppsatsen.  

 

Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) är det inte möjligt att utföra en objektiv studie 

då alla påverkas av vår förförståelse. Istället bör forskaren sträva efter att nå en ”begränsad 

objektivitet” för att öka kvaliteten på rapporten. Detta synsätt stämmer väl överens med hur vi 

ser på objektivitet samt vad vi kommer att sträva efter att uppnå med vår uppsats.  

 

Idag finns det två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar vilka är positivism och 

hermeneutik. Positivismen härstammar från Aristoteles tankar medan Platons idéer lade 

grunderna för hermeneutiken. (Lindkvist, 2005-10-31) Positivismen handlar om att vi endast 

kan observera fenomen genom våra sinnen och att vi därför bör använda vårt sunda förnuft för 

8 



Utvärdering av balanserade styrkort 
Hjärtberg & Järnemar 

 
att utforma slutsatser kring dessa observationer. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999) 

Positivismen bygger i sin renodlade form på experiment, kvantitativa mätningar samt logiska 

resonemang. Hermeneutiken handlar om att forskaren tolkar och förstår någon annans 

handlingar. Förståelsen bygger främst på att tolka språk och att föra en dialog med 

forskningsobjektet. Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att uppnå en fullständig 

förståelse av händelseförlopp genom att tolka. (Eriksson & Wiederheim-Paul , 1999) Dessa 

två vetenskapliga synsätt räcker dock inte alltid till för att förklara vetenskap vilket gör att den 

kritiska teorin, i vilket både tolkar- och betraktarperspektivet betraktas, kan bli nödvändig. 

(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999) I denna uppsats har vi antagit det mer hermeneutiska 

synsättet då vår analys främst utgår från våra tolkningar av verkligheten. Det finns dock en 

viss möjlighet att vi kommer att gå in i ett perspektiv som liknar den kritiska teorin, då vi även 

till viss del betraktar fenomenet och genom logisk slutledningsförmåga försöker få fram en ny 

modell för utvärdering   

 

2.1.2 Olika sätt att dra slutsatser 

Till hjälp för de olika vetenskapliga synsätten finns det två olika metoder för hur 

nivåvandringen bör gå mellan det generella (teorin) och det konkreta (empirin) i en 

vetenskaplig undersökning. Antingen kan denna nivåvandring ske via en induktiv eller 

deduktiv metod. (Paulsson, 1999) Deduktion handlar om att hypoteser utformas utifrån teorier 

som skall vara testbara påståenden om verkligheten. Dessutom kan resultat kommas fram till 

via logisk slutledning. Induktion däremot, handlar om att utifrån skilda fenomen 

(sinnesupplevelser) i verkligheten sluta sig till mer generella utsagor (teorier och modeller) 

(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999). I vår undersökning använder vi oss av ett mer induktivt 

synsätt, men inte ett strikt sådant utan det finns även inslag av deduktion. Vi har utifrån en 

observerad avsaknad i den aktuella forskningen bestämt oss för att studera bland annat hur 

konsulter arbetar med att utvärdera styrkort. Genom att studera hur konsulter har arbetat med 

utvärderingar samt teorier och artiklar kring ämnet hoppas vi kunna presentera en modell för 

hur företag skall kunna utvärdera sitt styrkort.  
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2.2 Vår syn på metod 

När vi uppnått insikt i olika förhållande som kan påverka i utformningen av uppsatsen är det 

viktigt att välja vilken ansats som skall användas. Ansatsen avser uppsatsens grundläggande 

tekniska utformning. De val som måste göras är att välja om vi skall göra en studie som går in 

på djupet i enskilda fall, går på bredden i ett tvärsnitt över en viss tidpunkt eller undersöker en 

utveckling över tiden. En annan dimension vi måste bestämma är ifall vi skall göra en 

kvalitativ eller kvantitativ undersökning. En tredje dimension är ifall vi skall basera 

undersökningen på redan existerande data eller om vi skall utföra eget fältarbete. (Lekvall & 

Wahlbin, 1993) 

 

2.2.1 Fallstudie 

Fallstudier är en form av undersökning där intresset riktas mot detaljerade och djupgående 

beskrivningar och analyser av ett enskilt fall. De är lämpliga vid studier där det på förhand 

kan vara svårt att veta vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt att undersöka. 

(Lekvall & Wahlbin, 1993) Vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll som 

eftersträvas samt hur slutresultatet spås är faktorer som måste tas hänsyn till vid avgörandet 

ifall en fallstudie är det mest passande för undersökningens syfte (Merriam, 2004). Vi 

kommer att sträva efter att genomföra en tolkande fallstudie vilket betyder att vi utöver att 

beskriva ett visst fenomen även kommer att försöka tolka resultatet av denna. Den deskriptiva 

informationen vi samlar in kommer att användas för att belysa, stödja eller ifrågasätta 

teoretiska förutsättningar som ansetts vara riktiga före informationsinsamlandet. (Merriam, 

2004) 

 

Vad som gör en undersökning till en fallundersökning är ”beslutet att inrikta undersökningen 

på ett visst exempel”. Analysenheten eller fallet kan utgöras av en individ, ett program, en 

institution, en grupp, en händelse eller ett begrepp. Nyckelfrågan när analysenhet skall 

bestämmas är vad som önskas kunna säga något om när undersökningen är klar. (Merriam, 

2004) Fallstudier kan både vara inriktade mot enskilda fall såväl som av flera fall, så kallade 

komparativa fallstudier. I vårt fall riktar vi oss i vår fallstudie mot individer i olika företag 

som innehar samma position, det vill säga konsulter som arbetar med balanserade styrkort.  
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2.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ studie 

Studier av omvärlden kan genomföras med kvantitativa eller kvalitativa metoder. Den 

kvalitativa metoden kan ta upp och spegla olika nyanser och intuitiva uttryck medan 

kvantitativa analyser främst används för att testa hypoteser (Lönn & Löhman, 2000). Vid 

valet av metod är det viktigt att reflektera över det resultat som efterfrågas med studien. 

Kvalitativa studier används när en djupare förståelse önskas för ett specifikt ämne, en specifik 

händelse eller situation. Möjligheten till generalisering är dock lägre jämfört med kvantitativa 

studier som används då det är önskvärt med mer bredd i resultatet. (Björklund, 2003) 

 

Den sociala verkligheten som företag befinner sig i förändras ständig och denna förändring 

beror på individens skapande och konstruerande förmåga. (Bryman 2004) Därför eftersträvar 

vi att samla in empirisk information som ligger så nära konsulternas verklighet som möjligt 

samt att utgå från den kunskap som redan finns inom företag. Denna närhet till 

undersökningsenheten samt förståelse för hur människan värderar en situation är det centrala i 

den kvalitativa forskningen samt i den tidigare nämnda hermeneutiken (Hartman, 2004). Med 

hänsyn till arbetets omfattning och de resurser vi har till vårt förfogande, har vi ansett att 

intervjuer är det mest effektiva och lämpliga medlet för att besvara studiens syfte. Det hade 

dock varit intressant om det hade varit möjligt ur ett tidsperspektiv att även testa resultatet 

som vi får fram ur studien med en kvantitativ undersökning.  

 

2.2.3 Val av respondenter 

Valet av det fall som skall studeras inbegriper en förståelse av att fallet utgör en enskild enhet 

eller ett avgränsat system, inom vilket det kan finnas otaliga situationer, deltagare, händelser 

och faser. Eftersom det är omöjligt att intervjua alla, observera allting och samla in allt 

relevant material måste vi välja någon form av urvalsmetod, antingen före eller under själva 

datainsamlingen. Den lämpligaste metoden för en kvalitativ fallstudie är icke-

sannolikhetsurval. (Merriam, 2004) 

 

Vi har sökt intervjua ett urval av respondenter som på ett bra sätt representerar sin 

intressentgrupp. Holme och Solvang (1997) säger att en viktig del i en kvalitativ 

undersökning är att urvalet av respondenter varken görs tillfälligt eller slumpmässigt utan att 

det finns överväganden bakom urvalet. De företag vi väljer att studera måste därför vara 
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representativa för problemet och kunna ge oss relevant information. De företag vi har valt att 

kontakta är de som är rankade av Konsultguiden på Affärsvärldens hemsida som de främsta 

management konsultfirmorna i Sverige. (http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden, 

2005-11-03) Utöver dessa konsultfirmorna har vi även använt sökmotorer på Internet 

(www.google.se, 2005-11-03) för att hitta mindre konsultfirmor som har spetskompetens 

inom balanserade styrkort. Vi ställde även upp kriterier för vilka personer på företagen vi 

önskade intervjua. Dessa var: 

- Konsulten som intervjuas skall ha varit delaktig/ha kunskaper i framtagandet av 

företagets balanserade styrkort samt arbetat med balanserade styrkort mot kund. 

- Konsulten skall ha valt att utvärdera/eller ha argument för att denne inte har valt att 

utvärdera balanserade styrkort. 

 

Utöver de konsulter vi har valt att intervjua så har vi även haft en intervju med en prefekt och 

en professor på Linköpings Universitet, även dessa med erfarenhet av arbete som konsulter 

med balanserade styrkort. 2  

 

2.2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Kvalitativa studier kan baseras på exempelvis observationer, experiment eller intervjuer. 

(Björklund, 2003) Det mest passande, både ur ett relevans- och tidsperspektiv, för denna 

studie är intervjuer. När intervjuer skall användas för att samla in fakta är det viktigt att 

utifrån studiens syfte välja en passande intervjuform. Det finns nämligen många olika former 

av intervjuer och intervjutekniker, allt från informella till strukturerade intervjuer. Vilken 

teknik som slutligen väljs beror på hur mycket vikt som läggs vid att studera respondenternas 

reaktioner samt vilka behov som finns att kunna styra intervjun mot specifika svar. 

(Björklund, 2003) Kvalitativa intervjuer är relativt löst strukturerade och ger intervjupersonen 

möjlighet att resonera kring vad denne tycker är relevant och viktigt att tala om, givet 

inriktning på forskningen (Alvesson, 2000). Genom vår på förhand utformade intervjuguide 

har vi möjliggjort användandet av en halvstrukturerad intervjuteknik (Lantz, 1993). Denna 

intervjuteknik möjliggör en kombination av frågor med öppna och slutna svar samt ger oss en 

möjlighet att behandla flera frågeområden i en bestämd följd. Öppna och slutna frågor skiljer 

sig åt genom det svarsutrymme som respondenten ges. Ju öppnare frågor, desto mer 

                                                 
2 Se bilaga 1 – Förteckning respondenter 
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svarsutrymme får respondenten att ge sin syn på det som intervjuaren anser vara meningsfullt. 

För att främja spontana resonemang från respondenternas sida har vi strävat efter att 

huvudsakligen ställa öppna frågor. De slutna frågorna har vi främst använt då vi velat klargöra 

eller sammanfatta ett svar. Med flera liknande intervjuer på samma tema har vi sökt uppnå ett 

jämförbart material att ha som stöd i den kvalitativa analysen. Ytterligare en intressant aspekt 

med halvstrukturerad intervjuform är att respondenterna kan nämna förhållanden som vi 

själva inte har uppmärksammat före studiens inledande och på det sättet kan påverka i vilken 

riktning studien tar form.  

 

Intervjuguide 

För att underlätta genomförandet av intervjuerna samt säkerställa att vi följer samma tema vid 

varje intervju valde vi att utforma en intervjuguide. Den tar upp ämnen och intresseområden 

vi avsett studera och vi har strävat efter att utforma dem på ett sådant sätt att de inbjuder 

respondenten till att svara utförligt och att ge sin syn på problemställningen. (Kvale, 1997) 

Intervjuguiden är utformad med grund i en diskussion där vi övervägde vilka frågor vi ville 

ha svar på. Efter denna diskussion valde vi att dela upp frågorna i olika problemområden och 

strukturerade därefter upp vår intervjuguide med frågor ordnade i den följd som de kan tänkas 

ställas under intervjun.3  

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden användes som ett styrinstrument med de övergripande frågor som vi ville få 

svar på under varje intervju. Vikten har dock legat på att utforma intervjuerna som samtal där 

målet har varit att nå den information som respondenterna kunnat bidra med, inte 

nödvändigtvis att de intervjuade svarat på ett visst antal frågor i en viss ordning. 

 

En kvalitativ intervju är en interaktion mellan minst två personer där både intervjuare och 

respondent reagerar på och påverkar varandra (Starrin & Svensson, 1997). I vårt fall var vi 

alltid tre personer under intervjuerna. En av oss var ansvarig för intervjun medan den andra 

antecknade och ställde kompletterande frågor. Enligt Kvale är det i en intervjusituation 

centralt att reflektera över möjliga resultat av hur frågorna ställs. Det är viktigt att förhålla sig 

neutral gentemot respondenten, att inte ställa ledande frågor eller att visa samtycke eller 

avstånd mot vad respondenten svarar och därigenom vinkla dennes svar. Det kan dock vara 

                                                 
3 Se bilaga 2 – Intervjuguide 
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lämpligt att ställa ledande frågor för att testa tillförlitligheten i respondentens svar. Kvale 

anser att medvetna ledande frågor kan öka tillförlitligheten på svaren. (Kvale, 1997) Vi har i 

utformningen av vår intervjuguide och under intervjuerna försökt att vara medvetna om 

problematiken och sökt använda oss av vissa ledande frågor endast som ett medvetet val.  

 

Vi har vid varje intervju diskuterat tillvägagångssättet med respondenten för att säkerställa att 

vi varit överens om hur vi behandlar intervjuer samt respondenter i uppsatsen. Vid varje 

intervjutillfälle har även en försäkran gjorts om att den intervjuade varit införstådd med 

användning av bandspelare. Efter intervjuernas genomförande har de skrivits ut och 

respondenterna har fått ta del av dem för att ha möjlighet att korrigera eventuella 

felaktigheter. Enligt Alvesson kan bandspelare vara en källa till oro. För att underlätta en 

intervjusituation där en bandare används kan därför intervjuaren försäkra personen om att 

citaten kommer att vara anonyma och inte kunna härledas direkt till respondenten. (Alvesson, 

2000) Vi diskuterade tillvägagångssätt och kom fram till att bandspelare är det mest lämpliga 

då det bidrar till en exakt återgivning av intervjun. Vi har i sammanställningen av det 

empiriska materialet valt att kalla respondenterna konsult A, B, C etcetera, och sedan lägga en 

förteckning i bilaga över de respondenter som ingår men det går inte att härleda vilken konsult 

som representerar vilken bokstav. Det har vi gjort för att respondenterna dels inte skall känna 

sig hämmade av att det som sägs skall kunna härledas till dem och dels för att de inte skall 

vara oroliga för hur företaget skall beskrivas. En av respondenterna, Olve, har vi dock valt att, 

i samförstånd med honom, citera vid namn. Det har vi gjort för att han även är författare till 

flera av de källor som används i uppsatsen och därmed undvika hopblandning mellan litteratur 

och empiriskt material.  

 

2.2.5 Litteratur 

Enligt Merriam (2004) skall all forskning ta hänsyn till eller utgå ifrån det som tidigare har 

skrivits inom forskningsområdet. Den som förblir okunnig om detta riskerar att inte uppfylla 

kravet på att vidga kunskapsbasen inom det aktuella området.  

 

Litteratur används ofta som ett samlingsbegrepp för olika former av skriven 

sekundärinformation där vi har använt oss av böcker, tidskrifter, artiklar, tidigare uppsatser 

och Internet. Sekundärinformation för med sig att syftet med insamlingen av de data som 
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finns i litteraturen kanske inte är detsamma som syftet med denna uppsats. Det är därför 

viktigt att reflektera över huruvida informationen i den litteratur vi använt oss av är vinklad 

samt hur övergripande den är. (Björklund, 2003) Vi har strävat efter att använda oss av 

litteratur som är skriven utifrån olika synsätt, exempelvis både de som är positivt och negativt 

inställda, för att på så sätt skapa oss en egen bild av de olika områden som behandlas i 

uppsatsen. Vi har främst sökt böcker och artiklar genom universitetsbibliotekets söksida. Vi 

har även studerat tidigare uppsatser, främst magisteruppsatser från Linköpings Universitet, 

men även via sökning på Internet (www.uppsatser.se, 2005-11-11), som behandlar 

balanserade styrkort för att med hjälp av dem hitta ytterligare referenser. Det är dock ingen av 

dessa som behandlar framtagandet av en modell för utvärdering av styrkortet. Här är ett litet 

urval av de uppsatser vi har gått igenom för att finna information kring utvärdering av 

balanserade styrkort.  
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Figur 1: Tidigare uppsatser 

Författare Titel och år

 
 

Vi har ifrågasatt och reflekterat kring vårt urval av litteratur och i samband med användningen 

av modeller och teorier har vi även sökt efter källor som kritiserar de synsätt som dessa 

förespråkar. Vid användandet av Internetkällor har vi varit extra observanta då det ofta är 

svårare att kontrollera källan. 
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2.3 Vår syn på analys 

I den kvalitativa fallstudien sker analysen under hela arbetets gång. Redan under intervjuerna 

så tolkar och analyserar forskaren det som sägs. Insamling och analys sker nämligen hela 

tiden parallellt under arbetets gång. (Merriam, 2004) I den traditionella metodkritiken brukar 

forskaren diskutera sin studies reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Då materialet har 

kommit från kvalitativa intervjuer så lever det dock inte upp till de krav som traditionellt ställs 

på forskningsmetoder gällande reliabilitet och validitet. (Darmer & Freytag, 1995) Till 

skillnad mot den kvantitativa metoden där forskaren i förväg redogör för hur den skall uppnå 

validitet och reliabilitet så grundar sig trovärdigheten i en kvalitativ studie på forskarens 

förhållningssätt under hela processen. I en kvalitativ rapport får läsaren själv, utifrån 

forskarens beskrivning, läsa in och avgöra ifall det är en beskrivning som är tillräckligt 

detaljerad för att denne skall kunna avgöra om forskarens slutsatser verkar vettiga eller ej. 

(Merriam, 2004)  

 

Frågor som gäller validitet, reliabilitet och etik är viktiga även i kvalitativa fallstudier även 

om det är svårare att påvisa. Vi vill i denna uppsats kunna bidra med kunskaper som läsaren 

anser vara trovärdiga och pålitliga. Vid kvalitativ forskning finns det dock speciella kriterier 

att utgå ifrån vid bedömandet av validitet och reliabilitet. Inre validitet handlar om i vilken 

mån ens resultat stämmer överens med verkligheten. Ett sätt att lösa validitetsaspekten är 

genom att använda triangulering, vilket innebär att man kontrollerar sina tolkningar med de 

personer som intervjuats, att man ber kollegor att kommentera de resultat som framkommit 

samt att man klargör sina värderingar och teoretiska utgångspunkter. (Merriam, 2004) Denna 

syn på validitet passar väl in på hur vi kommer att arbeta med uppsatsen. Våra respondenter 

kommer att få ta del av materialet, våra opponenter kommer att kritiskt granska materialet och 

vi avser beskriva våra värderingar och teoretiska utgångspunkter här i metodavsnittet. 

Reliabilitet eller pålitlighet, handlar om huruvida ett resultat kan upprepas. Inom kvalitativa 

undersökningar är detta mycket svårt att uppnå då människor är föränderliga. Istället väljer 

Merriam att använda andra kriterier för att uppnå reliabilitet i en kvalitativ underökning. 

Denne talar om att i vilken utsträckning det finns ett sammanhang eller logik i ens resultat, 

kan stärkas genom att man klargör vilka utgångspunkter och vilket teoretiskt perspektiv som 

styrt undersökningen, använder sig av triangulering och i detalj beskriver hur studien 

genomfördes samt hur slutsatserna nåtts från den tillgängliga informationen. Extern validitet, 

eller generaliserbarhet som det även kallas är något som vi ej trodde var möjligt att uppnå 
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med denna studie då det rör sig om en kvalitativ undersökning på ett relativt litet urval. Syftet 

med en fallstudie enligt Merriam (2004) är inte att ta fram generella förhållanden utan för att 

gå in på djupet med en bestämd situation, person eller händelse. Vid analysen av studien såg 

vi dock att vi kan generalisera våra svar till andra företag då den modell vi utformat kräver en 

anpassning till varje företags unika situation. En mer komplett diskussion kring modellens 

generaliserbarhet förs efter presentationen av ”egen modell för utvärdering” i kapitel 9. För 

den etiska diskussionen finns det inga allmängiltiga riktlinjer. Däremot anser vi att genom att 

respondenterna får läsa igenom intervjuutskrifterna, att de har möjlighet till anonymitet samt 

att citat ej går att hänföra till person eller företag (förutom Olve) så har vi lyckats nå en 

tillfredsställande etisk nivå. (Merriam, 2004) 

 

2.4 Uppsatsens utformning 

Denna magisteruppsats följer en relativt klassisk struktur men det är två förhållanden som kan 

vara intressanta för läsaren att uppmärksamma.  

 

Den teoretiska referensramen är tilldelad kapital 3,4, och 5. Kapitel 3 handlar om styrning i 

allmänhet och fungerar som en inledning till övriga kapitel i referensramen. Anledningen att 

vi valt att använda oss av ett inledande kapitel är att balanserade styrkort är en del av ett 

företags styrsystem samt att vi anser att vissa begreppsbildningar från denna del är 

nödvändiga för den senare analysen. Ytterligare en anledning är möjligheten att vissa läsare 

inte innehar denna begreppsapparat sedan tidigare. Nästkommande kapitel tar upp de 

grundläggande aspekterna kring balanserade styrkort samt utvärdering.  

 

Analysen och empirimaterialet är båda sammanställda i kapitel 6 som därför fått namnet 

empiridiskussion. Detta har vi valt att göra för att undvika upprepningar i uppsatsen och det 

syftar även till en förberedande diskussion inför den modell som byggs och analyseras kring i 

kapitel 7.  
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3 STYRNING 

Många av styrningens grundproblem kan förstås i frågorna: What is desired and what is 

likely? Ett företag bör därför, utifrån dess mål, först analysera varje individs roll i 

organisationen, från högst upp till längst ner i hierarkin för att avgöra vad varje individ bör ha 

för uppgifter och ansvarsområden. Sedan bör det, för att kunna besvara den andra frågan - vad 

som är troligt - avgöra vilka olika styrmetoder som används för att uppnå målen. (Merchant & 

Van der Stede, 2003) 

 

Utifrån frågan om vad som är önskvärt och vad som är troligt är det lätt att förstå styrningens 

traditionella definition. ”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskat 

beteende bland organisationens medlemmar.” (Lindvall, 2001) Ett mer modernt synsätt på 

styrningens övergripande syfte är som hjälp i arbetet med att uppnå strategiska mål, med 

utgångspunkt för arbetet i företagets vision, affärsidé och strategi. Det innefattar i bred 

mening det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa 

ett företags verksamhet. Detta arbete görs med strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl 

finansiell som icke-finansiell karaktär. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005)  

 

Styrning handlar således om att ledare agerar för att säkerställa att de anställda arbetar i den 

riktning som är önskad av organisationen. Styrning är därför nödvändigt för att garantera att 

de anställda inte gör det som är icke-önskvärt eller att de inte misslyckas med sina uppgifter. 

Vanliga styrproblem som gör att det är nödvändigt med ett styrsystem kan delas in i tre 

huvudområden: Brist på vägledning, kan uppkomma när de anställda inte vet vad som önskas 

av dem blir det följaktligen svårt för dem att arbeta mot företagets mål. En ledaruppgift är 

därför att informera de anställda om företagets mål och vad som förväntas av de anställda. 

Brist på motivation, är när de anställda vet vad som förväntas men ändå inte är tillräckligt 

motiverade för att arbeta mot målet. Detta är framförallt vanliga då de anställdas och 

företagets mål är väldigt olika och kan bero på bland annat att målen är för lätta eller för svåra 

eller för att de inte finns tillräckligt med incitament. Personliga begränsningar inträffar då de 

anställda trots att de vet vad som förväntas av dem och är motiverade inte lyckas uppnå 

företagets mål. Många gånger kan det bero på brist på utbildning, social kompetens, 
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kunskaper eller information som behövs för att kunna göra ett väl genomfört arbete. 

(Merchant & Van der Stede, 2003) 

 

För att styra verksamheten i den önskade riktningen, finns det olika utgångspunkter för hur 

styrningen kan utformas. Vissa typer är mer lämpliga i vissa situationer än andra och vad som 

passar bäst varierar mellan olika företag och även avdelningar. Styrtekniker är dock ofta inte 

så lika i sitt innehåll som det kan verka vid en första anblick. Istället är de flesta öppna för att 

företag ska kunna tolka och definiera teknikerna olika. Detta leder till att i stort sett likartade 

tekniker kan ha olika innebörd och betoning, beroende på det enskilda företagets karaktär. 

Därför måste olika styrbegrepp definieras och tolkas utifrån varje företags unika situation. 

(Lindvall, 2001) 

 

En indelning av vanliga styrformer är målstyrning, direkt styrning samt social styrning. 

Målstyrning handlar om att ett företag har satt upp en vision för att sedan arbeta fram 

strategiska, taktiska samt operativa mål i syfte att få de anställda att arbeta i rätt riktning. Den 

direkta styrningen består av företagets struktur (hierarkier), regler samt olika 

standardiseringar som de anställda måste följa. Social styrning är den mest lösa formen av 

styrning och handlar om att påverka både individuella och gruppbeteenden. (Merchant & Van 

der Stede, 2003) På liknande anser Simons (1995) att styrning kan innebära allt från direkta 

övervakningssystem, till olika typer av feedbacksystem, till olika typer av sociala eller 

kulturella styrsystem. Då balanserade styrkort är en modell för målstyrning kommer endast 

denna del att utvecklas nedan.  

 

3.1 Målstyrning 

Målstyrning, eller results control, som det kallas för av Merchant och Van der Stede (2003) 

handlar om att anställda arbetar mot mål. I målstyrning dikterar inte ledarna hur de anställda 

skall arbeta, istället föranleder de vad de anställda skall uppnå. Detta leder till empowerment, 

det vill säga att de anställda själva, utifrån vissa givna ramar, kan avgöra hur de skall arbeta 

för att uppnå sina mål. Målstyrning är även ett sätt att motivera de anställda att upptäcka och 

utveckla sina talanger. (Merchant & Van der Stede, 2003; Lindvall, 2001) 
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Precis som de andra styrformerna kan inte målstyrning, för att fungera effektivt, användas i 

alla typer av situationer. Målstyrning kan endast vara effektiv då de anställda har vetskap om 

vilka resultat som är önskvärda och har möjlighet att i relativt hög grad påverka det som mäts. 

Det är även viktigt att mätningen sker effektivt, vilket innebär att det bör ske med precision, 

objektivt och inom rimlig tid. (Merchant & Van der Stede, 2003) En förutsättning för 

målstyrning är en i huvudsak decentraliserad organisation som är indelad i olika 

resultatenheter och målstyrningen kan även användas i olika nivåer. (Merchant & Van der 

Stede, 2003; Lindvall 2001) 

 

3.1.1 Val av mål och mått 

När ett företag använder sig av målstyrning är det ytterst viktigt att fundera över konsekvenser 

som kan uppkomma vid val av mål och mått. Därför finns det vissa riktlinjer som bör tas i 

beaktande då företaget väljer ut vilka mål och mått som ska driva verksamheten. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2005)  

   

Mål som väljs ut bör vara relevanta för företagets strategi. All målstyrning grundar sig på 

företagets strategi och därför bör endast de mål och mått som är kompatibla med strategin 

användas i målstyrningen. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005; Kaplan & Norton, 1996a; Olve 

2003; Merchant & Van der Stede, 2003)  

 

Mål ska knytas till valda mått på prestationer. När företaget har valt vilka mål som är 

betydelsefulla för företaget så bör de även välja ut vilka mått som hör till varje mål. Det finns 

olika grunder för hur dessa mått ska väljas ut, ett sätt är att utgå från krav från företagets ägare 

såsom exempelvis utdelning eller lönsamhet. En annan grund är att genom benchmarking ta 

reda på hur väl företagets konkurrenter presterar och välja mått som inte är sämre än deras. Ett 

tredje sätt är att utgå från vilken prestationspotential man anser finns i företaget. Om en 

prestation beräknas kunna förbättras så bör även målet sätta med beaktning av detta. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2005; Kaplan & Norton, 1996a)  

 

Målen och måtten ska vara motiverande. Det är viktigt att personalen är informerad om syftet 

med prestationsmätningen. Målen ska inte vara för högt eller för lågt satta, det är nämligen 

viktigt att det finns möjlighet för de anställda att nå upp till målen men att de ändå inte blir 
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självuppfyllande. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005; Merchant & Van der Stede, 2003) På 

liknande sätt menar Lindvall att målorientering kan ge en onödig låsning till en given 

målnivå. Med vilket han menar att när ett mål väl är uppnått anses det ofta vara tillräckligt. 

Lindvall hävdar att det finns behov av en kontinuerlig utveckling och refererar till Deming 

som anser att varje utfall är möjligt att förbättra. (Lindvall, 2001) 

 

Innebörden av de mått som används ska vara förståeliga för medarbetarna. Detta innebär inte 

att varje anställd måste förstå varje mått som ingår i målstyrningen, däremot är det viktigt att 

de förstår de mått som är relevanta för deras arbetsuppgifter. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2005; Merchant & Van der Stede, 2003)  

 

Medarbetarna måste kunna påverka de prestationer som de mäts på och ansvarar för. En 

förutsättning är att måtten som väljs ut ska vara påverkbara och en annan är att personen i 

fråga ska ha resurser och befogenheter för att ha möjlighet att kunna påverka arbetet. 

Dessutom måste medarbetarna ha kunskaper om hur dessa mått mäts och som man ansvarar 

för kan påverkas. (Ibid.)  

 

Medarbetarna skall informeras om utfallet av prestationsmätningen. Snabb feedback är 

viktigt både för att motivera medarbetarna och för att de snabbt ska kunna vidta åtgärder. 

(Ibid.)  

 

En kritik mot målstyrning är att det enligt Lindvall (2001) finns svårigheter med att 

sammanfatta komplicerade verksamheter i ett fåtal mål. Genom att göra det riskerar företag 

att de viktiga dimensioner som inte mäts inte längre prioriteras i organisationen. På liknande 

sätt sa Kaplan och Norton (1992) ”What you measure is what you get”. 

 

3.2 Styrningens faser 

En stor del av styrningen sker via informell kommunikation som sker via möten och 

konversationer samt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Även om denna typ av styrning är 

väldigt viktig ingår den inte i den systematiska beskrivningen av företagsstyrning. Den 

formella styrningen beskrivs ofta utifrån ett system av de fyra faserna; strategisk planering, 
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budgetering, mätning och rapportering samt utvärdering. Dessa faser beror på varandra och 

illustreras ofta av en cyklisk modell. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999) 

 

1. STRATEGISK PLANERING

Strategier

Information

Information Information

Information

Uppföljning

Justering

4. UTVÄRDERING 2. BUDGETERING

3. MÄTNING & RAPPORTERING

Figur 2: Faserna i styrning. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999, s 717)

1. STRATEGISK PLANERING

Strategier

Information

Information Information

Information

Uppföljning

Justering

4. UTVÄRDERING 2. BUDGETERING

3. MÄTNING & RAPPORTERING

Figur 2: Faserna i styrning. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999, s 717)  
 

De ovanstående faserna ingår alla i företagets målstyrning. System för planering och 

budgetering ger en färdig produkt i form av nedskrivna handlingsplaner som klargör vad 

organisationen har för mål, hur den planerar att gå tillväga för att uppnå dessa samt vilka 

resultat som förväntas. Mycket av nyttan går dock längre än så; det tvingar anställda att 

fundera på framtiden, förbereda sina idéer ordentligt, diskutera sina idéer med andra i 

organisationen och vara trogna att följa vad som är i organisationens bästa. (Merchant & 

Van der Stede, 2003) 

 

Lindvall (2001) anser att denna cykliska arbetsmodell är präglad av en finansiell orientering, 

den är gemensam för hela företaget och har en på förhand fastlagd tidsrymd. Med sin 

betoning på redovisning kan den även uppfattas vara historiskt orienterad. En fördel, anser 

Lindvall, är att det är ett generellt accepterat system. Lindvall hävdar att även mycket av den 

moderna verksamhetsstyrningen är uppbyggd kring Anthonys cybernetiska (cykliska) modell. 

Ett exempel på detta, är att även vid framtagandet av nya moderna styrtekniker såsom det 

balanserade styrkortet, har det cykliska tänkandet haft stort genomslag. (Lindvall, 2001) 

Nedan följer en mer ingående diskussion kring de olika faserna i styrning.  
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3.2.1 Strategisk planering 

Den strategiska planeringen kallas enligt Anthony, Hawkins och Merchant (1999) även för 

programmering eller långsiktig planering. I en annan bok av Anthony (1990) kallas denna fas 

för verksamhetsplanering, med argumentet att denna del ingår i den administrativa styrningen 

medan den strategiska planeringen mer handlar om affärspolicys. Vi kommer dock att 

använda oss av benämningen strategisk planering med den innebörd som är i upplagan från 

1999. Det är i denna process som företaget skall avgöra hur de skall implementera den valda 

strategin i företaget. De delar som ingår i denna planering kan vara val av produkter eller 

produktlinjer, forskning och utveckling, personalutveckling etcetera. (Anthony, Hawkins & 

Merchant, 1999) Den strategiska planeringen inbegriper vilka handlingsprogram företaget 

skall implementera de närmaste åren. Dessa program skall översätta varje affärsenhets externt 

fokuserade strategi till internt fokuserade, välkoordinerade aktiviteter för att uppnå företagets 

mål. (Merchant & Van der Stede, 2003) I vissa företag är detta en formell del av styrningen 

medan andra arbetar mer informellt. Skillnaden mellan strategisk planering och budgetering 

är att den strategiska planeringen blickar flera år framåt medan budgeteringen vanligtvis 

fokuserar på nästa år. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999) 

 

3.2.2 Budgetering 

En budget är en plan som vanligtvis uttrycks i kvantitativa, monetära termer och som sträcker 

sig till en begränsad tidsperiod, oftast ett år. De flesta organisationer använder sig av budget. 

(Anthony, Hawkins & Merchant, 1999) Budgetar är viktiga för att de bidrar med guidning till 

de beslut som tas i den dagliga verksamheten (Merchant & Van der Stede, 2003). Mintzberg 

(1993) anser att företag skall använda sig av budget för att få någon form av standardisering 

av resultatet. När ett företag har valt vilka mål de skall använda sig av måste de formulera 

kontrollerbara mått till de olika målen för att senare ha möjlighet till uppföljning av 

verksamheten. Ett problem med detta synsätt enligt Lindvall (2001) är att om företaget har 

satt fel standard eller om det finns andra svagheter med standarden kommer hela styrmodellen 

att drabbas av störningar.  
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3.2.3 Mätning och rapportering 

Enligt Anthony (1990) kallas den tredje fasen för utförande, men vi har valt att använda oss 

av begreppsapparaten som används i boken från 1999. Under varje budgetperiod sker det 

olika typer av mätningar och rapporteringar för att se var kostnader uppstår och vad som 

genererar intäkter. Dessa kostnader och intäkter struktureras så att de kan påföras sina 

”drivare”. Dessa data används både för den framtida strategiska planeringen och för att kunna 

mäta prestationen av olika områden och ledare. De olika affärssystem som företag använder 

sig av gör det möjligt att kommunicera finansiell och icke-finansiell information till 

organisationen. Denna information tar med både interna och externa aspekter för att sedan 

sammanställas i olika rapporter. Rapporterna används även som en bas i styrningen. De gör 

det möjligt att jämföra den aktuella prestationen med planerad och kan i vissa fall även 

användas för att analysera skillnader. (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999) 

 

3.2.4 Utvärdering 

Genom att jämföra formella rapporter med egna observationer kan ledare utvärdera utfallet av 

budgeterna för att avgöra ifall de måste genomföras någon åtgärd. Såsom illustreras i figur 1 

kan det ske tre olika typer av åtgärder; någon form av justering i verksamheten, budgeterna 

kan göras om eller den strategiska planeringen kan behöva justeras eller göras om. Det är i 

utvärderingsfasen som många av fördelarna med ett formellt system kan skönjas. 

Diskussioner kring avvikelser mellan aktuella prestationer och mål kan leda till ökad 

förståelse för vad som fungerar bra eller mindre bra i företaget. Utvärderingar hjälper till med 

koordinationen av den interorganisatoriska kommunikationen och kan även öka motivationen 

inom organisationen. (Merchant & Van der Stede, 2003) Som vi nämner ovan handlar 

utvärderingsfasen ofta om att genomföra en avvikelseanalys. Det finns dock ingen enhetlig 

praxis för hur en avvikelseanalys bör ske, istället är det beroende av en rad faktorer som typ 

av verksamhet, organisationsstruktur, olika modeller för budgetering och redovisning, 

ambitionsnivå på styrningen etcetera. Exempelvis kan en avvikelseanalys ske i sin allra 

enklaste form, det vill säga endast absoluta och relativa skillnader jämfört med budget, genom 

volymjustering eller via produktionsjustering. (Lönnqvist & Lind, 1998) Enligt Anthony 

(1990) handlar utvärdering om hur chefers prestationer skall kunna utvärderas och belönas. 

Han poängterar dock att det i vissa fall är nödvändigt att utvärdera hela programmet, vilket 

enligt hans mening omnämns som en besvärlig process.  
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4 BALANSERADE STYRKORT 

4.1 Balanserade styrkorts uppkomst 

Kaplan och Norton genomförde 1990 en studie på uppdrag av KPMG om företags 

prestationsmätningssystem. Orsaken till studien var att de hade fattat misstankar om att de 

styrsystem som företag då använde sig av kunde vara obsoleta. Denna studie ledde sedermera 

fram till ett nytt verktyg – balanserade styrkort. (Kaplan & Norton, 1996a; Lindvall, 2001)4  

 

4.1.1 Syfte med ett balanserat styrkort 

I Sverige uppkom intresset för balanserade styrkort utifrån det ökade beroendet av icke-

materiella tillgångar och företag efterfrågade därför ett verktyg som gav fler mått än de 

finansiella. (Olve et al, 2003) Det finns en rad orsaker till att företag väljer att implementera 

ett balanserat styrkort och Kaplan och Norton (1996a) ger ett par orsaker; klargöra och uppnå 

samstämmighet på strategin, fokusering på verksamhetsförändringar, utveckla 

ledarkompetens på strategiska affärsenheter samt att uppnå koordinering mellan 

affärsenheterna. Ett annat syfte som Olve et al (2003) har observerat är att ledare behöver ett 

förfarande för att kunna diskutera verksamheters icke-finansiella dimensioner och påverka 

styrningen mot dessa. Ett balanserat styrkort kan ge mycket mer än detta då det kan vara 

grunden för styrsystemet när det stöttar och sammanför huvudprocesserna. En del företag 

använder sitt styrkort endast i syfte att diskutera strategier och har därmed inte integrerat det i 

verksamhetsstyrningen. Andra sammanställer endast måtten för att få en överblick av 

verksamheten och styrkortet är inte framtaget ur någon strategisk diskussion. I några fall blir 

styrkortet en ersättning till budgeten. I dagsläget är det vanligt att kombinera med rullande 

prognoser för kassaflödet för att både få prestationsmål och en förutsägelse av kassabehovet 

från styrkortet. (Olve et al, 2003)  

 

                                                 
4 Då annan teori till stor del syftar tillbaks till Kaplan och Nortons grundmodell av ett balanserat styrkort 
kommer vi att främst utgå från denna och när det gäller skandinaviska förhållanden refererar vi till Olve då han 
är den främste forskaren inom detta område, andra författare kommer endast att användas om de har utvecklat 
åsikter som skiljer sig från dessa tre. 
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4.1.2 Andra modeller 

Det balanserade styrkortet är dock inget nytt utan tankarna bakom, med samband mellan 

strategi och behov av att mäta verksamheten i fler dimensioner, har funnits tidigare, 

exempelvis prestationspyramiden som kom 1988-1989 av Cross & Lynch. (Lönnqvist & 

Lind, 1998) Det har även sedan länge funnits en lagstadgad modell i Frankrike, Tableau de 

Bord, som är en samling av huvudfaktorerna för framgång. Kaplan och Norton anser dock att 

de tidigare modellerna inte är fullt lika användbara som det balanserade styrkortet. Författarna 

anser till exempel att det franska alternativet endast samlar ihop indikationerna när ett 

balanserat styrkort går steget längre och tar med den komplexa relationen av orsak och verkan 

i de kritiska variablerna.  

 

4.2 Utmärkande egenskaper hos balanserade styrkort 

Utöver att det balanserade styrkortet har med ett orsak-verkan-samband (som mer ingående 

diskuteras nedan), finns det även fler aspekter som särskiljer det från andra modeller. 

Grundtanken med styrkort är att ”balansera” finansiella med icke-finansiella mått, samt 

historiska resultat, med nutida samt framåtblickande mål. Det balanserade styrkortet innefattar 

därför både bakåtblickande och framåtsyftande indikatorer samt feedback som beskriver 

strategin. Detta innebär att kvantifieringar av sambandet mellan styrkortsmått, periodiska 

uppföljningar och prestationsövervakning tas fram. Resultatet kan vara att säkerställa 

företagets nuvarande strategi eller för att justera den kvantitativa relationen mellan de 

strategiska måtten. (Kaplan & Norton, 1996a) Ett balanserat styrkort visar både finansiella 

och andra tillgångars förvaltning, både hur andra ser företaget och hur företaget ser sig själv 

samt både kort och lång sikt. (Olve et al, 1999)  

 

En del anser sig ha tagit fram ett balanserat styrkort när de har tagit fram ett par icke-

finansiella mått som komplement till de redan existerande finansiella men Kaplan och Norton 

(1996b) menar att några av de populära icke-finansiella måtten har samma begränsningar som 

de finansiella, exempelvis att de bygger på historiska data eller att de inte är relaterade till 

specifika strategiska mål. För att undvika detta anser författarna att måtten bör tas fram från 

varje verksamhets unika strategi. Modellen av ett balanserat styrkort bör därmed endast ses 

som ett ramverk då det måste anpassas till företagets internorganisatoriska och 

marknadsförutsättningar för att det skall bli en lyckad implementering. (Olve et al, 1999) 
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Dessutom brukar målen och måtten i balanserade styrkort i grundmodellen delas in i fyra 

perspektiv; det finansiella, kund, interna processer samt utbildning och innovation. (Kaplan & 

Norton, 1996a) 

 

4.2.1 Orsak-verkan-samband 

Enligt Kaplan och Norton (1996a) skall alla mått som tas fram påverka varandra i ett orsak-

verkan-samband. I Olve et al (2003, s 29) ges ett exempel för hur sambandet ser ut mellan de 

olika perspektiven utifrån Halifax Theory Z: ”Om vi är rätt bemannade 

(utvecklingsperspektivet) och dessa gör rätt saker (processperspektivet) så kommer våra 

kunder att bli nöjda (kundperspektivet) och då kommer vi att kunna upprätthålla och utveckla 

vår affärsverksamhet (finansiella perspektivet).” Därmed uppstår en kedja av orsaker och 

verkan. (Kaplan & Norton, 1996a) Enligt Olve et al (2003) representerar ovanstående 

exempel endast en av flera möjliga kombinationer. För andra företag kan det exempelvis vara 

att öka kundbasen eller att förbättra den interna effektiviteten med bibehållen servicegrad som 

är det drivande.(Olve et al, 2003) Ett väl genomfört balanserat styrkort bör synliggöra 

företagets strategi och den bör visa detta orsak-verkan-samband mellan de olika måtten och 

perspektiven. Det bör även finnas en balans mellan resultatmått och prestationsmått, då 

prestationsmåtten indikerar vilka aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå de 

eftersträvade resultaten. (Kaplan & Norton, 1996a) Enligt Nørreklit (2000) handlar detta 

orsak-verkan-samband mer om ett logiskt samband än det kausala samband som Kaplan och 

Norton hävdar existerar. Detta grundar hon på att det inte finns något kausalt samband mellan 

exempelvis kundnöjdhet och finansiell prestation, utan att det mer utgår från en logisk 

tankeverksamhet.  
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Figur 3: Orsak-verkan-samband (Kaplan & Norton, 1996, s 31)
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4.2.2 Fördelar med styrkort 

Det finns många fördelar som företag kan se med balanserade styrkort. En är att när företag 

har tagit fram de resultat som det vill uppnå och de värdedrivare som tillhör dessa kan 

ledningen rikta energin, kunskaperna och kompetenserna som finns i organisationen mot att 

uppnå verksamhetens långsiktiga mål. Som tidigare nämnts är ett syfte med styrkortet att 

skapa en förståelse bland medarbetarna och detta kan styrkortet hjälpa till med då det 

beskriver företagets syn av framtiden för hela verksamheten. Denna ökade förståelse innebär 

att alla känner till strategin och därmed förstår hur de kan arbeta för att företaget skall uppnå 

framgång. Detta leder i sin tur till att om de rätta målen och måtten har tagits fram kommer de 

bästa investeringarna och initiativen att tas till vara i verksamheten. (Kaplan & Norton, 

1996b)  

 

En ytterligare fördel som finns med det balanserade styrkortet är att det har större fokus på att 

finansiella och icke-finansiella mått måste kommuniceras till all personal i verksamheten. 

(Kaplan & Norton, 1996a) Genom att även fokusera på de icke-finansiella måtten kan man 

28 



Utvärdering av balanserade styrkort 
Hjärtberg & Järnemar 

 
minska det kortsiktiga tänkandet och skapa en större medvetenhet om företagets nutida och 

framtida situation och vilka aktiviteter som krävs för detta. (Olve et al, 1999)     

 

Olve et al (2003) anser att balanserade styrkort är en nästan överförenklad modell men med en 

strategisk logik mellan perspektiven och att detta gör att styrkortet kan ses som bättre än andra 

verktyg som beskriver vad en organisation gör och bör göra. Ett balanserat styrkort 

kompletterar även de finansiella måtten för dåtida prestationer med mått som driver framtida 

prestationer vilka tas fram ur företagets vision och strategi. (Kaplan & Norton, 1996a) Enligt 

Kaplan och Norton (1996a) tar det balanserade styrkortet fram de värdedrivare som är 

nödvändiga för långsiktig finansiell och konkurrensmässiga framgångsprestationer.  

 

4.2.3 Nackdelar och problem med styrkort 

Även om styrkortet har många fördelar så finns det en del nackdelar och problem som bör 

uppmärksammas. Ett exempel på problem är att implementeringsprocessen av ett balanserat 

styrkort kan ta väldigt lång tid (McKenzie & Schilling, 1998). Även efter implementeringen 

måste mycket tid läggas ner på att uppdatera styrkortet för att anpassa det till strategiska 

förändringar i verksamheten vilket även det kräver stor del resurser. Vad som ytterligare 

bidrar till en ökad tidsåtgång är att det är svårt att automatisera systemet då flera av de icke-

finansiella mått som ingår är svåra att mäta och relatera. (Gautreau & Kleiner, 2001) Det finns 

även en risk för att det blir en motsättning mellan perspektiven då de utgår från olika 

tidshorisonter, exempelvis kan det kortsiktiga finansiella perspektivet komma i konflikt med 

det långsiktiga utbildnings- och innovationsperspektivet. (Ewing & Samuelsson, 1995) 

 

Vad som ytterligare kan ses som ett problem eller en svårighet är att ha en förståelse för 

relationen mellan kundtillfredsställelse, personaltillfredsställelse och finansiella prestationer, 

det vill säga relationen mellan orsak och verkan, vilket krävs för att kunna relatera det 

balanserade styrkortet till strategin (Morgan, 1998). Undersökningar som gjorts har inte kunna 

visa på att företag som använder det balanserade styrkortet har uppnått finansiell förbättring 

utan istället som exempelvis de empiriska erfarenheter som Angel och Rampersad (2005) har 

upplevt så har användandet av styrkorten sällan påvisat någon finansiell förbättring.      
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Ytterligare en svårighet med styrkort som bör poängteras är att balanserade styrkort kräver att 

företagets strategier är definierade, det hjälper dock inte till med denna definition. Gautreau 

och Kleiner (2001) hävdar att det är affärsledningens uppgift att välja strategier, ett styrkort 

kan inte på något sätt hjälpa till i det valet. Styrkortet kan inte heller användas som hjälp till 

att välja mest lämpliga mål och mått till styrkortet, utan även detta är ledningens 

ansvarsområde. 

 

4.3 Perspektiv 

Målen och måtten i balanserade styrkort ses i grundmodellen ur fyra perspektiv; det 

finansiella, kund, interna processer samt utbildning och innovation. De fyra perspektiven i ett 

balanserat styrkort skall balansera kortsiktiga och långsiktiga mål, önskade resultat och 

värdedrivarna för dessa samt hårda och mjuka objektiva mått. Varje företag bör dock ha deras 

egen version av ett balanserat styrkort av den orsaken att olika mått är viktiga för olika 

strategier eller olikheter i företagets omvärld. En del företag kanske behöver endast tre 

perspektiv medan andra kan behöva fler än fyra och därmed varierar även antalet mått. 

(Kaplan & Norton, 1996a)   

 

Finansiella –
Hur ser vi ut för 
våra aktieägare?

Kund –
Hur ska vi se ut för 
våra kunder för att 
nå visionen?

Utbildning och innovation –
Hur kan vi behålla vår förmåga 
att förändras och förbättras?

Interna processer –
Vilka affärsprocesser 
måste vi överträffa 
konkurrenterna med?

VISION 
OCH 

STRATEGI

Figur 4: The Balanced scorecard (Kaplan & Norton, 1996, s 9)  
 

 I Skandinavien har det alltmer blivit standard att även ha med ett femte perspektiv för de 

anställda som brukar kallas medarbetarperspektivet. (Olve et al, 2003; Lindvall, 2001) Olve et 
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al menar dock att detta kan ha skadat grundkonceptet med balanserade styrkort då det inte går 

att bedöma dess användbarhet om det skiljer sig mycket från de ursprungliga intentionerna 

eller om de inte används på ett korrekt sätt. Det är även så att om företag använder sig av 

alltför många perspektiv förlorar modellen sitt ursprungliga syfte med att på ett enkelt sätt 

beskriva verksamheten och riskerar att bli alltför komplex. Det är dock viktigt att styrkortet 

anpassas efter varje företag då meningen är att beskriva hur verksamheten ser ut och vart den 

är på väg. Därför lägger en del företag till ytterligare mått som exempelvis miljö eller IT. 

(Olve et al, 1999) Nedan följer en beskrivning av de fem vanligaste perspektiven som brukar 

ingå i skandinaviska styrkort.  

 

4.3.1 Finansiella perspektiv 

Det finansiella perspektivet definierar de långsiktiga målen för företaget eller enheten. Dessa 

mått visar om företagets strategi, implementering och utförande leder till förbättringar på den 

operativa nivån. Dessa mål bör tjäna som fokus för de mål och mått som finns i de övriga 

perspektiven. (Kaplan & Norton, 1996a)  

 

Vilka finansiella mål som skall sättas upp kan variera beroende på i vilket stadium i sin 

livscykel ett företag befinner sig. Kaplan och Norton (1996a) har identifierat tre olika typiska 

stadium som företag kan befinna sig i: Snabb tillväxt – företagen är i ett tidigt stadium i sin 

livscykel och de kan behöva genomföra stora investeringar för att utveckla och förbättra nya 

produkter och tjänster. Exempel på mått: försäljningstillväxt, anställdas kompetenser etcetera. 

Behålla – här befinner sig majoriteten av företagen. Här förväntas de behålla deras 

existerande marknadsandel och möjligtvis växa en del från år till år och de förväntas uppnå 

god avkastning på investerat kapital. Exempel på mått: ROCE (Return on capital employed), 

vinstmarginal etcetera.  Utveckla – detta är en mogen fas där företagen investerar endast för 

att behålla de kompetenser och utrustning som de har i fått i de två första stegen. Huvudmålet 

är att maximera kassaflödet tillbaks till verksamheten. Exempel på mått: kassaflöde. 

 

Kaplan och Norton har även kommit fram till att företag vanligtvis använder sig av tre olika 

teman i de olika stegen ovan för att uppnå deras företagsstrategier; intäktstillväxt och mix, 

kostnadsreduktion/produktivitetsförbättringar samt resursanvändning/investeringsstrategi.  I 

det första temat, intäktstillväxt och mix, handlar det om att nå nya kunder och marknader, 
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ändra produkt/servicemixen till en ökad intäkt och ändra priser på produkter eller tjänster. 

Kostnadsreduktion eller produktivitetsförbättringar innefattar att aktivt försöka minska 

direkta kostnader, indirekta kostnader och att dela gemensamma omkostnader med andra 

enheter. Det sista temat, resursanvändning/investeringsstrategi handlar om att minska 

användningsgraden av sysselsatt kapital för en viss volym eller mix samt att bättre utnyttja de 

fasta resurserna, exempelvis de som inte utnyttjas till maxkapacitet. (Kaplan & Norton, 

1996a) Nedan följer en tabell översikt över vilka mått som vanligtvis ingår i de olika temana 

beroende på i vilket stadium ett företag befinner sig i.  

 

•Payback
•Genomströmning

•Enhetskostnad (per enhet output, 
per transaktion)

•Kund och produktlinje
lönsamhet
•Andel olönsamma
kunder

•Sysselsatt kapitalmått
•ROCE
•Resursanvändningsmått

•Kostnadsreduktionsmått
•Indirekta kostnader (% av
fsg)

•Andel av målkunder &  
konton
•Procentuell intäkt från
nya ordar
•Kund & produkt linje
lönsamhet

•Investering (% av fsg)
•FoU (% av fsg)

•Intäkt per anställd•Försäljningstillväxt index  
per segment
•Procentuell intäkt från          
nya produkter, tjänster &   
kunder

Resursanvändning/
investeringsstrategi

Kostnadsreduktion/
produktivitetsförbättringar

Intäktstillväxt & mix
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Figur 5: Measuring strategic financial themes (Kaplan & Norton, 1996a, s 52)  
 

4.3.2 Kundperspektiv 

Under detta perspektiv skall kund- och marknadssegment identifieras och de mått som mäter 

prestationen i dessa segment tas fram. Dessa mått bör främst anpassas till den målgrupp från 

vilken verksamheten förväntar den största tillväxten och vinsten. Kundperspektivet ger 

affärsenhetsledarna chans att specificera deras unika kund och marknadsbaserade strategi som 

kommer att ge hög framtida finansiell avkastning. (Kaplan & Norton, 1996a) 
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Det första som bör göras är att ta fram målgruppen vilket görs genom att mäta fem olika 

faktorer; marknadsandel, kundlojalitet, nya kunder, kundnöjdhet och kundlönsamhet. Dessa 

bör sedan anpassas till den kundgrupp från vilken företaget förväntar mest tillväxt och intäkt. 

(Kaplan & Norton, 1996a) En annan viktig del för att kunna ta fram måtten inom 

kundperspektivet är att tänka vad som värdesätts av kunden. De kan till exempel värdera 

just-in-time eller kanske att det kontinuerligt lanseras nya produkter på marknaden. Dessa 

värden är olika beroende på bransch och marknadssegment men Kaplan och Norton (1996a) 

har kommit fram till ett antal olika attribut i sin undersökning som de har kategoriserat i tre 

grupper; produkt/tjänsteattribut, kundrelationer samt image och rykte.   

 

4.3.3 Internt processperspektiv 

I detta perspektiv identifieras de kritiska interna affärsprocesserna där företaget måste 

överträffa sina konkurrenter. Framtagandet av dessa gör att enheten kan leverera det värde 

som kunden efterfrågar i marknadssegmenten och tillfredsställa aktieägarnas förväntningar på 

god finansiell avkastning. I ett balanserat styrkort tas även nya kritiska interna processer fram 

och fokuserar inte enbart på hur befintliga processer skall utvecklas. (Kaplan & Norton, 

1996a) 

 

Varje företag har sina egen unika processer för att skapa värde för kunderna samt för att 

producera finansiella resultat. Kaplan och Norton (1996a) har tagit fram en generell modell 

som kan användas som grund för företag när de tar fram sin egen. Denna har tre olika 

processer; utvecklings- produktions- samt försäljningsprocessen. Traditionella 

prestationsmätningssystem tar endast upp den kortsiktiga värdeskapande delen som är 

processen från en kundorder till efterservice, det vill säga produktions- och 

försäljningsprocesserna. (Kaplan & Norton, 1996a) I detta perspektiv inom ett balanserat 

styrkort tas även den del som Kaplan och Norton (1996a) benämner långsiktigt 

värdeskapande upp, vilket är processen före en kundorder där nya produkter utvecklas – det 

vill säga utvecklingsprocessen.   
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TILLFREDS-

STÄLLT
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Utveckling Produktion Försäljning

Figur 6: The generic value chain modell (Kaplan & Norton, 1996a, s 96  
 

4.3.4 Utbildnings- och innovationsperspektiv 

Under utbildnings- och innovationsperspektivet identifieras infrastrukturen som företaget 

måste bygga upp för att få långsiktig tillväxt och utveckling. De tre föregående perspektiven 

kommer att visa på stora gap mellan de existerande kompetenserna hos personalen, systemen 

och procedurerna och för att stänga igen dessa gap behövs investeringar i exempelvis 

utbildningar, informationsteknologi och system.  Det är i detta perspektiv som förmågan att nå 

målen i de tre övriga perspektiven kan ses genom verksamhetens kompetenser. (Kaplan & 

Norton, 1996a)  

 

För att sätta upp mått i detta perspektiv bör kärngruppen av anställda tas fram där det finns tre 

mått; medarbetarnöjdhet, behållandet av anställda och de anställdas produktivitet. Den första 

av dessa, anställdas nöjdhet, ses som drivaren av de andra två. Efter att ha satt upp dessa kan 

företaget ta fram de unika situationsanpassade drivare som skall ingå i detta perspektiv. 

Utifrån empiriska undersökningar har man sett att dessa variabler ofta tas fram från 

exempelvis; utbildning av arbetsstyrkan, informationssystemskapacitet, motivation och 

empowerment. (Kaplan & Norton, 1996a) 

 

4.3.5 Medarbetarperspektivet  

En del företag använder sig, som tidigare nämnts, av ett femte perspektiv som kallas 

medarbetarperspektivet. Exempel på företag som använder sig av detta är Skandia och ABB 

som säger att de har valt att ta med detta femte perspektiv för att de vill lägga större fokus på 

personalen som en resurs samt att de anser att det även krävs höga värden på humankapital för 

framgång. (Olve et al, 1999) Olve et al anser att genom att införa detta perspektiv blir de 

andra lätt ofullständiga då de anser att de mått som ingår här ligger till grund för måtten i de 

andra perspektiven. Trots detta är det ett stort antal företag som väljer att ha medarbetare som 

34 



Utvärdering av balanserade styrkort 
Hjärtberg & Järnemar 

 
ett eget perspektiv. I Sverige är en av de bakomliggande orsakerna till detta att 

fackföreningarna har ett starkt inflytande och det blir därmed extra viktigt med exempelvis 

trivsel- och utbildningsfrågor. (Björck-Larsson, 1999)  

 

4.4 Val vid implementering 

När företag skall börja arbeta med ett balanserat styrkort behöver det till att börja med en 

tydlig vision med strategier som de framgångsfaktorerna direkt kopplas till för att styrning 

med balanserade styrkort skall kunna fungera. De nyckeltal som sedan tas fram för 

framgångsfaktorerna skall fungera som mätetal av de olika framgångsfaktorerna. (Hallin & 

Kastberg, 2005) Det är sedan viktigt att innan arbetet med ett balanserat styrkort inleds ha 

klart vilken del eller aspekt i verksamheten som behöver en sådan diskussion och vilka som 

skall involveras i detta arbete.  

 

4.4.1 Individuella eller övergripande 

Hur långt ner skall företaget då gå i organisationen med det balanserade styrkortet? Det 

brukar vara normalt att stanna på arbetslagsnivå men det kan vara bra med individuella 

styrkort om den anställde har oberoende arbetsuppgifter. Vilken nivå styrkortet skall rikta sig 

till bestäms beroende på ett antal faktorer, exempelvis; förbättringar som projektet syftar till, 

länkar till utvecklingssamtal och effekter på belöning. Däremot bör företaget alltid börja med 

ett övergripande styrkort för att sedan eventuellt även implementera ett för lägre nivåer. 

(Olve et al, 2003) Olve et al påpekar att även om det existerar en stark central ledning kan det 

ta lång tid innan implementering på alla nivåer sker.  

 

Vilken nivå i organisationen som styrkortet skall riktas till bestämmer var i verksamheten som 

arbetet skall börja. Detta val beror på om syftet är att använda styrkortet som ett 

planeringsverktyg, för att följa upp verksamheten eller för att granska utförda prestationer. 

Företaget bör även fundera på vilken tidsram projektet har, vem som skall vara ansvarig för 

vad och huruvida konsulter skall tas in eller ej. Sedan kan arbetet börja med att samla in 

material om branschens karaktäristiska och krav samt företagets aktuella position och roll i 

branschen. (Olve et al, 2003) Författarna anser att detta bör ske genom att antingen 

projektteamet eller konsulterna utför intervjuer med företagsledningen och med de mest 
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inflytelserika opinionsbildarna i företaget, samt även inkludera kunder, leverantörer och 

publika institutioner. Utifrån denna information kan sedan vision och strategier utvecklas.  

 

4.4.2 Kommunikation 

Därefter kan framtagandet av ett balanserat styrkort börja och detta bör ske med en 

ledningsgrupp som informerar de anställda om företagets vision och strategi. För att översätta 

strategin till ett balanserat styrkort används vanligtvis kommunikation och 

utbildningsprogram, målsättningsprogram och kopplingar till bonussystem. (Kaplan & 

Norton, 1996a) Ett stort antal anställda bör vara involverade i diskussionen kring företagets 

förutsättningar och det är viktigt att måtten även är begripbara för dem som inte är ekonomer 

då ett syfte med styrkort är att öka förståelsen bland de anställda. (Olve et al, 1999) Kaplan 

och Norton (1996a) säger att det optimala vore om varje individ i verksamheten förstår 

strategin och hur deras egna prestationer påverkar helheten, vilket är möjligt att göra med 

hjälp av ett balanserat styrkort. Enligt (Gautreau & Kleiner, 2001) är kommunikation 

nödvändigt när det kommer till styrkort. Ledningen måste kommunicera företagets strategi till 

de anställda och hur de förväntar sig att de anställda ska prestera för att nå företags uppsatta 

mål. För att detta ska lyckas måste kommunikationen vara klar och koncis.  

 

Under denna diskussion tas sedan mått och mål fram för de olika perspektiven. För att 

färdigställa arbetet bör en handlingsplan för hur dessa mål skall nås tas fram. För att verkligen 

lyckas med införandet av det balanserade styrkortet krävs det att uppföljningar görs med 

jämna mellanrum och att det införs i alla delar av verksamheten. (Olve et al, 2003) 

 

4.4.3 Pilotprojekt 

Ett sätt att försäkra sig om att styrkortet uppfattas som relevant och att de önskade resultaten 

uppnås är att genomföra ett pilotprojekt på ett dotterbolag eller på en avdelning. Genom detta 

kan företaget även lyckas vinna de anställdas förtroende, vilket är viktigt för att det är ofta 

deras åsikter och samarbetsvilja som väger tyngst gällande lyckad eller icke-lyckad 

implementering. Det finns vissa företagsledare som anser att det balanserade styrkortet skall 

omfatta hela företaget från början. Nackdelen med detta är dock att processen med att vinna 

anställdas förtroende, sprida information och få fram den önskade attityden kan ta väldigt lång 
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tid. Enligt Olve et al är det dock lämpligt med ett eller ett par års pilotarbete innan styrkortet 

implementeras över hela företaget även om det är ledningsfunktionen som initierar arbetet. 

Skall ett pilotprojekt väljas bör den enhet som väljs sannolikt likna andra enheter i koncernen, 

men det kan även vara så att förtaget väljer ut den enhet som väntas ha störst fördel av ett 

styrkort. Då syftet med ett styrkort är att fungera som ett kommunikationsverktyg kan det vara 

av vikt att välja en enhet som är i behov av att diskutera för att nå enighet om vilka 

prioriteringar som är viktigast. Detta kan exempelvis röra sig om nya verksamheter, enheter 

som befinner sig i en krissituation eller interna service- och stabsenheter. (Olve et al, 2003)  

 

4.4.4 Strategikarta 

Då ett syfte är att föra strategiska diskussioner bör styrkortet, som tidigare nämnts, 

implementeras på olika nivåer för att denna diskussion kan föras mellan olika intressenter. I 

dessa dialoger är strategikartan ett användbart instrument. En strategikarta kan ses som en 

kreativ visualisering av styrkortsarbetet (Olve et al, 2003). Ett annat område som 

strategikartan kan underlätta är att det blir lättare att klargöra varje företags unika strategi 

beroende på sin specifika interna och externa situation, vilket är viktigt för att kunna anpassa 

det balanserade styrkortet. Strategikartan är grunden till styrkortet och utvecklas under de 

första faserna i styrkortsprojektet. (Kaplan, 2004; Olve et al, 2003)  

 

4.4.5 Bonuskoppling 

Olve et al (2003) anser inte att incitament eller belöningsmekanismer är generiska 

framgångsfaktorer, utan de har sett fall där de anställda inte har agerat på det sätt som 

incitamentet uppmuntrade till. Författarna menar att ett incitaments- eller belöningssystem bör 

implementeras med stor försiktighet, dels för att de har en stark påverkan på organisationen 

och dels för att det finns andra metoder som kan nyttjas för att stödja användningen av 

styrkort. En orsak till att koppla styrkortet till ett belöningssystem är att det visar på att 

ledningen menar allvar med och har tilltro till styrkortet då de är beredda att belöna de 

anställda utifrån deras prestationer i perspektiven.  

 

För att belöningssystem skall framkalla det önskade beteendet är det viktigt att de är; 

accepterade som trovärdiga, ansedda som giltiga, möjliga att knyta till någon känd aktivitet, 
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möjliga att knyta till någon aktivitet den enskilde kan utföra och knutna till någon aktivitet 

som utgör en sporre för den enskilde att utföra. Det är endast när måtten uppfattas som 

trovärdiga, välgrundade och knutna till en aktivitet som den anställde kan och vill genomföra, 

som beteendet kommer att påverkas. (McKenzie & Shilling, 1998) Ett problem som dock 

uppmärksammas med att knyta belöning till styrkortet är att de strategiska frågor som finns i 

styrkortet uppfattas som sanningar (Olve et al, 2003) 

 

4.4.6 Strategisk feedback 

Implementeringsprocessen bör avslutas med att med hjälpa av sitt balanserade styrkort uppnå 

en lärprocess genom feedback, där ledningen ifrågasätter de antaganden som gjorts och 

funderar över om synsätten som använts fortfarande gäller då det kan finnas nya strategier för 

företaget. Kaplan och Norton har tagit fram tre faktorer som krävs för att få en effektiv 

strategisk lärprocess. Det är viktigt att det finns ett delat strategiskt ramverk som 

kommunicerar ut strategin och därmed visar medarbetarna hur deras handlingar påverkar 

framgången för företaget. Att samla in information om prestationer och testa dessa mot mål 

och korrelation är även en viktig del för ett framgångsrikt lärande. Till sist behövs en grupp 

för problemlösning som analyserar den information som har samlats in angående 

prestationerna och sedan anpassa strategin till rådande situation. (Kaplan & Norton, 1996a) 

 

4.5 Framtiden  

Olve et al (2003) tror att den överoptimism som har funnits till styrkort har nått sin kulmen. 

Därmed kommer de som introducerade styrkort på grund av att det var en modefluga 

troligtvis att avsluta sitt arbete. De som fortsätter med styrkortsarbetet bör ha tålamod då 

styrkort inte är en mirakellösning som ger snabb framgång utan kräver tålamod och 

engagemang. Att flera företag implementerade styrkortet under den period då det var stort 

fokus på styrkort och att de numera ser sitt arbete som ett misslyckande, är något som ger 

styrkort ett dåligt rykte. Detta, i kombination med att styrkortens enkla form håller på att 

anpassas till ett flertal användningsområden, tror Olve et al (2003) kan leda till att 

benämningen balanserade styrkort försvinner men att företagen fortfarande använder sig av en 

balanserad uppsättning mått då det av många ses som ett naturligt sätt att beskriva en 

organisations arbete.  
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Kaplan säger i en intervju med de Waal (2003) att han tror att balanserade styrkort kommer 

att finnas kvar om tio år men att det kommer att vara i form av ett mer utvecklat styrkort. 

Framförallt anser Kaplan att arbetet med strategikartor kommer att utvecklas. Han menar även 

att årsredovisningar i framtiden kan komma att ordnas efter styrkortets struktur. Ett problem 

som uppmärksammats i arbetet med styrkort är svårigheter kring olika typer av mätningar. 

Kaplan tror att det i framtiden kommer att utvecklas mer förfinade mättekniker vilket 

sedermera kommer att förbättra styrkorten.  
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5 UTVÄRDERING 

5.1 Vad kännetecknar en utvärdering 

I den offentliga sektorn talas det mycket om utvärdering. Snart sagt varje utvecklingsprogram 

som påbörjas åtföljs av ett förslag för hur det sedermera skall utvärderas. Statliga verk, skolor, 

universitet, kommuner, landsting - alla dessa utvärderas flitigt. Trots detta efterfrågar statens 

revisionsorgan allt fler utvärderingar i både stat, kommun och landsting. Bristen på 

utvärderingar beskrivs som ett problem. (Rombach, 2003) I vår genomgång av den 

företagsekonomiska litteraturen, artiklar samt Internet har vi dock funnit väldigt lite 

information om hur företag skall genomföra en utvärdering. Detta stämmer överens med 

diskussionen som Karlsson (1999) för om utvärderingar. Enligt honom har utvärderingar 

inom ekonomin främst handlat om att avläsa effekter och bedöma effektivitet genom att 

jämföra resultat med mål eller ekonomiska kriterier. Detta exemplifierar han med att en 

kostnadintäktsanalys karaktäriseras som en utvärderingsmetod. Inom nationalekonomin skall 

utvärderingsforskning främst ha handlat om effektanalys medan det inom företagsekonomisk 

forskning finns mer exempel på förhandsbedömningar och planeringsmodeller. 

(Karlsson, 1999) 

 

Nationalencyklopedin definierar utvärdering som en sammanfattande term för olika metoder 

som används med syfte att systematiskt bedöma resultat och mer långsiktiga effekter som 

uppstår av genomförda satsningar. Dessa metoder kan delas in i tre olika grupper beroende på 

tillvägagångssätt. Dessa är experiment, måluppfyllelsemätning samt avbildning. Uppföljning 

är å sin sida att fortsätta eller vidareutveckla i den naturliga riktningen eller till ett följdriktigt 

slut. (www.ne.se, 2005-11-21) Enligt en rapport gjord av Konsumentverket (Bull, 2003) 

skiljer sig en utvärdering från resultatredovisningar eller slutrapporter genom att innebära 

både en systematisk dokumentation av aktiviteter och en kritisk granskning av den utförda 

verksamheten i förhållande till formulerade mål. 

 

Utvärderingens logik bygger på tanken att samla upp erfarenheter och sprida dem, lära av dem 

och därifrån utveckla verksamheten. Systematisk erfarenhet från tidigare praktik förväntas 

kunna ligga till grund för framtida agerande. (Rombach, 2003) En utvärdering bör försöka 
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besvara varför resultat uppnås eller ej samt innehålla information om varför implementering 

av exempelvis ett program lyckas eller misslyckas. (Vedung, 1997)   

 

Utvärderingar motiveras ofta med att de leder till inlärningseffekter. Genom att ta reda på 

vilka effekter våra handlingar leder till får vi underlag till att ompröva våra beslut och avbryta 

misslyckade eller missriktade åtgärder, eller åtminstone för att se till att inte upprepa dem. 

Utvärderingar görs utifrån de mål, ambitionsnivåer och förväntningar som gällde före 

handlingen, genom en ambitiös insamling av korrekt information och genom noggranna och 

fördomsfria analyser av orsakerna. (Brunsson, 2003) Uppföljning och utvärdering kan i 

bakåtsyftande mening användas för att kontrollera graden av måluppfyllelse, för att ge 

feedback eller för att kunna redovisa hur något har gått. I mer framåtsyftande mening kan det 

användas för att motivera de anställda och för att ge underlag för att omfördela resurser och 

sätta nya mål. (Svensson, 1993) 

 

Enligt Svensson (1993) är det först när resultat från en uppföljning har lett till en konkret 

åtgärd som man kan säga att verksamheten har följts upp och utvärderats på ett bra sätt. Själva 

förekomsten av en utvärdering kan oavsett de problem, åtgärder eller resultat den förmedlar 

påverka skeenden i organisationer. Utvärderingar kan bidra till att peka ut ansvariga, 

syndabockar och offer. (Rombach, 2003) Själva utvärderingsdialogen innefattar en 

maktrelation genom att den som utvärderar får en maktposition till den som utvärderas. Det 

gör att relationen mellan utvärderandets aktörer får betydelse för hur utvärderingen utvecklas 

och relationen påverkas av utvärderingen. (Rombach, 2003) Det är viktigt att utvärderingen 

verkligen används och inte bara blir en rapport som ligger i hyllan. Däremot så bör det 

nämnas att en utvärdering som inte är noga och korrekt genomförd kan göra stor skada om 

den tas på allvar. (Vedung, 2003) 

 

5.1.1 Orsak till utvärderingar 

Det finns ett flertal syften till varför utvärderingar genomförs. Karlsson (1999) nämner bland 

annat; att kontrollera att beslut har uppfyllts, att stimulera till utveckling hos den enhet/det 

företag som granskas eller att generera kunskap till forskning för att kunna utveckla fler 

teorier. Vedung (2003) diskuteras sex användningsområden för utvärderingar som följer 

nedan.  
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Instrumentell användning, handlar om att något först prövas i en liten, begränsad skala på en 

organisationsenhet för att sedan rigoröst utvärdera huruvida det har skett någon 

måluppfyllelse. Därefter, om man väljer att införa modellen över hela organisationen finns det 

inte längre någon möjlighet till utvärdering. Ett problem gällande denna typ är att bara för att 

någonting fungerar i en del av organisationen är det inte säkert att detsamma gäller för hela 

organisationer, då det kan ha varit de speciella förutsättningar som fanns i det specifika fallet 

som avgjorde att det blev positivt. (Vedung, 2003) På liknande sätt menar Olve et al (2003) 

att pilotprojekt kan vara en lämplig början vid implementering av balanserade styrkort. 

 

Upplysande (konceptuell, begreppslig) användning, handlar om att utvärderingsprocessen 

resulterar i en tankeverksamhet, men inte i något handlande såsom i första exemplet. Efter att 

de har övervägt alla faktorer som utvärderingen har gett kunskap om avgör ledare att inte 

agera såsom utvärderingen har föreslagit. Genom utvärderingen har problem kunnat bli 

belysta, verkligheten kan struktureras annorlunda med hjälp av nya begrepp samt att man 

uppnått större förståelse för organisationens styrka och begräsningar, trots att 

rekommendationerna inte har anammats. (Vedung, 2003) 

 

Legitimerande användning, handlar om att utvärderingar ofta inte efterfrågas på grund av en 

genuin önskan om att få reda på hur världen ser ut utan att istället är det ett sökande efter 

granskningar som rättfärdigar beslut och ställningstaganden. (Vedung, 2003) Även Sundin 

(2003) talar om att utvärderingar genomförs av legitimerande anledning. Enligt henne kan 

forsknings- eller utvärderingsresultat vara kraftfulla argument för att övertyga en tvivlande 

omvärld om att en ståndpunkt eller fattade beslut är korrekta. (Sundin, 2003) 

 

Interaktiv användning, handlar om att utvärderarna inte bara tar utan även ger vilket leder till 

att utvärderingsprocessen kan pågå under lång tid samt att kunskaper från utvärderingen 

endast är en delmängd av den större mängd insikter som används för att fatta beslut. (Vedung, 

2003; Karlsson, 1999) 

 

Taktisk användning, handlar om att utvärderingar utnyttjas för att vinna tid, undgå ansvar eller 

för att komma överens. Poängen med utvärderingen är då att den tillsätts och genomförs, inte 

de faktiska resultat som den bidrar med. (Vedung, 2003) 
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Rituell användning, handlar till stor del om att utvärderingar genomförs för att de alltid har 

gjorts. Genom en utvärdering visas en verksamhet upp, den konstrueras och skapas på nytt 

och därmed bekräftas dess existens genom utvärderingen. (Vedung, 2003; Rabo, 2003) 

 

Dessa sex former av utvärderingar kan användas var och en för sig eller tillsammans med 

varandra. Ofta uppkommer utredningen av en anledning men används sedan på ett annat sätt. 

Olika intressenter kan även de ha olika syften och användningsområden av en utvärdering. 

(Vedung, 2003) 

 

5.1.2 Syften på olika organisationsnivåer 

Något som har uppmärksammats med utvärderingar är att utav vilket syfte den genomförs ofta 

på beror vilken nivå i en organisation som efterfrågar den. Den första nivån handlar om 

ledningen som kontroller att mål och riktlinjer är aktuella och huruvida de uppfylls. Den andra 

nivån är den mer operativa nivån som utvärderar om de anställda utför sina arbetsuppgifter på 

rätt sätt. Den sista nivån är den externa, dels forskare som utvärderar verksamheter, men även 

andra intressenter som kontrollerar vilka ”intressen” som uppfylls. Dessa olika nivåer kan 

dock överlappa varandra beroende på av vilken art de är. (Karlsson, 1999) 

 

Forskarsamhället och en 
bredare extern publik.

Vad kan man lära? Vems 
intressen kan tillgodoses? Vilka 
gynnas/missgynnas?

3. Kunskapsutveckla och 
kritiskt granska

Professionella och brukare i 
verksamheten.

Fungerar insatserna som det är 
tänkt? Kan arbetet förbättras?

2. Främja och förbättra

Den överordnade nivån.Har man gjort det man ska enligt 
mål, lagar beslut, riktlinjer 
etcetera?

1. Kontrollera och ge 
beslutsunderlag.

Vem formulerar syftet?Vilka är huvudfrågorna?Vad är syftet?

Forskarsamhället och en 
bredare extern publik.

Vad kan man lära? Vems 
intressen kan tillgodoses? Vilka 
gynnas/missgynnas?

3. Kunskapsutveckla och 
kritiskt granska

Professionella och brukare i 
verksamheten.

Fungerar insatserna som det är 
tänkt? Kan arbetet förbättras?

2. Främja och förbättra

Den överordnade nivån.Har man gjort det man ska enligt 
mål, lagar beslut, riktlinjer 
etcetera?

1. Kontrollera och ge 
beslutsunderlag.

Vem formulerar syftet?Vilka är huvudfrågorna?Vad är syftet?

Figur 7: Syftet med utvärdering på olika nivåer i organisationer (Karlsson, 1999, s 33 )  
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5.1.3 Tre typer av utvärderingar 

Karlsson (1999) menar att det under de senaste decennierna har det förespråkats tre olika 

typer av utvärderingar. Under 1950- och 1960-talet var det vanligt med mål-

resultatutvärderingar (Karlsson, 1999; Rombach, 2003). De utgick till stor del ifrån en 

kvantitativ bedömningsmall. Utvärderaren utförde endast en undersökning och sedan 

överlämnade han till beställaren att själv analysera orsakerna.  Under 1970- och 1980-talet 

blev det istället allt vanligare med processutvärderingar som byggde på att utvärderaren både 

genomförde undersökningen samt analyserade resultatet av den. Slutligen från 1980-talet och 

fram till idag är en vanligt förekommande form av utvärderingar en så kallad interaktiv 

utvärdering där inte endast utvärderaren undersöker, utan att denne även för en diskussion 

med olika intressenter för att stärka deras inflytande (Karlsson, 1999; Vedung, 2003). De nya 

utvärderingarna har dock inte kommit och bytt ut de tidigare utan de har varit mer 

kompletterande till de tidigare metoderna. (Karlsson, 1999) 

 

Intresse inriktas på vad 
olika intressenter ser 
som viktigt att 
utvärdera utifrån sina 
perspektiv.

Resultatet antas positivt 
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Kvantitativt mätbara 
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3. Vilka resultat 
fokuseras och för 
vem?

Frågor om 
genomförandet 
utformas utifrån vad 
olika intressenter vill 
veta.

Intresset inriktas på 
genomförandet till 
exempel för att bedöma 
arbetssätt och innehåll.

Genomförandet ses 
som ett rent 
verkställande av beslut 
som man inte behöver 
gå in närmare på.

2. Hur förhåller sig 
utvärderingen till 
verksamhetens 
genomförande?

Besvaras genom 
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kriterier för vad som 
utmärker en god 
process. 

Utvärdering sker mot 
mål i mätbara 
resultattermer.
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sker utvärdering?

3. Interaktiv 
utvärdering

2. Processutvärdering1. Mål-
resultatutvärdering
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Figur 8: Tre huvudmönster inom utvärdering (Karlsson, 1999, 17)  
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5.2 Tillvägagångssätt 

5.2.1 Utforma en tankemodell 

Ett hjälpmedel vid utformandet av en metod för utvärdering som rekommenderas av Karlsson 

(1999) är att först börja med att skapa en tankemodell. Den är till för att utvärderaren ska 

kunna skapa sig en bild av vad som ska utvärderas. En mycket generell tankemodell tar med 

mål-process-resultat och en diskussion kring ramar och förutsättningar samt 

samhällsförändringar i utvärderingen.  

 

MÅL PROCESS RESULTAT

RAMAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 9: Tankemodell för utvärderingens objekt (Karlsson, 1999, s 36)

SAMÄLLSFÖRÄNDRINGAR

 
 
Samhällsförändringar kan påverka ett företags verksamhet och dess strategi. Ramar och 

förutsättningar är vilka resurser som är tillgängliga för utvärderingen. Mål handlar om målen 

är rätt uppsatta eller ifall de bör förändras. Processer handlar om en värdering och granskning 

av dessa för att utreda hur medarbetarna kan påverka dem. Resultat handlar om vilka som är 

de faktiska resultat som genereras av verksamheten. (Karlsson, 1999) 

 

5.2.2 Kunskapssyn 

Det perspektiv på utvärderingen som utvärderaren har när den startar lägger sig enligt 

Karlsson (1999) som ett filter över hela undersökningen och påverkar hur information, 

värderingar och förutsättningar kombineras i utvärderingsarbetet. Detta gör att utvärderarens 
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kunskapssyn är mycket viktig för studiens resultat. Karlsson (1999) har utifrån de tre olika 

typerna av utvärderingar som nämndes ovan (mål-resultatinriktad, processinriktad och 

interaktiv) även tre benämningar för hur forskarens kunskapssyn ser ut; ett tekniskt, ett 

kulturellt samt ett politiskt perspektiv.  

 

Politiskt perspektiv
Värdeinriktad, etisk kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
värdemässiga och etiska 
aspekter på verksamheten, 
vad den betyder för olika 
intressegrupper och hur de 
kan påverka. 

Kulturellt perspektiv
Tolkande, beskrivande och 
handlingsinriktad kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
förståelse av det enskilda 
och av sammanhanget, 
samt hur verksamheten 
fungerar praktiskt och 
metodiskt.

Tekniskt perspektiv
Objektivt mätbar kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
om verksamheten når målen 
och vad det finns för 
objektivt mätbara resultat 
som visar det.

Interaktiv utvärderingProcessinriktad 
utvärdering

Mål-resultatinriktad
utvärdering

Politiskt perspektiv
Värdeinriktad, etisk kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
värdemässiga och etiska 
aspekter på verksamheten, 
vad den betyder för olika 
intressegrupper och hur de 
kan påverka. 

Kulturellt perspektiv
Tolkande, beskrivande och 
handlingsinriktad kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
förståelse av det enskilda 
och av sammanhanget, 
samt hur verksamheten 
fungerar praktiskt och 
metodiskt.

Tekniskt perspektiv
Objektivt mätbar kunskap

Viktigt kunskapsintresse är 
om verksamheten når målen 
och vad det finns för 
objektivt mätbara resultat 
som visar det.

Interaktiv utvärderingProcessinriktad 
utvärdering

Mål-resultatinriktad
utvärdering

Figur 10: Tre perspektiv på kunskap i förhållande till utvärderingsmodeller (Karlsson, 1999, s 40)  
 

5.2.3 Val av metod 

Vid val av metod är det viktigt att fundera över varför utvärderingen genomförs och hur 

materialet skall användas. Svensson (1993) säger att viktiga kriterier för valet är önskad 

relevans, nytta, mätbarhet och kostnad.  

 

När en utvärdering genomförs internt inom organisationen utförs den ofta av de ansvariga för 

det som utvärderas. Utvärderingen kan även genomföras externt av en utomstående part. 

(Vedung, 1997) När ett företag har bestämt sig för att genomföra en utvärdering måste det 

välja vilken eller vilka metoder som det skall använda sig av. Val av metoder och 

angreppssätt styrs av utvärderingens syfte. Några skäl att utvärdera är att få en systematisk 

dokumentation, en kritisk oberoende bedömning, en revision, generera ny kunskap eller att 

förbättra verksamheten. Att genomföra en kritisk bedömning av en modell eller dylikt 

underlättas av att en oberoende person genomför utvärderingen. (Bull, 2003) För stora företag 

där ledningen mer eller mindre har tappat kontrollen över sin egen verksamhet kan det dock i 

värsta fall innebära att den externa partens (exempelvis konsulter) dokumentations- och 
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analysarbete leder till att företagsledningen förlorar många möjligheter till eget lärande om 

hur verksamheten fungerar. (Helling & Helling, 2000) Svensson (1993) listar ett antal olika 

metoder som organisationer kan använda sig av vid uppföljning.  

 

- Genomgång och analys av källmaterial 

- Intervjuer, är en vanlig och förhållandevis enkel metod för uppföljning. Kan 

genomföras som enskilda samtal eller som gruppintervjuer.  

- Skriftlig enkät, är ofta ett enkelt och billigt sätt att få fram åsikter och ger bra material 

för jämförelse. Nyttan med enkäter ökar om samma frågor ställs för flera olika enheter 

flera år i rad.   

- Observationer 

- Tester, kan mäta om kunskaps- och färdighetsmål har utvecklats. 

- Peer review, är när en utomstående grupp av kollegor gör en granskning.  

- Utvärderingskonferenser, är tillfällen då de anställda har möjlighet att gå igenom sina 

erfarenheter i förhållande till målen.  

- Uppföljningssamtal sker då chef och anställd möts för att gå igenom och gemensamt 

utvärdera resultatet av den anställdes arbete. 

- Hearings är tillfällen då olika intressenter bjuds in för att diskutera en verksamhet och 

för att ställa ansvariga mot väggen. I företagsvärlden är bolagsstämman ett sådant 

tillfälle för aktieägare att konfrontera styrelse och affärsledning.  

- Benchmarking är en metod för att jämföra sig med och lära sig av andra företag.  

 

Dessa olika metoder är väldigt olika och bjuder på olika fördelar och nackdelar. Viktigt att 

reflektera över är att kostnaderna varierar betydligt mellan de olika metoderna. Vissa av dessa 

metoder ger resultat som är mer vetenskapligt säkerställda medan andra erbjuder en mer 

subjektiv bedömning av resultaten. (Svensson, 1993)  

 

Ett problem som Svensson tar upp är att många väljer att mäta det som är lätt att mäta istället 

för det som är viktigt att mäta. Andra däremot väljer mer sofistikerade metoder än vad de 

behöver vilket leder till en onödigt kostsam utvärderingsprocess. Svensson säger att det inte 

finns någon enkel formel för val av metod men att följande scheman som han har lånat från 

Pihlgren (1985) kan ge viss vägledning.  
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RELEVANS

Utveckla 
mätinstrument

Mät inte!

Mät!

Mät kanske

MÄTBARHET

Stor

Liten

Låg Hög

NYTTA

Mät!

Mät inte!

Mät kanske
utveckla billigare
mätinstrument

Mät inte!

KOSTNAD

Stor

Liten

Låg Hög
Figur 11: (Svensson, 1993, s 78)  

 

Svensson (1993) förklarar vidare att det finns risk för dubbelarbete i stora organisationer ifall 

man inte klargör vem som är ansvarig för vad i uppföljningsprocessen. Rapporteringen (från 

vem, hur ofta, till vem) beror på hur materialet skall komma att användas och det är viktigt att 

utforma denna process på ett effektivt sätt så att inte onödigt mycket resurser förbrukas.  

 

Utvärdering och uppföljning underlättas om de integreras i projekt- eller program genom att 

börja fundera på utvärdering redan från början när idéer utformas, exempelvis hur de mål och 

aktiviteter som tas fram kan utvärderas, och det bör även finnas med en avsättning av resurser 

för utvärdering i planerna.  (Bull, 2003)  

 

5.2.4 Bedömning av utvärderingen 

Enligt Karlsson (1999) finns det fyra inledande frågor att ställa sig för att kunna göra en 

rationell bedömning av en utvärdering: 

1. Vilka värdekriterier finns för att bedöma och hur kan dessa väljas ut? 

2. Vilka mått och nivåer på utfall, vilka referenspunkter, kan anges för olika 

värdekriterier? 
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3. Hur och av vem kan bedömningen ske? 

4. Hur kan resultaten för respektive kriterium vägas samman? 

 

Valet av värdekriterier kan enligt Karlsson (1999) ske antingen med en induktiv eller med en 

deduktiv ansats. Vid arbetet med balanserade styrkort, kanske inte valet av värdekriterier är 

alltför svårt, då valet redan har genomförts och utvärderingen kan ske utifrån företagets mål 

och mått. Karlsson (1999) lägger dessutom till att det även kan vara lämpligt att utgå från 

intressenter vilket också skulle kunna vara fallet vid utvärdering av styrkort.  

 

Karlsson (1999) diskuterar även kring användandet av subjektiva och objektiva kriterier. Hans 

slutsats är att företag och organisationer inte kan använda sig av godtyckliga subjektiva 

bedömningar utan att de måste utgå från någon form av objektiva, systematiska bedömningar. 

Hur detta ska gå till lämnar han till företagen att själva avgöra.  

 

Enligt Svensson (1993) kan inte ett resultat bedömas endast utifrån de uppmätta resultaten. 

Värderingen, anser författaren, måste ske genom att antingen jämföra med de mål som 

företaget själv har satt upp eller genom att jämföra med andra enheter, företag etcetera. På 

liknande sätt menar Karlsson (1999) att själva bedömningen kan ske utifrån tre olika 

jämförelser; jämförelse med en uttryckligt definierad referenspunkt, mellan 

utvärderingsobjekt av samma slag eller mellan förändringar över tiden. 

 

5.3 Utvärdering av balanserade styrkort 

Balanserade styrkort är i sig en utvärdering av ett företags verksamhet, därför innebär en 

utvärdering av styrkortet en utvärdering av utvärderingen. 

 

5.3.1 Metautvärdering – utvärdering av utvärderingen 

Ett balanserat styrkort är en metod för utvärdering av prestationer och verksamheter (Olve, 

2003). Även om detta är en form av utvärdering så anser Vedung (1997) att det även skall ske 

en utvärdering av utvärderingen, som han benämner metautvärdering. En metautvärdering 

handlar till stor del om att utvärderingsfunktionen själv blir ett föremål för utvärdering och 

om användning av utvärderingsresultat. Syftet med en metautvärdering är att utveckla 
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utvärderingsfunktionen genom att undersöka och lära av arbetet. (Karlsson, Andersson & 

Lundin, 2002) 

 

För att kunna använda sig av en metautvärdering är det viktigt att gå tillbaka till de ansvariga 

för beslutsfattande. Denna form av utvärdering kan genomföras av den som utvärderar, 

externa personer eller kanske av dem som skall utvärderas. Den kan även genomföras genom 

att sammanfatta olika studier om utvärdering. Målet med en metautvärdering är att få fram 

kvalitet, legitimitet, lojalitet till aktiviteter och andra egenskaper. (Vedung, 1997) På liknande 

sätt säger Helling och Helling (2000) att det inte räcker med att endast utvärdera resultat av att 

införa nya mer moderna metoder för styrning. De anser att det är lika viktigt att även 

utvärdera de metoder och system som praktiseras för att nå dessa mål.  

 

Enligt Karlsson, Andersson och Lundin (2002) finns det ingen given metod för hur en 

metautvärdering ska genomföras, utan liksom i andra typer av utvärderingar får utvärderaren 

själv välja metod utifrån exempelvis de kriterier som tidigare presenterades i kapitlet.  
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6 EMPIRIDISKUSSION 
För att förenkla begreppsapparaten valde vi att inleda intervjuerna med en diskussion om hur 

vi uppfattar skillnaden mellan utvärdering och uppföljning. De olika respondenterna hade 

liknande tolkning som vi angående skillnaden mellan uppföljning och utvärdering.  

 

Konsult C – Ett företag kan göra en uppföljning utan att för den sakens skull göra en 

utvärdering. En utvärdering sker först då uppföljningen analyseras. 

 

Det vi diskuterade med respondenterna var vår definition som menar att en uppföljning är alla 

tillfällen som företag mäter måluppfyllelse. Utvärderingen sker först då företag går ett steg 

längre och ställer sig frågan om varför utfallet blev som det blev. Därefter analyseras 

orsakerna till detta för att slutligen utifrån analysen korrigera styrkortet eller förändra i 

verksamheten. På liknande sätt kommenterar Gautreau och Kleiner (2001) att företag 

kontinuerligt bör se över hur målen och måtten har gått, vilket benämns uppföljning, om det 

däremot är så att vissa av dem tas bort eller läggs till för att anpassas till strategiska 

förändringar kan det ses mer som en utvärdering.    

 

6.1 Orsak till avsaknad av utvärderingar  

Vi valde att ställa en fråga om varför det finns lite tillgänglig information om utvärderingar av 

balanserade styrkort. Detta var en i viss mån ledande fråga då en del respondenter inte hade 

kännedom om detta men vi ansåg ändå att det trots detta faktum var av relevans att få deras 

synpunkter. Utifrån respondenternas svar har vi fått fram ett antal möjliga orsaker till denna 

avsaknad; att det saknas objektiva mätmetoder, att balanserade styrkort är ett relativt nytt 

fenomen, att det krävs en drivkraft i företaget, att det inte efterfrågas eller att det genomförs 

utvärderingar men att dessa inte dokumenteras. Även om respondenterna har angett ett flertal 

orsaker har vi ändå kunnat se ett tydligt mönster i svaren, vilket är intressant då merparten inte 

hade kännedom om avsaknaden sedan tidigare.   
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6.1.1 Objektiva mätmetoder 

Flera av respondenterna ansåg att avsaknaden kan bero på att det knappt finns några objektiva 

mätmetoder för utvärdering av balanserade styrkort. De menar att styrkort är subjektiva vilket 

leder till att även utvärderingen blir subjektiv.  

 

Konsult B – Jag tror att det handlar om att balanserade styrkort är subjektiva, vilket gör det 

svårt att finna objektiva mätmetoder. Det är därför väldigt komplext att ta fram en bra och 

enkel utvärderingsmetodik.  

 

Konsult C - Det är klart att konsultfirmor skulle kunna göra studier som säger att 70 procent 

av företagen i en viss bransch använder sig av styrkort och att denna bransch är mer lönsam. 

Men frågan är om man ur ett vetenskapligt perspektiv skulle kunna påvisa någon korrelation? 

 

Några nämnde att balanserade styrkort är en väldigt bred begreppsapparat som kan innefatta 

flera användningsområden. Det gör att det är svårt att finna standards som fungerar för alla 

typer av företag.  

 

Konsult C – En svårighet är att det inte finns standards för hur utvärderingar skall ske. Ta till 

exempel det intellektuella kapitalet; Hur mäts trivsel? Hur mäts utveckling av kompetens? 

Denna avsaknad av standards gör det svårare att utvärdera. 

 

Flera diskuterade även att det är svårt att påvisa huruvida ett styrkort är orsaken till en 

förbättring eller om det är att företaget tar upp de strategiska frågorna på agendan som är 

avgörande för förbättringen. En respondent drog bland annat paralleller till 

belysningsexperimentet på Western Electric Companys fabriker i Hawthorne i Chicago 

mellan 1924 och 1932.5 (Abrahamsson & Andersson, 2005) 

 

Respondenternas diskussion kring svårigheter med utvärdering av styrkort för tankarna till 

vikten av standards vid genomförandet av en utvärdering. Anthony (1999) anser att sätta 

standards är ett krav för att kunna utvärdera en cybernetisk modell. På liknande sätt anser 

Pihlgren genom Svensson (1993) att företag måste diskutera mätbarhet, relevans, nytta samt 

                                                 
5 Slutsatsen av experimentet blev att en arbetares beteende och känslor samt att en grupps normer är mycket 
viktiga för vad en enskild person producerar.  
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kostnad när de diskuterar huruvida de ska genomföra en utvärdering. Enligt Pihlgrens synsätt 

ska företag vid låg mätbarhet välja att inte mäta om relevansen är låg och utveckla 

mätmetoder om relevansen är hög. Dessutom måste företaget föra en diskussion kring 

huruvida nyttan är tillräckligt stor samt hur hög kostnaden blir för att det ska vara intressant 

för det att utvärdera. Även subjektivitet är något som diskuteras i utvärderingsavsnittet. Enligt 

Karlssons (1999) synsätt kan en utvärderare begränsa subjektiviteten genom att använda sig 

av systematiska bedömningar av utvärderingens resultat. Intressant att poängtera är att Kaplan 

i en intervju (de Waal, 2003) tror att mätmetodikerna kommer att förfinas de närmaste åren, 

vilket i slutänden skulle kunna innebära bättre metoder för utvärderingar.  

 

6.1.2 Nytt fenomen 

Flera av respondenterna diskuterade om avsaknaden handlar om att styrkort är ett 

förhållandevis nytt fenomen. Det gör att kraften har gått åt till att arbeta fram en metodik för 

hur företag skall implementera samt arbeta med styrkortet. Flera var även av åsikten att det 

inte har gått tillräckligt lång tid för att skapa ett underlag för en empirisk undersökning.  

 

Konsult E – Balanserade styrkort kom på 1990-talet vilket gör att det har gått för kort tid för 

att det skall ha kunnat ske stora utvärderingar.  Än så länge har fokus legat på metoden eller 

implementeringen, inte på utvärdering.  

 

Konsult G – Jag har inte sett särskilt mycket utvärderingar i akademin. De flesta artiklar 

handlar om implementering samt utformning av perspektiv och mått. Det skulle kunna bero 

på att det inte har gått särskilt lång tid.  

 

Respondenternas funderingar kring att styrkort är en för ny metod för att kunna utvärderas 

tror vi till stor del om möjligheter att genomföra jämförande undersökningar mellan olika 

företag eller branscher. Enligt Svensson (1993) och Karlssons (1999) indelningar i hur 

jämförelser kan genomföras finns det även möjlighet att göra jämförelser över tiden i det egna 

utvärderingsobjektet. Vi ser därför inte att det skulle vara ett hinder för ett enskilt företag att 

själv utvärdera hur deras verksamhet har gått. Detta kan även spegla att akademin inte ännu är 

intresserad av utvärderingar av själva styrkortet utan att de istället fortfarande är fokuserade 

på hur företagen ska kunna använda ett styrkort på bästa sätt. 
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6.1.3 Drivkraft 

Utvärdering är ett stort projekt som kan bli kostsamt eller kanske visa på att styrkortsarbetet 

inte har gett det förväntade resultatet. Det gör att det krävs någon form av drivkraft för att 

företag skall välja att genomföra en utvärdering.  

 

Konsult C – Frågan handlar till stor del om vad som är drivkraften till att genomföra 

utvärderingar. Vem skulle tjäna pengar på det? För det är den kommersiella drivkraften som 

driver det mesta.  

 

En annan av respondenterna nämner att den visst tror att det finns drivkrafter, att konsulter 

gärna skulle vilja genomföra en sådan undersökning men att de helt enkelt inte har lyckats 

genomföra någon.  

 

Konsult D – Det är väl för att det är svårt och för att konsulter inte kan eller har lyckats 

tränga in i området än.  

 

Samme respondent fortsätter med att säga att även om konsulter har drivkraften är det möjligt 

att företag inte är intresserade. De nämner att genom att starta en utvärdering finns det en risk 

att väcka kritiska röster. 

 

Konsult D - Ett annat problem skulle kunna vara att det inte finns några incitament för att ta 

fram utvärderingsmått. Det kan finnas en rädsla för eventuella konflikter som skulle kunna 

uppstå om styrkortet inte fungerar. Antingen fungerar det bra, företag är nöjda eller fungerar 

det dåligt och då läggs det ner istället för att utvärderas.  

 

Flera nämnde att det utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv inte alltid finns någon 

anledning att utvärdera. Ifall företag är nöjda och säkra att de kommer att fortsätta med arbetet 

med styrkortet finns det kanske ingen anledning för dem att utvärdera det ifall kostnaden för 

utvärderingen skulle vara högre än den eventuella nyttan.  

 

Konsult B – Jag har en känsla av att företag inte är särskilt proaktiva alltid. Är de nöjda med 

styrkortet har ledningen åtskilliga andra uppgifter att arbeta med. Jag skulle argumentera för 
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att det inte är vettigt för företag att sätta in en långvarig process för att utvärdera styrkortet 

ifall de har andra mer akuta uppgifter inom företaget.  

 

Olve  – Om ett företag känner sig säker på att fortsätta med styrkortet och man vet hur man 

vill utveckla det, vad finns det då för anledning att lägga ner energi på att utvärdera?  

 

Även här kan vi se stora likheter med Pihlgrens resonemang om mätbarhet, relevans, kostnad 

samt nytta. Respondenterna påpekade att ingen är intresserad av att genomföra en utvärdering 

om det inte leder till någon form av vinning. Kostnadsperspektivet var den åsikt som 

dominerade som anledning till att inte genomföra en utvärdering. Men även mer ”politiska” 

resonemang såsom en ovilja att väcka kritiska röster nämndes. Dessutom har frågan utgått 

ifrån att konsulter skulle genomföra utvärderingen och vilken drivkraft som finns hos 

konsulter för att utföra en utvärdering. Det leder oss till frågorna; vem som efterfrågar en 

utvärdering och varför den efterfrågas? 

 

6.1.4 Efterfrågan 

Ingen av respondenterna säger sig ha fått ett uppdrag med rubriken ”Utvärdering av styrkort”. 

Det är ingenting som efterfrågas av deras kunder och många gånger ingenting som de själva 

har erbjudit, även om en del ansåg att det är självklart att informera kunden att de bör 

utvärdera sin modell.  

 

Konsult B – Nej, det är inte särskilt vanligt att kunder efterfrågar en utvärdering  

 

Konsult C – Är man seriös som konsult har man alltid med utvärdering i den egna processen.  

Det krävs alltid en utvärdering, för ett styrkort är under konstant förändring eller utveckling. 

Styrkortet bidrar också till en ökad utvärdering av den egna prestationen i organisationen 

och att flera olika perspektiv belyses.  

 

I likhet med att det är nödvändigt att utvärdera inom verksamheten diskuterar flera att denna 

process bör hållas inom företaget och att företag inte bör använda sig av konsulter. Det beror 

dels på att konsulter inte har tillräckligt med insikt i verksamheten och dels på att 

lärandeeffekterna som uppstår inte kommer företaget till nytta. Detta stämmer överens med 
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Helling och Hellings (2000) resonemang om att det är viktigt att hålla utvärderingen inom 

organisationen för att behålla lärandeeffekterna. Däremot är det viktigt att reflektera över det 

som Konsumentverket (Bull, 2003) säger i en rapport; att en oberoende person lättare kan 

genomföra en kritisk utvärdering. Dock är inte den konsult som genomfört en implementering 

av ett styrkort en oberoende person, vilket gör att denna vinning inte skulle uppstå.  

 

Konsult D – Jag tror faktiskt inte att företag efterfrågar att konsulter genomför någon 

utvärdering av styrkort. Antingen rinner styrkortet ut i sanden eller så arbetar de själva med 

det. Utvärdering är något som kan vara svårt att genomföra som konsult då man själv inte 

ingår i verksamheten.  

 

Konsult H – Jag tycker att företag själva skall genomföra sina utvärderingar. Ett styrkort är i 

sig en form av utvärdering för att få signaler. Det finns ett standardvärde, ett mål och man får 

ett utfall. När något inte stämmer måste de förstå om det är målet eller utfallet som det är fel 

på. Det är inget som de bör delegera åt konsulter för då missar företaget feedbacken och 

lärandet som finns i processen kring ett styrkort.  

 

Dessutom kommenterade flera att ett styrkort är endast en del av företagets styrsystem, vilket 

leder till att en utvärdering kanske inte berör endast styrkortet, utan hela styrsystemet. 

 

Konsult I – Företag vänder sig inte till oss och efterfrågar en utvärdering av deras 

balanserade styrkort. De vänder sig inte heller till oss för att få ett styrkort. Det beror på att 

ett styrkort endast är en parameter av ett företags styrsystem vilket gör att en utvärdering 

handlar om hela styrsystemet.  

 

Det finns ett stort stöd bland respondenterna till att det är en bristande efterfråga som orsakat 

att konsulter inte hjälpt företag att utvärdera sina styrkort. Det finns även ett motstånd hos 

vissa respondenter att företag skulle låta konsulter sköta utvärderingen då företagen skulle 

förlora lärandeeffekten. Dessutom kommenterar flera att styrkort är en del av ett företags hela 

styrsystem vilket gör att en utvärdering handlar om hela styrsystemet och inte endast 

styrkortets prestation.  
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6.1.5 Ingen dokumentation 

En annan diskussion som uppkom med flera av de tillfrågade är vad som kännetecknar en 

utvärdering. Enligt deras synsätt sker en utvärdering för det mesta på årsbasis då företagen går 

igenom och analyserar utfallet av användandet av styrkortet. Även om det inte sker en rituell 

analys av modellen som dokumenteras, argumenterar de för att det är en utvärdering som 

sker.  

 

Konsult B – Man bör se ett styrkort som en cyklisk modell, med vissa uppsatta mål beroende 

på visionen. När styrkortet sedan följs upp och de mäter huruvida dessa aktiviteter har lett till 

förbättring över tiden kan man argumentera för att det är en utvärdering av styrkortet. Varje 

år uppkommer feedback på vad de här aktiviteterna har lett till – man genomför ”surveys” 

och kan se måluppfyllelser. På så sätt sker en utvärdering! 

 

Konsult I – jag skulle säga att det sker verksamhetsutvärderingar hela tiden. Det finns bara 

ingen rubrik satt på det. Sedan ingår ett styrkort i hela företagets styrsystem vilket gör att 

utvärderingen behandlar styrsystemet, inte endast styrkortet. Om det inte råkar finnas en 

styrkortsentusiast i organisationen sätter ett företag inte som rubrik att de skall utvärdera sitt 

styrkort. Dessutom sker det en utvärdering av styrkortet varje år vid diskussionen om vilka 

mål och mätetal som skall användas nästa år.  

 

Enligt Bull (1999) ska det vid en utvärdering ske både en systematisk dokumentation av 

aktiviteter och en kritisk granskning av den utförda verksamheten i förhållande till 

formulerade mål. Enligt det synsättet skulle det kunna argumenteras för att en utvärdering inte 

sker om den inte heller dokumenteras. Dock anser vi att det är en alltför snäv vinkel och det 

argumenteras inte heller för detta enligt någon annan källa.  

 

6.1.6 Sammanfattning 

Utifrån de åsikter som respondenterna har angående varför det sker så lite utvärderingar kan 

vi se några övergripande trender. De flesta anser att en utvärdering bör ske i företaget och inte 

av konsulter. Det är dessutom något som företagen gör idag utan att sätta en rubrik på det eller 

dokumentera det som en utvärdering av sitt styrkort. Det gör att vår tidigare uppfattning om 

att det görs för få utvärderingar av styrkort skulle kunna vara felaktig. Däremot kan vi skönja 
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att få utvärderingar dokumenteras, vilket leder till att kunskaper och lärdomar ifrån 

utvärderingarna inte sprids. En anledning till avsaknaden av dokumentation skulle kunna 

härledas till att utvärdering i företag sker mer på ad hoc-basis än utav en ”rituell anledning” 

(Vedung, 2003) som ofta är fallet i offentliga organisationer.  

 

Avslutningsvis kan vi urskilja framförallt två orsaker till avsaknad av utvärdering utifrån 

intervjuerna. Det ena är att företag utvärderar sina styrkort, men processen dokumenteras inte. 

Det är även möjligt att det dokumenteras men att denna information inte sprids, vilket för med 

sig en avsaknad av information om utvärdering av styrkort i artiklar, Internet eller läroböcker. 

Den andra viktiga poängen som framkommer här är att företag inte specifikt utvärderar sina 

styrkort. Styrkort är nämligen en del av företagets hela styrsystem vilket gör att en utvärdering 

handlar om hela företagets prestation, inte enskilda instrument eller verktyg. För att ett företag 

skulle välja att genomföra en specifik utvärdering för endast sitt styrkort, dokumentera 

utvärderingen samt sprida information om denna anser vi att det skulle behövas väldigt 

speciella omständigheter där företaget upplever att nyttan kommer att överstiga kostnaden för 

utvärderingen – vilket det i dagsläget inte har funnits. 

 

Ytterligare en aspekt vi hade kunnat undersöka är varför det finns en avsaknad av utvärdering 

inom den akademiska världen. Det vi har funnit där är att det genomförs olika typer av 

undersökning kring olika fenomen i ämnet, men inte den typen av utvärderingar som vi 

efterfrågar i denna uppsats. Vi har dock valt att inte gå in djupare på detta fenomen i 

uppsatsen då vi genomför en fallstudie och vi inte tror att våra respondenter i sin roll som 

konsulter har någon djupare kännedom om detta. Ett tydligt tecken på att denna iakttagelse 

skulle kunna stämma är att ett flertal respondenter inte kände till fenomenet innan 

intervjutillfället. Enligt de kommentarer som Anthony (1990) samt Karlsson (1999) har 

angående utvärderingar, dels inom företag (Anthony) och dels inom ekonomin (Karlsson) kan 

vi även skönja att detta forskningsområde kanske inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet 

tidigare.  
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6.2 Arbetsmetod vid utvärdering 

Nästa fråga vi ämnar avhandla är hur konsulter arbetar med utvärderingar av styrkort. Genom 

att få reda på deras tillvägagångssätt, eller hur de skulle gå tillväga ifall de fick ett sådant 

uppdrag kan vi få en god bakgrund inför utvecklandet av en modell för utvärdering.  

 

Ett fåtal av respondenterna ansåg att de utförde utvärderingar. En av respondenterna sa att de 

använde sig av benchmarking, det vill säga att jämföra sig med andra företag, medan flera 

andra tittade på vilket som var syftet med implementeringen och orsaker och förklaringar till 

om syftet hade uppfyllts eller ej.  

 

Konsult A – Vi har en utvärderingsmodell där vi jämför oss med andra företag.  

 

Konsult C – Utifrån mitt perspektiv är det viktigt att kunden alltid är nöjd. Det gör att vi alltid 

utvärderar utfall mot det syfte som fanns vid implementeringen. Jag har ett frågebatteri på 

cirka 100 frågor som jag använder för att utvärdera. Men den allra viktigaste frågan att 

ställa sig är vad som var syftet från början.  

 

Konsult G – Det är viktigt att revidera de strategiska målen och måtten. Även om det idag 

finns mål som är strategiskt viktiga för en i dagsläget problematisk process är det viktigt att 

våga släppa dem och ställa upp mer aktuella strategiska mål i organisationen när de blivit till 

en del av ryggmärgstänket i organisationen. Vår egen process går ut på att varje kvartal 

revidera aktualiteten av de strategiska målen. Men det finns inget verktyg som kan hjälpa till i 

den processen. Det finns så mycket subjektivitet i det hela att jag har svårt att se framför mig 

ett verktyg som skulle kunna ersätta det arbetet.  

 

Eftersom få respondenter aktivt har arbetat med utvärdering av balanserade styrkort valde vi 

att även ställa frågan om hur de skulle gå tillväga om en kund efterfrågar en utvärdering. Flera 

ansåg att en utvärdering handlar om att revidera målen och måtten i modellen för att se om 

den fortfarande är aktuell i förhållande till strategin. En annan respondent förespråkade en 

mer subjektiv bedömning.   

 

Konsult D – En utvärdering handlar till stor del om att undersöka en blandning av individ- 

och bolagsmål för att se huruvida dessa stämmer överens. Man kan ganska lätt konstatera att 
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om företaget har uppnått goda finansiella resultat och medarbetarna samtidigt är nöjda så 

fungerar styrkortet troligtvis bra.  

 

Andra ansåg dock att det krävs en djupare analys med intervjuer eller diskussionsforum för att 

säkerställa huruvida företaget har lyckats med att kommunicera budskapet, om företaget 

arbetar åt rätt håll och om de förväntade effekterna har uppnåtts. En respondent ansåg att 

utvärderingen skall ställas upp i form av en hypotesprövning.  

 

Konsult E – Om jag skulle få i uppdrag att utföra en utvärdering skulle det i stor del handla 

om att göra en kvalitetssäkring. Vi skulle genom ett diskussionsforum komma fram till hur väl 

mål och mått i styrkortet stämmer överens med företagets strategier och visioner. Sedan 

skulle vi kontrollera hur väl man lyckats kommunicera ut budskapet och hur det har 

mottagits. Därefter skulle vi se hur väl förankrad aktivitetsplanen har varit för att slutligen 

jämföra faktiska effekter med förväntade effekter.  

 

Olve – En utvärdering bör vara hypotestestande. Det handlar om två olika angreppssätt, 

antingen ett företag som vill utvärdera sin verksamhet för att eventuellt kunna utveckla och 

förbättra modellen som de arbetar efter eller en forskare som vill finna god praxis för att 

kunna ge råd till företag som inte själva har prövat än.  

 

Utav de respondenter som inte har genomfört utvärderingar ansåg de flesta att det krävs en 

analys för att säkerställa att styrkortet förblir aktuellt i förhållande till företagets strategi. Flera 

av dem poängterade att balanserade styrkort är en cyklisk modell som bör innehålla ett 

utvärderingsmoment åtminstone varje år. Tidsintervallet kan dock variera beroende på hur 

stor risken är att företagets strategi och mål kommer att bli inaktuella. Den cykliska modellen 

bör innefatta en analys av vilka mål och mått som bör revideras, korrigeras eller ändras och 

om de strategiska målen har förändrats bör en djupare analys genomföras. Deras synsätt liknar 

den cybernetiska modell som vi illustrerade i avsnittet styrning. Vi kan även se att 

respondenterna ansåg att företag vid val av metod ska utgå ifrån möjligheter till förbättring 

eller lärandeeffekter, inte att genomföra en kritisk granskning som det kan vara i offentliga 

organisationer.  
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Ytterligare ett intressant fenomen är att flertalet respondenter diskuterade någon form av 

mätbarhet och att utvärderingen skulle utgå från om mål och syfte med styrkortet är uppfyllt 

medan några även tog med möjligheterna att genomföra olika typer av diskussionsforum.  

 

Olve – Metoden är inte tillräckligt distinkt för att resultat lätt skall kunna konstateras. Olika 

företag använder olika delar av den, och ger den mycket olika utformning. Därför krävs det 

att man går in betydligt mer detaljerat för att kunna se vilka beståndsdelar som ger vad. Om 

man nöjer sig med att studera en viss aspekt på reaktionerna på styrning blir det 

förhållandevis lättare. Då kan man genomföra en attitydundersökning för att kunna 

konstatera huruvida styrkortet är väl mottaget inom organisationen. 

 

Enligt Karlssons (1999) indelning skulle den cybernetiska modellens synsätt kunna motsvara 

en blandning mellan mål-resultatinriktad och processinriktad utvärdering. Olves idé om att 

göra en attitydundersökning liknar det mer moderna synsättet att genomföra en interaktiv 

utvärdering där företaget skulle utvärdera styrkortets effektivitet genom att fråga de anställda 

vad de anser om styrkortet istället för att endast undersöka om mål och mått blivit uppfyllda. 

En anledning till att de flesta respondenter lutade mot en de lite mer äldre synsätten på 

utvärdering skulle kunna bero på Karlssons (1999) observation om att ekonomer traditionellt 

sett lutar sig mot att främst avläsa effekter och bedöma effektivitet genom att jämföra resultat 

med mål eller ekonomiska kriterier. 

 

6.3 Arbetet med ett balanserat styrkort 

Vi har även diskuterat vissa mer allmänna frågor kring balanserade styrkort för att undersöka 

om styrkort ger företag den förväntade nyttan. Genom att diskutera olika faktorer som är 

gynnsamma eller ogynnsamma för företag genomför vi redan här en form av utvärdering. Vår 

förhoppning är att diskussionen och lärdomar från ”utvärderingen” kommer att synliggöra 

faktorer som kanske senare kommer att vara av vikt när vi utformar vår modell för 

utvärdering.  
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6.3.1 Syfte med ett balanserat styrkort 

Implementering av styrkort kan initieras av ett flertal orsaker. Vi har tidigare nämnt att företag 

ofta vill uppnå en ökad förståelse för verksamhetens strategi och mål men att det även finns 

ett lönsamhetstänk i bakgrunden. Företagen hoppas att med ett balanserat styrkort få en bättre 

översikt av de viktiga strategiska frågorna samt kunna få medarbetarna att arbeta mot dessa 

mål.  

 

Konsult I – Antingen används styrkortet som en del av det strategiska utvecklingsarbetet. Det 

passar bättre för mindre företag som behöver ha koll på viktiga strategiska frågor. Annars 

används styrkort mer som ett controllerverktyg för att säkerställa att målen efterlevs och följs 

upp. Då behövs det i den mer traditionella ekonomiska styrningen för att komplettera de 

finansiella måtten. Detta angreppssätt är vanligare i större företag. 

 

Det är även viktigt för företag att reflektera över att syftet med styrkortet kan ändra sig med 

tiden. Efter några års användning behöver det inte längre vara av samma syfte som ett företag 

använder sig av styrkortet som det var vid implementeringen.   

 

Konsult F - När vi först träffar kunden handlar det ofta om de vill få bättre struktur på sina 

mätetal, men min bedömning är att de inte utnyttjar styrkortets fulla potential om det bara 

handlar om att ge en grafisk presentation på webben med ett antal mätetal. Många börjar där 

och inser senare att det med hjälp av styrkortet faktiskt går att ändra hela ledningsarbetet 

vilket leder till ett helt annat syfte. Det är få kunder och inte ens vi själva som började med att 

sätta den stora förändringsansatsen direkt. 

 

Styrkortet kan användas på flera sätt och det som främst framgick är att ett styrkort ofta 

används som hjälpmedel för att bygga upp en struktur i verksamheten.  

 

Konsult B – Balanserade styrkort kommer ofta in då vi hjälper företag att strukturera sin 

förändringsprocess. Det är ett sätt att strukturera verksamheten för att öka förståelsen för 

vilka aktiviteter som ger vilka effekter.  
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Konsult E – Kunderna vill ha ett system för att få bättre grepp om verksamheten. De vill 

kunna förstå vad som händer, förstå olika samband samt uppnå en tydligare 

ansvarsfördelning inom organisationen.  

 

Flera av respondenterna anser att det synsätt som styrkort vilar på handlar om sunt förnuft och 

är därmed inget nytt för företag. Styrkort handlar därför mer om att se på en verksamhet 

utifrån flera perspektiv för att uppnå en ökad förståelse.  

 

Konsult D – Genom ett balanserat styrkort kan företag arbeta efter en blandning av 

finansiella och icke-finansiella mått vilket gör att tanken bakom styrkort är mycket bra. Men 

det är inte att upptäcka hjulet igen, som man ibland kan få uppfattningen av när man talar 

med vissa konsulter. Det handlar mer om sunt förnuft och att sätta rätt mål.  

 

Konsult E – Styrkort är kanske inte så nytt som det ibland lanseras på marknaden. Det 

speciella med styrkort är att de behandlar flera perspektiv samt att de skall utgå från ett 

orsak-verkan-samband.  

 

Precis som det enligt Olve et al och Kaplan och Norton finns ett flertal syften med att 

implementera ett styrkort, har våra respondenter även de nämnt flera. Den lärdom som vi har 

med oss till utvecklandet av en modell är vikten av att utvärderingen utgår från syftet med 

styrkortet och att syftet med ett styrkort kan ändras under tidens gång. 

 

6.3.2 Fördelar 

Respondenterna ombeddes ange de fördelar som de har sett med balanserade styrkort i en 

verksamhet. Det vanligast nyttan, som företag ville uppnå med implementeringen, utifrån 

respondenternas erfarenheter var att få en ökad förståelse bland medarbetarna för företagets 

strategi och mål så att de vet var de skall lägga fokus i sina aktiviteter för att företaget skall 

uppnå framgång.  

 

Konsult B – Det är otroligt användbart för att det skapar förståelse inom organisationer för 

vilka mått som är viktiga och hur man bör agera för att komma dit. Man kan bedriva 
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förbättringsarbete via handlingsplaner utan att använda sig av styrkort. Men jag anser att det 

blir otroligt mycket mer effektivt att ha de två tillsammans.  

 

Vi ställde sedan frågan om vad de anser kännetecknar ett framgångsrikt balanserat styrkort 

och här var de flesta respondenter ense om att för att det skall vara en lyckad implementering 

skall det användas aktivt i arbetet.   

 

Konsult C – Ett framgångsrikt styrkort är när det finns alla strukturer på plats för system för 

vägledning och uppföljning. Företaget har genomarbetade riktlinjer, policys och en bra 

värdegrund som är kommunicerad i organisationen. Styrkortet är sedan en del av detta med 

vision, strategiska mål, framgångsfaktorer samt mått och mål. Det är på ett tydligt sätt 

kopplat till ledningssystem och organisationsstruktur och vidare kopplat till den interna 

kontrollen.  

 

Konsult A – De allra bästa styrkorten är de som utformas av företagsledning och dess styrelse 

och när man faktiskt använder sig av styrkorten i styrelsearbetet.  

 

När det gäller fördelar med styrkort var respondenterna ense om att den främsta fördelen är att 

det ger en ökad förståelse och därmed ett gemensamt arbete mot företagets vision. Går vi till 

olika författare och tyder vilka fördelar de anger som de främsta kan vi konstatera att även de 

anser att strategiförståelsen är en främsta fördelarna. (Kaplan & Norton 1996; Olve et al 2003) 

Vi kan även se en samstämmighet med att det är viktigt att ha ett stort engagemang i arbetet 

med styrkortet för att implementeringen skall bli lyckad, leva kvar i verksamheten och 

fortsätta ge fördelar.  En fördel som Olve et al (2003) tar upp, och som skiljer ett balanserat 

styrkort från andra verktyg, är att det innefattar ett samband mellan orsak och verkan.  

 

6.3.3 Nackdelar  

Under diskussioner om nackdelar och problem med styrkort fick vi mer spridda svar än på 

den tidigare frågan om fördelar. Vi tolkar det dock inte som att respondenterna ansåg att 

nackdelarna väger tyngre än fördelarna. En viktig reflektion kring svaren i denna fråga är att 

många av nackdelarna inte är specifika för balanserade styrkort, utan är istället av mer allmän 

karaktär för styrningen. Vi tycker ändå att det är intressant att redovisa dessa, då vi konstaterat 
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att balanserade styrkort är en del av företagets styrsystem. Utav de nackdelar som 

respondenterna kunde hitta med ett balanserat styrkort relaterar de flesta till att företaget inte 

lägger ner nog mycket tid och kraft på att verkligen implementera styrkortet i verksamheten. 

 

Konsult A – Det är ingen idé att köra om inte VD har bestämt sig för att satsa. Ett dåligt 

styrkort är ett som företaget endast pliktskyldigt arbetar med för att VD eller någon annan 

har sagt att man skall göra det.  

 

Konsult C – Det vanligaste problemet är att styrkortet inte är tillräckligt förankrat, att det 

inte har någon eldsjäl som driver förändringsarbetet. Men det är inget förhållande som är 

specifikt för styrkort.  

 

En del nämnde även att det i en del grupperingar inom företag finns en rädsla hos vissa 

medarbetare för förändring. Även detta är ett mer allmänt styrproblem och inte specifikt för 

balanserade styrkort.  

 

Konsult A – Ett stort problem är att det alltid finns personer som inte vill vara med under en 

förnyelseprocess, de vill fortsätta att jobba på det gamla sättet och vägrar därför att hjälpa 

till. 

 

Ytterligare ett problem eller en nackdel med ett balanserat styrkort är att det måste ses ur ett 

helhetsperspektiv och därför inte får vara en egen fristående del från resten av styrsystemet. 

Risken är att resultatet endast blir en sammanställning av grafer och tabeller om man inte 

lyckas med detta.  

 

Konsult F - Styrkortet får inte vara en separat del som lever sitt eget liv där ekonomen eller 

controllern sitter vid sidan av allt ledningsarbete och sammanställer grafer och tabeller till 

förbannelse om inte detta kommer in i ledningsarbetet. 

 

Konsult C – Ett specifikt problem med styrkort är att företag kommer att misslyckas ifall de 

inte har helheten i alla system klart för sig eller om de inte har fört någon diskussion kring 

hur arbetet praktiskt skall genomföras. Då blir resultatet endast en fräck PowerPoint-

presentation.  
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En respondent ansåg till och med att det kan vara så att alla företag inte behöver göra sig 

besväret med att implementera ett balanserat styrkort, då styrkort egentligen handlar om sunt 

förnuft. Även i detta synsätt kan vi dra paralleller till att styrkort kanske inte är så specifika 

som vi trodde innan. 

 

Konsult G – Balanserade styrkort är i grunden sunda teorier, dock ser jag inte att alla företag 

behöver besvära sig med att införskaffa ett styrkort, mycket av teoribildningen bygger 

egentligen på sunt förnuft.  

 

Ett mer specifikt styrkortsproblem som uppmärksammades är att balanserade styrkortet kan 

bli alltför ambitiöst utformat vilket gör det svårt att mäta alla mål som har ställts upp. Detta 

leder till att målet med en ökad förståelse hos medarbetarna inte uppnås utan det uppstår 

snarare förvirring.  

  

Konsult A – Det är viktigt att inte göra för ambitiösa styrkort, de blir nästan aldrig bra. Det 

är lätt att ställa upp mål, det gör man varje nyårsafton – det svåra är att infria målen.  

 

Det balanserade styrkortet är enligt en respondent konjunkturberoende då det även ingår 

icke-finansiella variabler i styrkortet. Detta kan bli ett problem under en lågkonjunktur då det 

blir svårt att motivera varför resurser skall läggas på dessa icke-finansiella delar.    

 

Konsult F – Ett problem med styrkort är att de är väldigt konjunkturberoende. När företaget 

går bra kan det lägga ner resurser på de icke-finansiella delarna men då företaget hamnar i 

en lågkonjunktur kan det vara svårt att argumentera för att det krävs mer tid och resurser till 

de delar som inte direkt kan påföras resultatet. 

 

Det var även ett par av de tillfrågade som ansåg att namnet balanserade styrkort är ett ord som 

har blivit utslitet med ett dåligt rykte och att de därför ibland valt att undvika att nämna det för 

sina kunder även om det är ett styrkort de arbetar med.  

 

Konsult G – Balanserat styrkort kan ibland uppfattas som ett bränt ord ute hos kunderna. 

Företag har ägnat sig åt otroligt kostsamma projekt som inte har gett någon effekt eller att de 
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har haft svårt att se effekten. Därför måste man ibland undvika att nämna ordet balanserat 

styrkort för att ordet ger en negativ bild. 

 

Något otroligt viktigt som poängterades är att styrkortet måste mäta rätt saker för att företag 

ska kunna dra någon nytta av det. För att lyckas mäta rätt faktorer måste det även uppdateras 

kontinuerligt.  

 

Konsult G – Ett dåligt styrkort är ett som inte används, inte uppdateras och som mäter fel 

saker.  

 

Diskussionen kring nackdelar och problem med styrkort har varit väldigt intressant för hur vi 

senare ska utforma en modell för utvärdering. De olika nackdelarna och problemen som 

respondenterna har argumenterat för är sådana förhållanden som företag bör uppmärksamma 

för att förhoppningsvis själva kunna arbeta fram en god modell för sitt styrkortsarbete. Det 

kan vara lämpligt för företag att gå igenom det breda spektrum av problem och nackdelar med 

styrkort för att se huruvida deras egna eventuella problem kan bero på någon av dessa orsaker. 

Exempelvis skulle ett företag kunna tro att deras problem är orsakat av avsaknaden av en 

eldsjäl, medan det i själva verket skulle kunna handla om en inaktuell strategi och således 

inaktuella mätetal, vilket skulle kunna vara förödande för företaget.  

 

6.4 Implementering 

När det gäller implementering av ett balanserat styrkort är respondenterna ense om att det är 

viktigt att börja med en vision och klargöra sin strategi. Även här trycker de på att det är av 

stor vikt att styrkortet blir väl förankrat i verksamheten. Enligt grundmodellen av Kaplan och 

Norton är det fyra perspektiv som skall ingå i det balanserade styrkortet men enligt 

respondenterna är det viktigt att anpassa modellen till företagets omgivning och det kan därför 

vara nödvändigt med fler eller färre perspektiv. Flertalet av respondenterna ansåg att ett femte 

perspektiv, medarbetarperspektivet, bör läggas till Kaplan och Nortons grundmodell.  

 

Konsult F - Kaplan och Norton använder endast fyra perspektiv och vi anser att det inte alltid 

behöver vara just de perspektiven och inte heller den turordningen där du har det finansiella 

perspektivet överst och medarbetarperspektivet underst. Därför använder vi oss ibland av en 
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modell som är mer lik en intressentanalys, för att förstå vilka perspektiv som är tillämpbara i 

det enskilda fallet. 

 

Konsult A – Man skall börja med vision som utgångspunkt och ett femte perspektiv, 

medarbetarperspektivet, skall alltid ingå. Det beror på att det är förklaringsmodellen som är 

det viktiga och för den krävs medarbetarna.  

 

Det som kan vara svårt vid en implementering är att avgöra vilka mål och mätetal som skall 

läggas under vilket perspektiv.  

 

Konsult A – Ett av de svåraste momenten under implementeringen är att avgöra vilka mått 

som hör hemma under vilket perspektiv. Många tycker att allt hör hemma hos 

medarbetarperspektivet  för det är de som faktiskt utför uppgiften.  

 

Ett förhållande vi har reflekterat över är att flertalet av respondenterna rekommenderar ett 

femte perspektiv, medarbetarperspektivet, vilket även stämmer överens med Olve et als 

(2003) observationer om skandinaviska förhållanden. Något respondenterna inte nämnde är 

hur orsak-verkan-sambandet påverkas av en eventuell förändring av perspektiven. Till stor del 

tror vi att detta beror på att många tillämpare av balanserade styrkort inte själva har reflekterat 

över den exakta betydelsen av orsak-verkan-samband, utan mer använder sig av det som en 

förklaringsmodell, för att senare anpassa styrkortet till den verksamhet som kunden/företaget 

bedriver. Detta skulle å sin sida kunna bero på att orsak-verkan-samband är ett väldigt 

komplext och subjektivt samband som inte alltid är möjligt att vetenskapligt bevisa eller förstå 

(Nørreklit 2000, Morgan 1998). Olve et al (2003) omnämner även problemet med att lägga till 

ytterligare ett perspektiv och enligt deras mening kan de andra perspektiven bli ofullständiga 

då medarbetarperspektivet använder de mått som tidigare ingick i övriga perspektiv.  

 

När vi under intervjuerna diskuterade kring styrkort och dess användning var det vissa 

förhållanden som respondenterna spontant kommenterade. Vi fann detta intressant och har 

därmed valt att föra en diskussion om styrkort bör vara manuella eller automatiska, om det 

bör vara individuella eller övergripande samt huruvida bonus bör kopplas till styrkortet. 
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6.4.1 Bonus 

Frågan om bonus bör kopplas till det balanserade styrkort går isär bland respondenterna. En 

del anser att detta är något som är nödvändigt för att få medarbetarna att verkligen arbeta för 

att uppfylla de mål som ställs upp i styrkortet.  

  

Konsult B – Bonus är ett otroligt effektivt sätt att öka engagemanget och på så vis garantera 

att processen fungerar över tiden.  

 

Konsult I – För de företag som har styrkortet kopplat till bonus är det självklart en viktig del, 

det är ofta ett sätt att konkretisera. Om målen är så viktiga att de bör ge bonus – då har 

företaget hittat rätt mätetal. Det finns en mängd andra aspekter att ta hänsyn till vid val av 

bonusmodell, men om företag väljer att koppla styrkortet till bonus kommer slagkraften och 

styrkan med styrkortet att öka. 

 

Konsult D – Min uppfattning är att de flesta företag väljer att koppla styrkortet till någon 

form av bonus. Utan bonus kan det vara svårt att få något riktigt driv i styrkortsarbetet och 

att få de anställda att se nyttan med styrkortet. I många fall kan bonus vara en förutsättning 

för en lyckad implementering.  

 

Andra respondenter säger däremot att om ett företag väljer att knyta sitt balanserade styrkort 

till bonus är det mycket viktigt att noga tänka igenom vilka mål som skall vara 

bonusgrundande. Detta då det finns risk att den önskvärda effekten av bonusen utgår och det 

istället leder till bieffekter. 

 

Konsult B – Det är otroligt viktigt att bonus knyts till styrkortet på ett vettigt sätt. 

Medarbetarnöjdhet är kanske inget som bör premieras – får de tårta en gång för att de är 

nöjda lär de sig att om de bara säger att de är nöjda kommer tårta vid nästa 

medarbetarundersökning också.  

 

Att koppla bonus till styrkortet har både sina för- och nackdelar, å ena sidan kan man uppnå 

ett ökat engagemang i arbetet mot de strategiska målen, å andra sidan finns det en risk för 

negativa bieffekter. Det är även av vikt för företag att fundera på huruvida de vill omskapa 

hela sitt bonussystem för att kunna koppla det till styrkortet. Utöver olika beteendeeffekter 
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som kan uppstå beroende på hur bonuskopplingen utformas spelar även andra faktorer in 

såsom exempelvis fackliga organisationer och tidigare bonusprogram. Även Olve et al (2003) 

diskuterar kopplingen mellan bonus och styrkort. Kontentan av deras resonemang är att bonus 

kan vara lämpligt, om den utformas på rätt sätt, men det kan samtidigt bidra till inga eller 

negativa konsekvenser. Vi anser att företag bör reflektera kring huruvida de bör eller inte bör 

koppla bonus till styrkortsarbetet. Den avgörande faktorn bör vara ifall företaget räknar med 

att uppnå mer positiva än negativa konsekvenser av en eventuell bonuskoppling.  

 

6.4.2 Individuella vs övergripande 

En annan fråga som uppkom under våra intervjuer var om styrkort skall brytas ner på 

individnivå eller om företaget skall avsluta implementeringen på verksamhetsnivå. De flesta 

ansåg att ett individuellt styrkort kan vara bra, speciellt om det rör sig om en verksamhet med 

väldig individuella uppgifter, exempelvis revisionsbyråer. Då ett syfte med styrkortet är att 

öka förståelsen ses ett individuellt styrkort av vissa som en del i detta förståelsearbete.  

 

Olve – Individuella eller teambaserade styrkort kan vara en bra idé i ett led av 

styrkortsarbetet. Givetvis utgår detta ifrån att de anställda har individuella eller 

teambaserade uppgifter.  

 

Konsult A – Individuella fungerar fantastiskt bra. Jag tycker att man är skyldig sina anställda 

individuella styrkort och vi använder oss av dem i utvecklingssamtalen. De största 

framgångarna med styrkort kommer först när man kommit ner på individuella styrkort.  

 

Konsult G – Ju närmare styrkortet är dig desto lättare kan du att se vad du påverkar och inte 

påverkar i styrkortet. Det är viktigt för en organisation när du sätter upp ett styrkort att få 

dels ledningen och dels individen att arbeta mot målen.  

 

Några ansåg att det inte är nödvändigt bryta ner styrkortet till individnivå men att det däremot 

är viktigt att de anställda skall kunna identifiera sig med styrkortet och detta kan kanske vara 

svårare när man endast har ett övergripande styrkort för hela verksamheten. Samtidigt 

reflekterade andra över att styrkorten även på individnivå måste förmedla företagets strategi – 

annars försvinner ett viktigt syfte med styrkortet.  
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Konsult E – Man behöver inte ha ett för var och en av de anställda, däremot är det viktigt att 

de anställda skall kunna identifiera sin roll i styrkortet för att de skall kunna känna att de är 

med och påverkar.  

 

Enligt Olve et al (2003) är det viktigt att företag alltid börjar med ett övergripande styrkort för 

att senare eventuellt även implementera på lägre nivåer. På vilken nivå i organisationen som 

styrkortet ska implementeras styrs även enligt Olve et al (2003) av ur vilket syfte som det 

implementeras. Frågan om styrkortet skall brytas ner på lägre nivåer eller om det skall stanna 

på en verksamhetsnivå är inte lätt att besvara. Det vi har kunnat utläsa är att det beror på vad 

det är för företag samt att de bör arbeta utifrån individuella eller teambaserade uppgifter. En 

annan viktig punkt är att om det bryts ner för mycket, kan utseendet helt ändras ifrån det 

ursprungliga, och då förmedlar det inte längre företagets strategi. 

 

6.4.3 Manuella vs automatiska 

Utav de intervjuade tillhandahåller några egna system för balanserade styrkort som 

automatiserar mätningsprocessen medan andra eventuellt rekommenderar kunden att köpa in 

ett system.  De respondenter som själva säljer ett system tycker att det är en stor utmaning att 

använda manuella processer och att det blir väldigt mycket dyrare i längden.  

 

Konsult B - Det är en jätteutmaning om man inte vill ta styrkortet hela vägen och 

automatisera utan endast använda sig av manuella processer.  

 

Konsult G – En kund hade 99,5 procent av deras informationsinsamling för deras styrkort 

manuellt, om du tar det gånger antal heltidsanställda som skall arbeta med insamlingen ser 

man att det är en dyr process som företaget kanske inte vet vad det kommer få för nytta av.  

 

Vissa respondenter rekommenderar sina kunder att starta med ett manuellt system först för att 

efter en tids användning utvärdera vilka tekniska medel som behövs. Andra säger att det går 

alldeles utmärkt utan ett automatiserat system och sträcker sig till och med till att det inte 

behövs någon mätning alls för ledningsgruppen vet vilka faktorer som går bra och vilka som 

kräver större fokus.  
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Konsult F - Skall jag vara riktigt ärlig så går det lika bra utan. Skall jag vara övertydlig så 

kan ett företag ”skita i” att mäta. Om du sitter i en ledningsgrupp och studerar företagets 

strategiska karta med kritiska faktorer tror jag att lejonparten av dem har en maggropskänsla 

för vilka kritiska framgångsfaktorer det är lite vajsing med och vilka som ligger väldigt bra 

till. Sedan gäller det att koppla ledningsarbetet, alla dina investeringar, resurser, aktiviteter 

och prioriteringar till de kritiska framgångsfaktorer som behöver åtgärdas. 

 

Olve – Vi rekommenderar att man gärna skall prova manuellt och i begränsad skala ett tag 

innan man bestämmer vilka tekniska hjälpmedel som behövs. Det grundar vi på den 

undersökning vi har utfört. Samtidigt är detta självklart betingat av hur stor organisationen 

är och hur den är strukturerad. Det viktigaste är dock att måtten är accepterade och 

respekterade för att de anställda skall kunna förstå och tolka dem.  

 

Det kan kännas som självklart att de konsulter som själva säljer system även rekommenderar 

användandet av dessa, det är därför extra intressant att höra en av dem säga att det inte alltid 

behövs ett automatiskt system. Det som sägs är att det kan vara bra att börja manuellt för att 

sedan satsa ytterligare resurser om det krävs för att automatisera processen. Automatiseringen 

sparar resurser i form av tid då informationsinsamlingen kring ett balanserat styrkort kan vara 

väldigt omfattande. Hur ett företag väljer att göra bör dock övervägas med hjälp av en analys 

av de kostnader och den nytta som kan uppstå samt utifrån det syfte som företaget använder 

sig av styrkortet. Gray (1998) säger att automatiseringen av styrkortet är ett problem då de 

ickefinansiella måtten ofta är svåra att mäta eller relatera.  
 

6.4.4 Branscher och företagstyper 

Respondenterna ser inte ett balanserat styrkort som något branschbetingat utan de anser att det 

passar för de flesta företag. Något utmärkande är att sannolikheten ökar att det finns ett 

styrkort där det finns hög kompetens och att det är extra relevant i företag som inte har tydliga 

mål utsatta. Inte heller i litteraturen har vi funnit att ett balanserat styrkort endast är lämplig 

för någon specifik bransch.  

 

Konsult B – jag tror att det i alla branscher finns ett lika stort behov av transparens och att 

följa en cykel för mätning – feedback – uppföljning.  
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Konsult C – Ju mer kompetens det finns inom ett företag desto större är sannolikheten att det 

finns ett styrkort.  

 

Konsult E – Balanserade styrkort handlar i stor del om sättet att tänka kring målstyrning för 

att kunna bygga upp och konkretisera övergripande mål och visioner. Det gör att styrkort 

känns mer relevanta i de verksamheter som inte har haft tydliga mål.  

 

Anledningen till att vi valde att diskutera detta med respondenterna är för att ta reda på ifall 

styrkortsarbetet sker på samma sätt i olika branscher. I och med att så är fallet ser vi inte 

någon anledning till att en modell för utvärdering inte skulle kunna fungera i alla typer av 

branscher.  

 

6.5 Framtiden 

Avslutande vill vi ge en inblick i hur respondenterna tror att framtiden för balanserade 

styrkort kommer att se ut. Alla är ense om att själva konceptet eller sättet att arbeta på 

kommer att finnas kvar, då det är en enkel och lättförståelig modell. Något som flera 

kommenterade är att modellen i framtiden eventuellt inte kommer att ligga under namnet 

balanserade styrkort.   

 

Konsult B – Jag tror att själva ”tänket” kring styrkort kommer att finnas kvar, däremot 

behöver det kanske inte alltid kallas för balanced scorecard. Behovet som det uppfyller är 

otroligt viktigt och nyttan man får genom att ha en balanserad uppföljning av företagets 

verksamhet kommer att finnas kvar.  

 

Konsult C – Balanserade styrkort är definitivt här för att stanna. 

 

Konsult G – Jag tror att det kommer att komma en mogen andra våg med mer automatiserade 

styrkort. Det finns väldigt mycket i de här tankarna och teorierna som är väldigt sunda, det 

kostsamma har tidigare legat i att samla in all information för de olika perspektiven.  

 

Konsult H – Jag tror att det kommer att bli framtidens budgetsystem.  

 

73 



Utvärdering av balanserade styrkort 
Hjärtberg & Järnemar 

 
Olve et al (2003) har samma tankar som våra respondenter, att styrkort har varit en trend, fått 

dåligt rykte men kommer att finnas kvar även om det kanske går under ett annat namn. 

Olve et al (2003) nämnder dock att företag inte kan räkna med att uppnå fördelarna som ett 

balanserat styrkort kan medföra om de implementerar en modell som inte fullt ut är ett 

styrkort. Vi tror att grundidén med styrkort kommer att finnas kvar men kanske inte med 

namnet styrkort, vilket kan ha att göra med den tidigare observationen, att styrkort är en del 

av företags ekonomisystem. Styrningen med både finansiella och icke-finansiella faktorer 

kommer därmed med stor sannolikhet, enligt de intervjuade, att finnas kvar.  
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7 MODELL FÖR UTVÄRDERING 
Utifrån den genomgång av litteratur, tidigare uppsatser samt intervjuer vi har genomfört har vi 

funnit en avsaknad av information för hur företag ska kunna utvärdera sitt arbete med 

balanserade styrkort. Denna avsaknad beror kanske inte som vi först trodde på att det inte 

genomförs några utvärderingar inom företag, utan mer beroende av att de inte dokumenteras. 

Det är även möjligt att utvärderingen sker i samband med utvärderingar av hela styrsystemet 

och får därför inte rubriken ”utvärdering av balanserade styrkort”. På grund av denna 

avsaknad anser vi att det finns ett behov av en modell som företag skulle kunna utgå ifrån då 

de befinner sig i en utvärderingsfas av sitt styrkortsarbete.  

 

7.1 Förslag på modell 

Vi skulle vilja presentera den modell för utvärdering av balanserade styrkort som vi har 

kommit fram till efter att ha analyserat teori samt intervjumaterial. Vi har i vårt skapande av 

modell utgått från att styrkort representerar det cybernetiska tankesättet och därmed förutsatt 

att företag använder sig av de fyra faserna som beskrivs i Anthony, Hawkins och Merchant 

(1999). Vi har dessutom valt att själva utgå från det cykliska tankesättet, det vill säga en 

cybernetisk modell. Anledning till detta är att trots den cybernetiska modellens nackdelar, är 

det ett allmänt vedertaget tankesätt med stor acceptans hos användarna. Ett exempel på detta 

är att flertalet respondenter förespråkade en cybernetisk modell vid utvärderingar. Vi kommer 

först att diskutera modellens utseende och funktion, sedan följer en reflektion med de för- och 

nackdelar vi har funnit, för att slutligen diskutera modellens generaliserbarhet.  

 

1. SYFTE
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Figur 12: Modell för utvärdering
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Denna modell för utvärdering utgår från syftet med styrkortet, därefter sker en uppföljning av 

strategin för att se huruvida den fortfarande är aktuell. Tredje steget är att utifrån mätningarna 

strukturera måluppfyllelse och strategikompatibilitet för att avgöra målrelevansen. De första 

tre stegen handlar alla till stor del om att strukturera verksamheten innan analys av resultatet 

sker. Slutligen genomförs en revidering av mål och mått inför nästa år. Nedan följer en mer 

utförlig beskrivning av dessa delar steg för steg. 

 

7.1.1 Syfte 

Det finns flera möjliga syften för företag att implementera ett styrkort. Som vi tidigare har 

diskuterat kan det exempelvis vara att tydliggöra och kommunicera strategin, strukturera 

verksamheten, genomdriva förändringsarbeten, använda som kontrollverktyg, utvärdera 

verksamheten etcetera. Beroende på vilket syfte som företaget valde att införa ett styrkort är 

det även olika resultat de önskar uppnå. Ytterligare en anledning till att börja vid syftet är att 

under tidens gång kan syftet med styrkortet förändras samt att vi även har sett tecken på att 

företag inte alltid använder mål och mått som är anpassade till det syfte som styrkortet 

används, vilket vi anser att de bör göra. 

 

Frågor som inledningsvis bör besvaras är därför: 

1. Av vilket syfte implementerades styrkortet? 

2. Är detta syfte fortfarande aktuellt? 

3. Hur kan syftets uppfyllelse mätas? 

 

Efter att företaget har svarat på ovanstående frågor finns det även några övergripande frågor 

vilka bör tas i beaktande. Företaget bör fundera på om det ska ändra någon annan aspekt i 

deras styrkortsarbete, exempelvis, vilken nivå i företaget som styrkortet bör vara riktat till 

(individuella, teambaserade etcetera), huruvida det krävs mer eller mindre automatisering av 

styrkortsarbetet och ifall det bör vara kopplat till bonus eller om bonuskopplingen bör 

förändras. Utifrån företagets egen situation kan det utöver dessa aspekter finnas ytterligare 

förhållanden som bör uppmärksammas och diskuteras. Efter en tids användning kan det vara 

lättare att analysera behovet av dessa övergripande förhållanden och är därför bra att ta med i 

en utvärdering. Efter att ha uppmärksammat dessa frågor är företaget redo för att gå vidare till 

nästa steg, strategi. 
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7.1.2 Strategi 

Nästa steg i utvärderingen handlar om en reflektion kring huruvida den strategi som gällde när 

styrkortet togs fram fortfarande är den aktuella. Anledningen till att denna diskussion bör 

föras är att styrkortet skall vara kopplat till strategin (Kaplan & Norton, 1996, Olve et al, 

2003). När vi menar att företaget först bör studera sin strategi syftar vi inte till att det varje år 

krävs en särskild verksamhetsanalys enbart för utvärderingen, vilket skulle kunna vara väldigt 

kostsamt, utan menar att de kan använda sig av de analyser som genomförs inför affärsplaner 

alternativt maggropskänslan.  

 

Har strategin ändrats anser vi att företaget bör ta fram vilka mått som fortfarande är aktuella 

eller ej och företaget kommer då in i steg tre där analys av måluppfyllelsen av de mått som 

fortfarande är aktuella sker.  

 

7.1.3 Målrelevans 

I detta steg ingår att strukturera mål och mått beroende på om de är uppfyllda eller ej och 

utifrån det föregående steget se vilka som är kompatibla med strategin. Anledningen till att vi 

väljer att dela in i uppfyllda och ej uppfyllda är för att dessa två kräver olika typer av analyser 

i nästa steg. Ett problem i detta steg är att avgöra om ett mål är uppfyllt eller ej. De mått som 

är kvantitativa och objektivt mätbara är oftast inga problem att avgöra om de har uppfyllts då 

det finns ett konkret mätetal att gå efter. Det är däremot de kvalitativa och subjektiva måtten 

som kan orsaka problem. För att avgöra om dessa mått är uppfyllda eller ej bör företaget ställa 

upp egna kriterier för mätning och sedan utgå från dessa vid struktureringen som vi 

förespråkar.  

 

De mått som inte längre är kompatibla med strategin anser vi inte heller behöver analyseras i 

form av måluppfyllelse. Det beror på att de inte längre pekar på kritiska framgångsfaktorer 

och ett omfattande analysarbete av dem skulle endast konsumera resurser utan att leda till 

någon framtida nytta, vilket vi grundar på det resonemang som Svensson (1993) för angående 

relationen kostnad-nytta. Dessutom bör företag mäta det som är viktigt att mäta, inte det som 

är lätt att mäta. De bör heller inte använda sig av mer sofistikerade metoder än nödvändigt, då 

det endast leder till kostsamma projekt. Figuren nedan är ett exempel för att tydliggöra hur 
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företag skulle kunna välja att strukturera de olika mätetalen efter att ha gått igenom dess 

kompabilitet med strategin och måluppfyllelse.  

 

EJ KOMPATIBLA 
MED STRATEGI

KOMPATIBLA MED 
STRATEGI

EJ UPPFYLLDAUPPFYLLDA

EJ KOMPATIBLA 
MED STRATEGI

KOMPATIBLA MED 
STRATEGI

EJ UPPFYLLDAUPPFYLLDA

Figur 13: Strukturering av mål och mått  
 

7.1.4 Måluppfyllelseanalys 

Enligt det synsätt vi har på utvärdering, att det är först vid analysen av uppföljningen som en 

utvärdering sker, kan man hävda att det är i detta steg i vår modell som den egentliga 

utvärderingen äger rum. De övriga stegen i struktureringen har varit av mer förberedande art 

och nödvändiga för att ta sig hit. I detta steg bör företaget börja med att analysera de mål och 

mått som är kompatibla med strategin.  

 

Beroende på om måttet är uppfyllt eller ej menar vi att det finns olika typer av frågor att 

besvara och diskussioner att föra. Vid en första anblick kan det verka onödigt att vidare 

analysera de mål och mått som är strategiskt kompatibla och uppfyllda. Vi anser dock 

motsatsen. Anledningen till detta är att bara för att de är uppfyllda betyder det inte att de 

speglar kritiska framgångsfaktorer eller så kan det vara så att målet var för lågt satt och 

behöver omvärderas. Det kan även visa sig att ett företag endast mäter något som är självklart 

inom organisationen, något som ingår i ryggmärgstänket hos de anställda. Om detta är fallet 

menar vi att det kan vara onödigt att fortsätta med det måttet och att det kan finnas andra mer 

angelägna mål som företaget bör rikta sin energi mot. Är det däremot så att analysen visar på 

att målet var för lågt och företaget fortfarande kan bli bättre bör en ny nivå sättas upp och 

måttet fortfarande ingå i styrkortet.  

 

För de mått som är uppfyllda kan det därför vara lämpligt att i analysen besvara följande 

frågor: 
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- Speglar måtten någon kritisk framgångsfaktor - behöver de finnas kvar?  

- Kan det finnas mer passande mått som kan ersätta de gamla? 

- Var målet för lågt satt? 

- Är nyttan med att mäta större än kostnaden? – annars ta bort! 

 

För de mått som inte är uppfyllda är det viktigt att föra en diskussion kring varför måttet inte 

har uppfyllts. Till hjälp kan användas Merchant & Van der Stedes (2003) grundfrågor vid 

styrningsproblem, det vill säga att styrningsproblem kan förklaras med att det råder brist på 

vägledning, motivation eller beror det på personliga begränsningar.  Ifall inte grundfrågorna 

kan förklara den bakomliggande orsaken bör företaget fråga sig ifall det är måtten som är 

undermåliga, vilket exempelvis skulle kunna förklaras av att de är för högt satta. Dessutom 

skulle någon opåverkbar situation utanför företaget kunnat ha bidragit (exempelvis 

naturkatastrof, strejk etcetera). 

 

Om företag inte har uppnått målen bör de därmed reflektera kring följande frågor.  

- Kan bristen på måluppfyllelse förklaras av måtten? 

- Kan bristen på måluppfyllelse förklaras av styrningen? 

- Har någon extraordinär händelse utanför företaget påverkat? 

- Är nyttan med att mäta större än kostnaden? – annars ta bort! 

 

Den sista fasen i analysen är att avgöra ifall syftet med styrkortet är uppfyllt. Vi tror inte att 

denna fråga behöver besvaras varje år, för om målen och måtten är uppfyllda och de är 

kompatibla med strategin kan man konstatera att det troligtvis är ett framgångsrikt styrkort. 

Denna sista fråga behandlar nämligen endast om syftet med styrkortet är uppfyllt. Flera av 

våra respondenter ansåg, enligt ett mer processinriktat tankesätt, att styrkortet är 

framgångsrikt om syftet är uppfyllt, men vi anser att det endast säger en del av historien. 

Företaget måste även reflektera kring fler faktorer, exempelvis, hur mycket har det kostat eller 

om det hade gått att genomföra syftet på ett mer effektivt sätt för att avgöra ifall de anser att 

styrkortsarbetet är framgångsrikt.  
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7.1.5 Revidera mål och mått 

I det sista steget bör företaget fundera på vilka mål och mått som är väsentliga att lägga fokus 

på inför nästa period. Anledningen till att detta är ett eget steg, och inte ingår i budgeteringen i 

den cybernetiska modellen (Anthony, Hawkins & Merchant, 1999), är att i budgeteringen 

sätts nivåer för hur mycket, hur ofta etcetera medan vi i revidering talar om vilka mål och mått 

som ska användas inför nästkommande period.  

 

En viktig punkt för företag att begrunda är vilka processer som är viktiga att fokusera på. Bara 

för att en punkt är viktig, är det inte säkert att fokus behöver läggas på den. De mått som bör 

ingå i styrkortet är de som behöver uppmärksammas i organisationen, det vill säga sådana 

som kanske har kommit i skymundan tidigare år men som är avgörande för företagets framtid. 

De mått som ingår i ett styrkort ska spegla kritiska framgångsfaktorer och det får framförallt 

inte vara för många, vilket kan illustreras med Kaplan och Nortons fras: ”What you measure 

is what you get.”  

 

Avslutningsvis rekommenderar vi företag att vissa år (speciellt det första året då mest lärdom 

kan uppnås) dokumenterar förfarandet, för att lära sig inför framtiden samt för att kunna 

sprida kunskap inom organisationen och till sina eventuella benchmarkingpartners.   

 

7.2 Reflektion kring modell 

Efter att ha en byggt en egen modell tycker vi att det känns väsentligt att även reflektera kring 

olika för- och nackdelar med denna modell. Vi kommer även att diskutera varför vi valde 

detta utseende på modellen samt modellens generaliserbarhet.   

 

Den främsta fördelen med denna modell anser vi är att det är en logisk modell som skulle 

kännas naturlig för företag att använda sig av. Det grundar vi på att den till stor del är byggd 

på de resonemang som fördes under intervjuerna samt med hänsyn tagen till olika problem 

som företag brottas med i praktiken med sitt styrkortsarbete. 

 

Ett problem, som varken är en för- eller nackdel med denna modell, är att problemet med hur 

företag ska kunna mäta mer subjektiva förhållanden inte försvinner eller minskar. Vi anser 

inte att vi kan ge en generell förklaring till hur detta problem kan hanteras. Därför har vi  i 
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denna modell valt att utgå från att företag själva bör ställa upp mål för hur dessa mer 

subjektiva mått ska kunna mätas, och överlämnar därmed det problemet till företagen.  

 

En nackdel som vi misstänker med denna modell är att den är tidskrävande. Den kräver ett 

omfattande analysarbete vilket skulle bidra till att många mantimmar och mycket resurser går 

åt. Vi förespråkar att företag första gången följer alla moment i modellen för att på så sätt 

kunna genomföra hela utvärderingar. Om detta dessutom dokumenteras och sprids, kommer 

lärandeeffekter bidra till att arbetet inte behöver bli lika kostsamt nästföljande år. Om företag 

misstänker att arbetet kommer bli mer kostsamt än vad nyttan uppväger, anser vi att de bör 

avstå från utvärderingen och istället utvärdera utifrån maggropskänslan eller dylikt.  

 

7.2.1 Varför denna modell? 

Vi har valt att bygga en modell som följer på det cybernetiska tankesättet. Det beror på att den 

cybernetiska modellen är accepterad både bland de flesta akademiker och bland praktiker. Ett 

tydligt exempel på detta är att ett flertal av våra respondenter diskuterade ett cykliskt 

arbetssätt då de redogjorde för hur de skulle genomföra en utvärdering. En annan anledning är 

att det balanserade styrkortet i sig är en modell som utgår från det cybernetiska tankesättet. 

Det gör att en cybernetisk utvärdering känns som en naturlig förlängning på det redan 

existerande styrkortet. Den stämmer även till viss del överens med Karlssons (1999) 

resonemang att ekonomer traditionellt sett lutar sig mot att främst avläsa effekter och bedöma 

effektivitet genom att jämföra resultat med mål eller ekonomiska kriterier.  

 

Vi har även reflekterat kring andra möjliga arbetssätt, exempelvis att bygga en checklista som 

företag skulle kunna använda sig av i utvärderingar. Det vi upptäckte i byggandet av en 

checklista är att även denna i slutändan följde det cybernetiska tankesättet, vilket gjorde att vi 

flyttade frågorna från checklistan till modellen.  

 

Som vi nämnde tidigare är en utvärdering av ett balanserat styrkort en form av 

metautvärdering och vid en sådan är det upp till utvärderarna att välja metod för 

utvärderingen. Vi har tolkat att ett balanserat styrkort i sig bygger på Karlssons (1999) 

samtliga tre utvärderingsinriktningar. Den har delar av processinriktade utvärderingen då den 

kartlägger olika processer i företaget, mål-resultatinriktade i och med att den ställer upp mål 
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och mått för hur verksamheten ska utvärderas samt en mer interaktiv användning då ett 

styrkort till stor del handlar om att medarbetare tillsammans med ledare ska diskutera fram 

vilka mål och mått som bör användas. Denna modell anser vi liknar de tankesätt som används 

vid mål-resultatinriktade samt processinriktade utvärderingar.  

 

Det hade även varit möjligt att utforma en metod för en mer interaktiv utvärdering av 

styrkortet. Vid en sådan hade företag kunnat undersöka hur användarna av ett styrkort anser 

att arbetet med styrkortet fungerar och utifrån det avgöra huruvida styrkortet är framgångsrikt 

eller ej. Enligt vår mening finns det flera fördelar med en interaktiv utvärdering; den är 

förhållandevis lätt att genomföra och konsumerar relativt lite resurser, företag får insikt i vad 

användarna av styrkort anser om styrkortet samt att det även här uppstår lärandeeffekter. 

Nackdelar är att den inte är lika systematisk och dess subjektiva natur gör att det eventuellt är 

svårare att tolka resultatet. En interaktiv utvärdering kan vara mycket lämplig för företag, men 

vi valde dock att bygga en mer utförlig modell som är anpassad till det cybernetiska 

tankesättet som förespråkades av flertalet respondenter. Det kan även krävas någon form av 

interaktiv utvärdering vid de mer svårmätbara måtten som ingår i styrkortet, varför vi inte 

utesluter vissa interaktiva delmoment i den modell vi konstruerat.   

 

7.2.2 Generaliserbarhet 

Även om vi tidigare argumenterat för att det inte är lämpligt att göra generaliserbara slutsatser 

utifrån en fallstudie så menar vi ändå att vi med denna modell lyckats fånga förhållanden som 

är av generell art för de flesta företag. Modellen utgår från att det enskilda företaget ska 

strukturera sin unika situation för att den, precis som ett balanserat styrkort, är 

situationsbetingad. Balanserade styrkort är enligt vårt intervjumaterial en modell som fungerar 

för nästan alla typer av företag i de flesta branscher. Detta borde innebära att även de flesta 

typer av företag i de flesta branscher borde kunna använda sig av denna modell för 

utvärdering. Därför anser vi att de flesta företag bör kunna använda sig av denna modell dock 

med reservation att den bör prövas empiriskt innan det kan fastställas att så är fallet.  
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8 SLUTSATSER 

8.1 Orsaker till avsaknad av utvärderingar av balanserade styrkort 

Vi har undersökt olika förhållanden som skulle kunna ligga till grund för avsaknad av 

utvärderingar av styrkort. Vi har dock valt att endast studera förhållanden i företag och kan 

därför inte argumentera för förhållanden i den akademiska världen. Genom de intervjuer som 

genomförts har respondenterna spontant diskuterat förhållanden såsom att företag inte 

efterfrågar att konsulter genomför utvärderingar, att det är ett förhållandevis nytt fenomen, att 

det kan saknas drivkrafter inom organisationer och att de oroar sig för att det är en dyr process 

samt att styrkort är subjektiva och därmed svåra att mäta. 

 

I vår undersökning har vi även funnit att en del företag genomför utvärderingar av styrkort, de 

dokumenteras dock inte. Anledningen till detta är att utvärderingar genomförs internt i 

företag, oftast på ad hoc-basis. Fokus ligger inte heller på styrkortet utan hela 

verksamheten/styrsystemet vilket gör att den inte har rubriken ”utvärdering av styrkort”.  Att 

inte företag dokumenterar sina utvärderingar kan ha att göra med att företag inte arbetar på 

samma systematiska sätt som den akademiska världen eller helt enkelt att de inte ser nyttan 

med att genomföra en dokumentation.  

 

8.2 Utvärderingar av balanserade styrkort 

I dagsläget sker utvärderingar av balanserade styrkort ofta i samband med den årliga 

uppföljningen av verksamheten. Utvärderingen sker då i form av en revidering av målen och 

måtten utifrån de mätningar som har gjorts. Denna utvärdering sker därmed internt i företaget 

utan att efterfråga hjälp från konsulter. Vi anser även att det kan vara lämpligt att behålla 

denna fas internt då konsulter inte har tillräcklig insikt i verksamheten och organisationen 

annars kan förlora lärandeeffekter. Det som främst förespråkas är ett mer cykliskt arbetssätt 

med utvärdering av syfte- och måluppfyllelsen med styrkortet. Det finns även möjlighet för 

företag att utföra en benchmarking för att sprida kunskaper och dra lärdomar av andras 

erfarenheter eller att genomföra fokusgrupper för att få fram vad användarna av styrkort anser 

om det. Utav de respondenter som i dagsläget inte arbetar med utvärderingar förespråkade 

flertalet det cybernetiska tankesätt som vi sedermera använde oss av i utvecklandet av en 
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modell för utvärdering. Ett av de främsta syftena med utvärdering är att säkerställa att den 

strategi som förmedlas via styrkortet fortfarande är den aktuella för företaget.  

 

8.3 Balanserade styrkorts förväntade nytta 

För att ett styrkort ska ge den förväntade nyttan är det väsentligt att det är välförankrat i 

organisationen, att det mäter rätt faktorer och att det används i ledningsarbetet. Utan dessa tre 

punkter kommer inte styrkortet att ge den förväntade nyttan, oavsett hur väl det är utformat 

och om de inte uppfylls kommer det endast att bli ett kostsamt projekt som inte genererar mer 

än fina tabeller och presentationer. Det är även mycket viktigt att organisationen vet vad som 

är syftet med styrkortet. Beroende på syftet kan styrkortet utformas olika och framförallt 

förmedla olika effekter. Ett felaktigt utformat styrkort kan dessutom vara direkt vådlig för ett 

företag då det kan komma att styras åt fel håll. 

 

Ett av de främsta syftena med ett styrkort är att förmedla företagets strategi för att få alla att 

arbeta mot samma vision, därför är det väsentligt för ledare att säkerställa att de mål och mått 

som ingår i styrkortet är kompatibla med den aktuella strategin. Vi anser även att det är 

nödvändigt för företag att reflektera kring huruvida den förväntade nyttan med att ha ett 

styrkort överstiger de kostnader som uppstår i utformandet av styrkortet, 

informationsinsamlingen, samt revideringen av mål och mått. Ett styrkort är nämligen en 

dynamisk modell som befinner sig i konstant utveckling och förändring. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Under arbetsprocessen har vi uppmärksammat vissa aspekter som skulle vara intressanta att 

mer ingående undersöka. En av dessa baserar sig på Olve et als (2003) och våra respondenters 

uttalande om att många företag implementerade ett balanserat styrkort i slutet på 90-talet när 

det var en stor trend men sedan kanske inte använder sig av det i verksamheten. Det skulle 

därför vara av intresse att genomföra en kvalitativ undersökning av de ansvariga för 

styrkortsarbetet i de företag som implementerade styrkort under trendperioden för att se hur 

de i dagsläget använder sig av det balanserade styrkortet eller varför de valde att av sluta 

arbetet. Genom en sådan undersökning skulle det kunna uppkomma flera intressanta faktorer 

som sedermera skulle vara relevanta erfarenheter för både företag som arbetar med styrkort 

och företag som funderar på att implementera sådana.   

 

En annan undersökning som vi själva gärna skulle ha utfört om tid funnits är en mer praktisk 

utvärdering av balanserade styrkort. Denna undersökning skulle förslagsvis kunna 

genomföras på ett antal företag för att utifrån denna kunna dra lärdomar och eventuellt 

förbättra dels vår modell för utvärdering och dels eventuellt företags praktiska användningar 

av balanserade styrkort.  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

Inledning 

Berätta varför vi ska göra intervjun, bakgrunden till uppsatsen, vem som ska använda 

resultatet och till vad samt vilka frågor som intervjun ska ge svar på. 

 

Kontrollera hur lång tid vi faktiskt har på oss och om det är ok att banda samtalet. Fråga ifall 

respondenten vill vara anonym och på vilket sätt? 

 

Inledning om respondent + styrkort 

Berätta om vad du arbetar med. 

Vad har du för erfarenhet av balanserade styrkort?  

Vad anser du att det är för skillnad mellan uppföljning och utvärdering av styrkort? (ifall 

respondent har annan syn än oss så berättar vi hur vi ser på det) 

 

I företaget 

Hur implementerades styrkortet i ditt företag? 

Av vilken anledning implementerades ett styrkort? 

Hur såg det tidigare styrsystemet ut? 

Hur använder ni er idag av ert styrkort i ditt företag? Har det förändrats? 

(primärt styrsystem, early-warning system, underlag för budget, kommunikationsverktyg, 

strategiförmedlare) 

 

Mot kund 

På vilket sätt har du arbetat med balanserade styrkort mot kund? 

(initiativtagare, tidsaspekt, sammansättning av projektgrupp) 

Av vilka anledningar implementeras styrkort hos kunderna? 

Vad brukar de tidigare ha för styrsystem? 

Hur använder sig kunderna av sitt styrkort? 
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(primärt styrsystem, early-warning system, underlag för budget, kommunikationsverktyg, 

strategiförmedlare) 

 

Utvärdering av balanserade styrkort 

Hur har du arbetat med utvärdering av balanserade styrkort i ditt företag? 

Hur har du arbetat med utvärdering av styrkort mot kund? 

Varför har du utvärderat styrkort? 

Hur uppkommer/sker processen kring utvärdering av styrkort? 

Har du uppfattat några bakomliggande faktorer till varför en utvärdering har skett? 

Hur ser kundernas efterfråga ut gällande utvärderingar av styrkort? 

Har du något exempel på en modell för utvärdering av styrkort? 

Om du inte själv har utvärderat ett styrkort, hur skulle du genomföra en utvärdering ifall en 

kund gav dig ett sådant uppdrag? 

 

Bra/dåliga balanserade styrkort 

Vilka framgångar har du stött på med balanserade styrkort som styrverktyg? 

- I företaget 

- Hos kunderna 

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt styrkort? 

Vilka är problem har du stött på med balanserade styrkort som styrverktyg?  

- I företaget 

- Hos kunderna 

Vad anser du kännetecknar ett dåligt styrkort? 

Anser du att styrkort förmedlar det de vill, och på vilket sätt? 

På vilket sätt ger styrkort den förväntade informationen eller nyttan för företag? 

 

Övrigt 

Varför tror du att det finns så lite information om utvärderingar av balanserade styrkort? 

Vad är din personliga åsikt om styrkort som styrverktyg? 

Hur ser framtiden ut för balanserade styrkort? 
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Avslutning 

Sammanfatta, fråga om vi har glömt något väsentligt, ifall de har något att tillägga, vilken typ 

av uppföljning de vill ha på sina svar. Kan vi få återkomma ifall vi har kompletterande 

frågor? 

 

 

 


