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Sammanfattning 
Bakgrund: En relativt ny strategi för verksamhetsuppföljning är Balanced Scorecard. Vid 
genomförandet av en strategi i en organisation är en l yckad implementeringsprocess mycket viktig. 
Strategiimplementeringar är organisationsspecifika och för att de ska lyckas måste de både 
formuleras och implementeras med det enskilda företagets unika förutsättningar som 
utgångspunkt. Ett problem är att genom förandet i vissa fall endast behandlas som en liten detalj i 
planeringsarbetet. Det här problemet beror på hur de strategiska planerna genomförts och en 
lysande plan som genomförs dåligt ger bara ett mediokert slutresultat. 
 
Syfte: Vårt syfte är att utreda hur en lyckad implementering av balanserade styrkort uppnås. 
 
Genomförande: Vi har studerat fyra olika bolag inom ABB med olika verksamheter, skilda 
geografiska placeringar och med olika långa erfarenheter av Balanced Scorecard. Datainsamling 
har skett genom intervjuer. 
 
Resultat: Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en framgångsrik implementering anser vi är 
att få medarbetarna engagerade till att arbeta med styrkortet. En annan viktig framgångsfaktor är 
att tillräckligt med resurser främst med avseende på tid för att hinna arbeta med styrkortet. Vi 
anser även att resurser i form av utbildning i konceptet balanserade styrkort och hur medarbetarna 
skulle arbeta med dessa var viktigt för ett lyckat införande. Vi har också funnit svårigheter som 
företag måste se upp med och förbereda sig på att hantera. Företagen upplevde vid införandet en 
skepsis och osäkerhet bland vissa medarbetare, främst på tjänstemannasidan. Detta hanterades 
genom information och utbildning. I många företag fanns också en projekt trötthet som ledde till ett 
avvaktande mottagande av styrkortet. 
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Abstract 
Background: Balanced scorecard is a relatively new strategy in analysing activities in a company. To carry 
out a strategy in an organization a successful implementation is very important. Strategy implementations are 
unique for each organization and to succeed it has to be formulated and implemented with the individual 
companies particular conditions as starting-point. A problem is that the implementation sometimes is treated 
as a small detail in the planning process. This problem depends on how the strategic plans is carried out. A 
brilliant plan which is poorly implemented will only give a mediocre result.  
 
Purpose: Our purpose is to investigate how to make a successful implementation of a balanced scorecard. 
 
Method: We have been studying four different companies in the ABB-group. This companies works in 
different enterprises, different geographic seating and with different experiences of balanced scorecard. We 
have collected data by doing interviews. 
 
Results: We consider that the privately most important factor to achieve a successful implementation is to get 
the co-workers engaged in the work with the Balanced Scorecard. Another important factor to success is that 
the organization has enough resources, principally regarding time to work with the scorecard. We also think 
that resources as education in the concept and how the co-workers is supposed to work with it is important for 
the success. We have also detected some difficulties that the company has to look out for and prepare to 
handle. The companies we looked into experienced a scepticism and a feeling of insecurity among some of 
the co-workers, mostly the salaried employees. In many of the companies there was also a tiredness in 
projects which resulted in an expectant reception of the scorecards. The companies handled this through 
information and education.   
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1. Inledning 
 
I det här inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till vår 
magisteruppsats och för en problemdiskussion kring undersöknings-
området. Ur problemdiskussionen härleds uppsatsens syfte och vi beskriver 
de avgränsningar vi valt att göra. Avslutningsvis presenterar vi den 
disposition vi valt för den fortsatta framställningen. 
 

1.1 Bakgrund 
 

ur ska ett införande av ett balanserat styrkort ske? Arbetet med 
balanserade styrkort kan vara både tråkigt, jobbigt och meningslöst 
eller alldeles, alldeles underbart! Det beror i mycket stor 

utsträckning på hur implementeringen genomförs. På grund av det ovan 
sagda anser vi att det är ett mycket intressant område vi avser att studera, 
nämligen implementeringsproblematiken vid införande av balanserade 
styrkort. 
 
Johnson och Kaplan publicerade i slutet av 1980-talet boken Relevance 
Lost: The rise and fall of management accounting. I sin bok riktade de hård 
kritik mot dåvarande redovisnings- och styrsystem. Anledningen till detta 
var att de ansåg att de redovisnings- och styrsystem som många 
amerikanska företag använde sig av uppfyllde fel syfte. Det ovanstående 
resonemanget stöds även av Olve et al (1997) som anser att den 
traditionella ekonomistyrningen uppmanar till ett kortsiktigt tänkande och 
suboptimering. Kritiken mot det traditionella ekonomisystemet anses 
intressant och har i stor utsträckning tagits i beaktande av svenska företag. 
En anledning till detta kan vara den vikt som Kaplan & Norton (1992) 
lägger på ekonomistyrning då de menar att det är mycket viktigt för att 
företag ska bli konkurrenskraftiga. 
 
Till följd av denna kritik började ett sökande efter alternativa metoder och 
system för att möjliggöra bättre ekonomisk styrning som i slutändan ska 
resultera i ökad lönsamhet. Det stora genombrottet för den här sortens nya 
tankar kom som vi tidigare nämnt när de amerikanska författarna Kaplan & 
Norton (1992) konkretiserade gamla erfarenheter om alternativa 
styrmodeller i en modell som benämndes Balanced Scorecard. Balanced 
Scorecard är en form av styrinstrument, med syftet att integrera och 
balansera finansiella mått, till exempel avkastning, med kvalitativa mått 
som till exempel kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Dock var detta ingen 

H 
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nyhet eftersom Herbert Simon redan under 1950-talet poängterade vikten 
av att finansiella mått kombineras med icke-finansiella mått i vad han 
kallade "scorecards" (Simon, 1954). 
 
Vid genomförandet av en strategi i en organisation är en lyckad 
implementeringsprocess mycket viktig. När Kaplan & Norton 1992 för 
första gången introducerade Balanced Scorecard tankarna var det mycket 
lite fokus på införandet. I den senaste boken som kom ut 2001 var det mer 
skrivet om införandet, vilket antyder att även de har fått upp ögonen för 
vikten av en lyckad implementering. Strategiimplementeringar är 
organisationsspecifika och för att de ska lyckas måste de både formuleras 
och implementeras med det enskilda företagets unika förutsättningar som 
utgångspunkt. Vid införande av nya strategier krävs ofta en omallokering 
av befintliga resurser och det är viktigt att snabbt inse det för att inte tappa 
mark i implementeringsarbetet. (Thompson & Strickland, 1992) Detta 
anser vi även gäller vid modellimplemeneteringar som är fallet vid 
införande av det balanserade styrkortet. Naturligtvis är en 
strategiimplementering en mer omfattande förändring bland annat med 
avseende på omallokering av resurser, men vi anser ändå att det finns vissa 
likheter. Det är av största betydelse att både implementeringen och 
strategin är väl genomarbetade. Kopplingen mellan dem är så stark att de 
kan beskrivas som mer eller mindre överlappande. (Bourgeois & Brodwin 
1984) 
 
Ett problem är att genomförandet i vissa fall endast behandlas som en liten 
detalj i planeringsarbetet. Detta har medfört ett växande missnöje med 
strategier och löften som de inte ansetts kunna infria. Det här problemet 
beror på hur de strategiska planerna genomförts och en lysande plan som 
genomförs dåligt ger bara ett mediokert slutresultat. (de Vasconcellos e 
Sás, 1990) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vi har för avsikt att utreda hur företag uppnår en lyckad implementering av 
balanserade styrkort, men vad är då en lyckad implementering? Med en 
lyckad implementering avser vi huruvida medarbetarna på våra fallföretag 
har ansett att införandet av balanserade styrkort har varit lyckat hos dem. 
Anledningen till detta är att vi ser det som det enda kriteriet för en lyckad 
implementering som vi har möjlighet att undersöka. 
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Företag har visioner som kan brytas ned till mer konkreta strategier och 
mål. Det finns dock problem för företag att överföra strategierna till mer 
lättförståeliga och mätbara faktorer för att koppla ihop strategierna med den 
operativa verksamheten. Utöver de redan tidigare nämnda problemen finns 
det ett behov av kvalitativa styrmått för att bättre kunna förutspå och 
påverka företagets långsiktiga framgång. För att lyckas med detta kan 
företagen använda sig av ett Balanced Scorecard. Men det räcker inte med 
att ha ett bra verktyg för att lyckas, det är minst lika viktigt att införandet 
av verktyget går bra. Som framgår av nedanstående citat är processen att 
införa ett Balanced Scorecard långt ifrån lätt och det tar tid innan 
användarna inser fördelarna med det. 
 

"But the process was not easy. One division manager decribed 
his own three-stage implementation process after receiving our 
directive to build a balanced scorecard: denial - hope it goes 
away; medicinal - it wont go away, so let´s do it quickly and get 
it over with; ownership - let´s do it for ourselves." 

 
Källa: Brady i Kaplan & Norton, 1993, (sid 140) 

 
Generellt kan sägas att människan är motståndare till förändringar som hon 
inte förstår och/eller riskerar att bli negativa för individen, vilket gör att 
dessa blir svåra att genomföra. Inom en organisation finns alltid ett 
förändringsmotstånd som kan vara av olika karaktär. (Lindvall, 1997) Vid 
införande av ett BSC stöter företaget på den här problematiken eftersom det 
nya konceptet ofta innebär att medarbetarna kommer att utvärderas efter 
mått och mål som är nya för dem. Detta kräver ofta att medarbetarna 
förändrar både sitt sätt att tänka och arbeta. Företagen är ofta medvetna om 
att det kan bli ett problem. För att kunna hantera förändringsmotståndet är 
det viktigt att förstå medarbetarnas uppfattningar om ett införande av ett 
balanserat styrkort. Anledningen är att medarbetarnas uppfattning om det 
balanserade styrkortet ger en viktig indikation om huruvida det är möjligt 
att framgångsrikt implementera ett balanserat styrkort. Att bryta ned 
förändringsmotståndet är som framgår ovan viktigt för ett framgångsrikt 
införande av ett styrkort. Det finns dock fler variabler, vilket framgår i det 
följande, som är minst lika viktiga för ett lyckat införande. 
 
Det balanserade styrkortet ska leda till att även icke-finansiella mått 
används på alla nivåer i företaget. Företagets medarbetare måste förstå hur 
deras handlingar påverkar företagets långsiktiga framgång och det är viktigt 
att ledningen samtidigt inser vad som krävs för att uppnå denna framgång. 
Det innebär att medarbetarna måste vara positiva till det balanserade 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

4  

styrkortet om implementeringen ska bli lyckad. (Kaplan & Norton, 1992) 
Därför är det viktigt att ha kunskap om vilken betydelse ledare har för 
individer i organisationen (Ericson, 1998). 
 
Kaplan & Norton (1992) anser att en implementering av ett balanserat 
styrkort förutsätter att hela konceptet är väl förankrat hos företagets 
medarbetare. För en lyckad förankring krävs att medarbetarna är eller kan 
påverkas att bli förändringsbenägna i förhållande till BSC-konceptet. Det 
krävs alltså att alla medarbetare på olika nivåer i företaget accepterar, 
förstår och efterfrågar BSC-konceptet. Med andra ord att medarbetarna är 
villiga att börja arbeta med det nya konceptet. Medarbetarna måste delta i 
implementeringsprocessen och ha en vilja att deltaga i förändringen det 
innebär. En lyckad implementering av ett balanserat styrkort leder till att 
det verkligen används i organisationen och det är först då som företaget kan 
dra nytta av de fördelar ett balanserat styrkort medför för den långsiktiga 
styrningen av företaget. Detta ska naturligtvis i slutändan leda till ett 
förbättrat ekonomiskt resultat. 
 
Förenklat beror ett företags konkurrenskraft under rådande förhållanden på 
två saker. Dels företagets förmåga att identifiera och förstå vad som 
påverkar konkurrensen och hur det förändras över tiden. Det här ska 
relateras till företagets kompetens att mobilisera och hantera de nödvändiga 
resurserna för valda konkurrensåtgärder över tiden. För att lyckas med att 
bli ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag är det viktigt att kunna 
hantera förändringar. (Pettigrew & Whipp, 1991) 
 
Belöningsstrukturen är det mest kraftfulla instrumentet för att lyckas med 
hela strategiimplementeringen eftersom den ger individen ett personligt 
engagemang i processen, något som inte alltid själva förändringen ger. 
(Thompson & Strickland, 1992) Även Kaplan & Norton (2001) betonar 
vikten av att använda sig av bonussystem som kopplas till det balanserade 
styrkortet. En stark företagskultur och en nära koppling mellan strategi och 
kultur är andra starka instrument för att påverka människor att göra sina 
jobb bättre och mer i överensstämmelse med organisationens synsätt. Det 
är också viktigt med ett bra strategiskt ledarskap vilket innebär att kunna 
prognosticera vilka situationer som kan komma att uppstå och förbereda ett 
sätt att bemöta detta. (Thompson & Strickland, 1992) 
 
Vid implementering av nya idéer är timing mycket viktigt. Därför är det bra 
att genomföra implementeringen under till exempel en lugnare period för 
företaget. Det är viktigt att även använda tidigare erfarenheter från liknande 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

5  

implementeringar för att uppnå framgångsrika implementeringar. (Bicheno, 
1991) 
 
När det finns en ny idé som ska införas i en organisation är det viktigt att 
implementeringen blir framgångsrik om idén ska ses som nyttig och 
värdefull. Därför ska vi granska själva implementeringsproblematiken som 
finns vid införanden av Balanced Scorecards. Vi ska försöka besvara hur 
företag kan undvika fallgropar och åstadkomma en lyckad implementering. 
Det finns mycket skrivet om balanserade styrkort, hur de ska byggas upp 
och nyttan med att använda sig av ett sådant. En svaghet när det gäller 
BSC-konceptet är att det inte i någon större utsträckning finns litteratur 
eller undersökningar som behandlar själva implementeringsprocessen. 
Därmed kan vår uppsats ge ny information inom ett än så länge relativt 
okänt område. 
 

1.3 Problemfrågor 
 
Hur påverkar de strukturella och processuella aspekterna i företaget 
implementeringen av det balanserade styrkortet? 
 
Vilka svårigheter kan finnas vid implementeringen av balanserade styrkort? 
 
Hur bör implementeringsprocessen kring styrkorten utformas? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att utreda hur en lyckad implementering av balanserade styrkort 
uppnås. 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att i vår uppsats endast fokusera på själva implementerings-
processen av ett Balanced Scorecard. Därmed kommer vi endast studera 
tidsperioden från att ett beslut tagits om att implementera ett balanserat 
styrkort till dess att implementeringen är genomförd såtillvida att styrkortet 
används. 
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1.6 Disposition 
 
Vårt inledande kapitel har nu presenterat bakgrunden till vår uppsats och 
för även en problemdiskussion kring det vi avser att undersöka. Därefter 
redogör vi för vår uppsats syfte och avgränsningar. Avslutningsvis 
presenterar vi en kortfattad disposition över hur uppsatsen kommer 
presenteras. 
 
I kapitel 2 kommer vi att redogöra för grundläggande resonemang kring 
vetenskap och metoder för forskningsgenomförande. Vi kommer här också 
att presentera vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av studien. Detta 
följs av en teoridiskussion i kapitel 3, som utgör vår referensram. Vi 
kommer där att fokusera på implementeringsprocesser, förändringsarbete 
och det balanserade styrkortet. Därpå följer kapitel 4 där all empiri från de 
valda undersökningsobjekten presenteras uppdelade bolag för bolag. Efter 
att ha presenterat datamaterialet kommer detta analyseras i kapitel 5. Vi 
kommer då utifrån undersökningens syfte att besvara de uppsatta 
problemfrågorna och diskutera kring det valda problemområdet. 
Avslutningsvis presenterar vi i kapitel 6 våra slutsatser utifrån analysen och 
ger förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2. Metod 
 
I det följande kapitlet kommer vi att redogöra för den vetenskapliga 
bakgrund som både vi och den allmänna forskningen kan anses befinna sig 
i samt föra en diskussion om vetenskap och vetenskaplighet. Utöver detta 
kommer vi också att presentera det tillvägagångssätt vi använt oss av vid 
det fortsatta arbetet med datainsamlingen samt kritiskt granska de vägval 
vi gjort och de risker detta inneburit för rapportens kvalitet.  
 
 

etodkapitlet avser att bygga en plattform för hur den fortsatta delen 
av uppsatsen ska tolkas av läsaren och för hur vårt arbete ska 
uppfattas utifrån vårt synsätt och arbetssätt. Det som presenteras 

här kommer inte att återkomma senare i uppsatsen begreppsmässigt men 
ligger hela tiden till grund för våra resonemang och ställningstaganden. Vi 
har uppmärksammat att sätten att se på detta avsnitt i en rapport är lika 
många som det finns läsare och författare. Därför väljer vi att hålla en 
relativt bred väg öppen för att så många som möjligt ska känna igen sig i 
det som presenteras. Vi är övertygade om att detta är det bästa sättet för att 
presentera en vetenskapligt accepterad rapport på den nivå vi befinner oss 
och inte ta oss den tvivelaktiga friheten att bestämma vilka delar av 
området läsaren ska få presenterad för sig.   
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Metoden är kanske den del i en uppsats som löper störst risk att uppfattas 
som osammanhängande och abstrakt för läsaren. Framförallt på grund av 
att de filosofiska frågeställningarna kan upplevas som svåråtkomliga av 
många. Det är därför av största vikt att som författare försöka strukturera 
upp detta avsnitt på ett läsvänligt sätt. För att uppnå detta kommer vi i 
kapitlet att utgå från en bild (se figur 2.1) som Arbnor & Bjerke (1994) har 
tagit fram. Modellen är tänkt att läsas från vänster till höger för de fem 
boxarna och att pilarna ovan pekar på vilken ”vetenskapsdel” som avses. 
Modellen visar hur en kunskapsprocess kan gå till. Vi tycker den beskriver 
en inlärningsprocess på ett relativt lättförståeligt sätt. Delar av innehållet i 
modellen är sådant som inte kommer stå i fokus i vår rapport, till exempel 
grundläggande föreställningar kring positivism och hermeneutik, men vi 
presenterar det ändå för att hålla den röda tråden i modellen vid liv.  
 

M
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FIGUR 2.1: METODLÄRA OCH ARBETSPARADIGM 
 
Källa: Arbnor & Bjerke, 1994. Egen bearbetning. 
 
 

2.2 Grundläggande föreställningar 
 
Som Arbnor & Bjerke (1994) visar i sin modell ovan kan inte metodsynsätt 
och metodlära i allmänhet behandlas direkt, utan måste föregås av en 
diskussion kring grundläggande föreställningar inom forskning. När 
forskarna talar om kunskapssyn brukar de ofta skilja mellan två teoretiska 
synsätt, nämligen positivism och hermeneutik. Dessa synsätt innebär olika 
uppfattningar om hur världen ”presenteras”. Enkelt uttryckt kan man säga 
att positivism förespråkar avbildning och hermeneutiken tolkning av 
omvärlden. 
  
I detta vägval tycker vi oss ligga mer åt det hermeneutiska hållet i vår 
forskning. Detta eftersom vi inte ser på verkligheten som ett 
naturvetenskapligt fenomen som kan förstås genom fakta. Vår 
problemformulering och vårt syfte antyder att vi vill förstå det fenomen 
som vi undersöker. Därför kommer vår slutsats att baseras på tolkning av 
det fenomen och kvalitativa material vi studerat. Vi kommer kanske inte att 
kunna förhålla oss objektivt till det vi studerar, men det anser vi vara helt 
normalt. Vi anser inte att varken ett rent positivistiskt eller rent 
hermeneutiskt synsätt är särskilt idealiskt att använda sig av. Kampen 
mellan objektivitet och subjektivitet är ständigt pågående för en forskare 
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och att säga sig tillhöra någon sida helt och hållet är mycket vanskligt. 
Även om vi själva, som tidigare nämnts, anser oss ligga närmare det 
hermeneutiska synsättet och dess subjektivitet vill vi inte skriva under på 
att allt är antingen svart eller vitt som i någon av dessa båda falanger. Det 
är tämligen meningslöst att resonera om det hela när valmöjligheterna 
presenteras som två motpoler. Verkligheten finns troligen någonstans mitt 
emellan, olika nära någon kant beroende på vilket forskningsområde det 
gäller. 
 

2.3 Vår vetenskapssyn 
 
Hur en person ser på saker och ting och hur hon uppfattar sin omgivning 
och verklighet skiljer sig av naturliga skäl från person till person. Det kan 
bero på allt ifrån skillnader i personlighet, uppfostran, utbildning och 
erfarenheter till mer djupgående kulturella faktorer. Synen på verkligheten 
påverkar i sin tur hur personen handlar i olika situationer, ser på kunskap, 
ser på problem och sedan försöker lösa dem. När en eller flera personer 
forskar och gör en studie är det därför naturligt att dessa personers synsätt 
ligger till grund för hur studien utformas. Detta genom att alla medvetna 
aktioner av forskaren som val av perspektiv, fokus i insamlandet av empiri 
och kanske framförallt tolkningen av datamaterialet hela tiden präglas av 
personen bakom arbetet. 
 
Individernas agerande och uppfattningar styrs av hur samhället och dess 
olika system ser ut. Foucault menar att människan är relativt låst i sin 
handlingsfrihet genom att hon blir påtvingad en viss given kunskap som är 
sanktionerad av samhället (Månsson, 1995). Detta kanske är en något långt 
gående åsikt men visst är det så att miljön i människans omgivning i allra 
högsta grad påverkar. Vi får från barnsben lära oss vad som är rätt och vad 
som inte accepteras. Detta präglar naturligtvis individen i hennes fortsatta 
liv (Berger & Luckmann, 1967). Det får alltså betecknas som en rimlig 
slutsats att människan inte är opåverkad av samhället trots att den enskilde 
individen i samhället ofta ser sina egna värderingar och uppfattningar som 
objektiva och verkliga (Berger & Luckmann, 1967). För en utomstående 
kan däremot samhällets verklighet verka underlig utifrån den egna 
bakgrunden.  
 
Som läsare av en forskningsrapport har vi konstaterat att det är viktigt att 
vara medveten om att forskarens personlighet medför att total objektivitet 
inte kan garanteras. Vi anser att vetenskap och det som skall anses som 
vetenskapligt till stor del styrs av hur det ser ut i samhället och dess 
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strukturer i allmänhet. Men även den attityd och maktstruktur som finns 
inom ämnet för forskningen påverkar. Vi skiljer oss alltså i åsikt jämfört 
med Popper som hävdar att vetenskap är fristående från samhällets 
påverkan (Selander, 1986). 
 

2.4 Metodsynsätt 
 
En forskares uppgift kan bland annat ses som att relatera teori och 
verklighet till varandra. Underlaget för framtagning av teorier är den data 
och empiri som samlas in och som ska spegla verkligheten. För att på ett 
förståeligt och trovärdigt sätt förklara den koppling forskaren gör mellan 
teori och verklighet används en förklaringsmodell. Enligt Patel & 
Davidsson (1994) är de två klassiska sätten att förhålla sig till detta 
antingen induktion eller deduktion. En induktiv ansats utgår från en mängd 
observerade fall och syftar till att fastställa samband inom dessa fall som 
generellt giltiga medan deduktiva ansatser å sin sida ses som en motpol till 
induktiva ansatser och utgår från generella regler och hävdar att dessa 
regler förklarar ett visst iakttaget fenomen (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
Då de båda ovanstående metodsynsätten anses utgöra två motpoler har ett 
tredje synsätt arbetats fram som en gyllene medelväg. Detta synsätt 
benämns abduktion och kännetecknas av en växelverkan mellan empiri och 
teori. Där induktionen utgår från empiri och deduktionen utgår från teori 
anses abduktionen utgå från empiriska iakttagelser, liksom induktionen, 
men är därmed inte avvisande till teoretiska föreställningar och närmar sig 
därför deduktionen. Detta synsätt tros vara en mycket vanlig metod vid 
fallstudiebaserade undersökningar. Metoden innebär att ett utvalt 
forskningsobjekt tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som, om 
det vore riktigt, förklarar det valda fallet. Den tolkning som görs i 
forskningen måste sedan kontrolleras och bestyrkas genom nya iakttagelser 
av nya fall för att vinna trovärdighet. Detta eftersom tolkningarna inte alltid 
är logiska. Metoden blir på detta sätt en kombination av induktion och 
deduktion men tillför också nya moment under tidens gång. (Alvesson & 
Sköldberg 1994)   
 
Vi har i figuren nedan försökt bearbeta Alvesson och Sköldbergs modell 
för att tydligare visa vilken ”väg” forskningen tar beroende på valt synsätt. 
Det bör dock nämnas att figuren presenterar de olika synsätten i sin 
renodlade form och att vissa modifikationer kan uppstå i praktiken. I 
figuren är första pilen för abduktionen streckad som ett tecken på att denna 
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metod anses börja först i och med ”befrielsen” från empiriska till teoretiska 
mönster (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
  Deduktion Induktion Abduktion 
 
Teori   
 
Empiriska regel- 
bundenheter 
 
Empiri 
 
 
FIGUR 2.2: DEDUKTION, INDUKTION OCH ABDUKTION 
 
Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994. Egen bearbetning. 
 
 
Abduktionen anses av Alvesson och Sköldberg (1994) ha sin fördel i att 
den vågar ta steget bort från ren faktasammanställning och att detta görs 
med stöd av ”teoriladdad” empiri. Författarna menar vidare att 
hermeneutiker skulle kunna hävda att en abduktiv ansats kan ses som en 
sorts hermeneutisk spiral eftersom det sker en tolkning av fakta som vi 
redan har en viss förförståelse av. Det finns dock inga kända kopplingar 
fullt ut mellan hermeneutik- och abduktionstänkande.  
 
Vi anser att abduktion är det synsätt som bäst beskriver den metod som vi 
kommer att använda oss av. Vi kommer att nyttja den växelverkan mellan 
teori och empiri som Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver som 
kännetecknande för metoden för att komma fram till relevanta slutsatser. 
Det deduktiva i vår rapport kan anses vara det faktum att vi baserar vår 
undersökning på ett antal intressanta teorier. Dessa blir sedan normbildande 
för vilken typ av information vi kommer att samla in. Teorierna hjälper oss 
på så sätt att bedöma vilka områden inom det iakttagna objektet som är 
viktigt och intressant. Vi kommer dock inte enbart att utgå från teorier utan 
också i hög grad vara öppna för de infallsvinklar som empirin kan ge under 
resans gång, vilket får anses vara ett induktivt arbetssätt. Vidare har vi både 
tidigare under utbildningen och även parallellt med uppsatsarbetet skapat 
oss en förförståelse för ämnet, vilket också har påverkat valet av 
observationsområde. Detta sammantaget gör att vi anser oss ha ett 
metodsynsätt som kan härledas till abduktionen. 
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2.5 Arbetsparadigm 
 
I den modell som vi har som utgångspunkt i detta kapital (se figur 2.1) följs 
metodsynsättet av något som Arbnor & Bjerke (1994) kallar för 
arbetsparadigm. Detta beskrivs som att olika metodiska procedurer och 
metodiker formas med hjälp av metodläran, en brygga mellan 
metodsynsättet och det mer konkreta undersökningsområdet. För vår del 
har arbetsparadigmet främst utgjorts av att välja vilken studieansats 
undersökningen ska ha samt att försöka garantera dess tillförlitlighet och 
giltighet. 
 

2.5.1 Val av studieansats 
 
Vid val av studieansats finns det olika metodiska angreppssätt. Holme & 
Solvang (1999) skriver att man kan särskilja dem genom att se vilken 
utgångspunkt informationen har. Den kan vara av karaktären mjukdata eller 
hårddata och man talar då om kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har 
valt en kvalitativ metodansats. För att motivera vårt val vill vi ge en kort 
beskrivning av de båda angreppssätten kvalitativ- och kvantitativ forskning. 
 
Speciellt utmärkande i kvalitativa och kvantitativa metoder är skillnaderna i 
målsättning och sättet att ställa frågor. Starrin & Svensson (1994) skriver 
att målsättningen i den kvalitativa undersökningen är att identifiera och 
klarlägga företeelser och egenskaper som inte är kända eller inte förklarats 
tillfredsställande. Den kvantitativa undersökningen riktar sig mer mot att 
undersöka redan kända företeelser, deras egenskaper och innebörder.  
 
Trost (1993) beskriver även han skillnaderna mellan metoderna. Han 
skriver att om det av forskningen skall framkomma frekvenser och 
procenttal bör den ta formen av kvantitativ undersökning. Om 
undersökningen istället skall mynna ut i förståelse eller att försöka finna 
handlingsmönster är det mer rimligt att välja en form av kvalitativ 
forskning.  
 
För att få en överskådlig bild över de båda metoderna ställer vi upp dem 
bredvid varandra och ser till de utmärkande dragen hos var och en av dem.  
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Område: Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning 
Fokus: Kvalitet (natur, art, väsen) Kvantitet (hur mycket, hur många) 
Mål: Förståelse, beskrivning Förutsägelse, kontroll, bevisning 
Situation: Naturlig, känd Onaturlig, konstlad 
Urval: Icke slumpmässigt Slumpmässigt 
Datainsamling: Forskaren som främsta instrument, 

intervju, observation 
Test, skalor, enkäter, datorbearbetning 

Analys: Induktiv, av forskaren Deduktiv, genom statistiska metoder 

 
FIGUR 2.3: ÖVERSIKT ÖVER KVALITATIV OCH KVANTITATIV FORSKNING 
 
Källa: Merriam. 1994. Egen bearbetning. 
 
Förhoppningen är nu att vårt val av metod klarare kan förstås. Vår 
undersökning riktar sig till att försöka hitta mönster samt att förstå och ta 
reda på uppfattningar och attityder om implementeringen av Balanced 
Scorecard. Vi försöker inte få fram kvantitativa procentsatser eller siffror 
för att beskriva vårt datamaterial i undersökningen, utan använder istället 
ord och beskrivningar för att skapa förståelse för fenomenet. Detta eftersom 
vi söker djup framför bredd i uppsatsen. Därför var valet självklart för oss 
när vi beslutade oss för en kvalitativ undersökning.  
 

2.5.2 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
För att avgöra om informationen som tagits fram är tillförlitlig och giltig är 
det viktigt att kritiskt granska sitt metodval (Bell, 1995). Reliabiliteten eller 
tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt liknande omständigheter, 
det vill säga hur användbart svaret är som mätinstrument. Vid en kvalitativ 
ansats, som vi arbetat efter, blir naturligtvis sannolikheten att svaren blir de 
samma vid olika tillfällen mindre. Detta kan innebära en minskad 
reliabilitet men detta är något som måste accepteras då rapportens syfte inte 
möjliggör en annan ansats. (Bell, 1995) 
 
Reliabiliteten kan påverkas av att det uppstår variationer i respondenternas 
arbete från dag till dag. Det är därför inte säkert att de dagar som vi utfört 
studien representerar en genomsnittlig arbetsdag. En faktor som påverkar 
reliabiliteten är respondenternas sinnesstämning vid intervjuerna. Det kan 
till exempel vara så att om det inte finns någon motivation en viss dag 
föreligger det risk att svaren blir missvisande, vilket påverkar studien. Vi 
hoppas att vi lyckats avlägsna denna inverkan genom att göra flera 
djupgående intervjuer med olika medarbetare på bolagen. Detta tror vi 
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sammantaget ska ha gett en rättvisande bild. Men precis som vi tidigare 
konstaterat med individens okontrollerade påverkan kan total tillförlitlighet 
vara svår att uppnå eftersom människan hela tiden är mottaglig för nya 
intryck. Vid en kvalitativ studie är resultaten subjektiva och därför kan 
efterföljande studier tolkas annorlunda. (Bell, 1995) 
 
Validitet, eller giltighet, är ett mått på om en viss fråga mäter vad den avser 
att mäta (Bell, 1995). Det är ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet av 
den anledningen att en validitetsprövning bara kan ske om det finns ett 
annat mått att jämföra med (Ejvegård, 1995). Enligt Bell (1995) behöver en 
fråga som har hög reliabilitet inte nödvändigtvis också ha hög validitet. 
Detta eftersom en fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen men ändå 
inte mäta det den är avsedd att mäta. Däremot anser Abnor & Bjerke 
(1994) att validitet kräver reliabilitet.  
 
Vi anser att validiteten i vår studie är relativt god eftersom vi har intervjuat 
relevanta personer i de bolag vi studerat. Vidare skickade vi ut olika 
"intervjutema" till respondenterna som en förberedelse för vad som skulle 
ingå i intervjun. På detta sätt fick de själva chansen att förbereda sig inför 
intervjun och kanske ta fram fakta som kunde vara intressant.  Detta 
innebar förhoppningsvis att vi med större sannolikhet fick svar på det vi 
avsåg.  
 

2.6 Tillvägagångssätt i vår undersökning 
 

2.6.1 Urvalsmetod 
 
Vid användandet av kvalitativa metoder är inte det huvudsakliga syftet att 
resultatet ska vara generaliserbart och representativt (Starrin & Svensson, 
1996). Därför är forskarens frihet stor när det gäller att välja respondenter 
som tros kunna tillföra undersökningen intressanta påståenden. Detta 
innebär dock inte att valet av respondenter är mindre viktigt. Det är 
naturligtvis helt avgörande för rapporten att de personer som intervjuas kan 
förmedla den typen av information som krävs för att föra utredningen 
framåt. 
 
Respondenter till en kvalitativ intervju kan väljas ut på olika sätt. Lekvall 
& Wahlbin (1993) tar bland annat upp de två sätt som vi har använt oss av i 
vårt urval. Det första, och där vi började vårt urval, benämns 
bedömningsurval. Detta urval görs efter en bedömning av vilka personer 
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och vilka befattningar som kan vara intressanta för undersökningen. Det 
forskaren vill fånga in är personer som tros besitta särskilda insikter 
och/eller personer som brukar reflektera över sin situation (Lekvall & 
Wahlbin, 1993). Den bedömningen kan grunda sig både på egna 
erfarenheter från det aktuella forskningsobjektet såväl som på andra 
personers rekommendationer. Vid intervjuer av personer från 
bedömningsurvalet kan problemområden dyka upp som verkar intressanta 
att utveckla ytterligare. Respondenten kan då förhoppningsvis föreslå vilka 
ytterligare personer som kan vara bra att tala med för att ge insiktsfulla 
kommentarer på området. Detta kallas då för hänvisningsurval och är ett 
utmärkt sätt att gå vidare med tankar som redan insamlad empiri givit. 
 

2.6.2 Intervjumetod 
 
Det finns några olika former för hur en intervju kan genomföras. Lundahl 
& Skärvad (1992) skiljer på standardiserade respektive ostandardiserade 
intervjuer, samt strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Författarna 
menar att det är beroende på vilken typ av data som ska samlas in som 
avgör vad som är mest lämpligt. Vid insamlande av mer ”hårda” data som 
är ämnat att kvantifieras anses standardiserade intervjuer vara bäst. Är det 
däremot mer mjuka variabler och kvalitativa förhållanden som ska fångas 
in lämpar sig en ostandardiserad intervju bäst. Det som skiljer en 
standardiserad intervju från en ostandardiserad är hur uppstyrd 
frågeformulering och frågornas ordningsföljd är mellan de olika 
respondenterna i undersökningen.  
 

2.6.3 Genomförandet av intervjuerna 
 
Vår datainsamling har skett genom personliga intervjuer med 14 olika 
respondenter. Dessa arbetar på totalt fyra olika ABB-bolag belägna i 
Västerås, Ludvika och Söderköping. Samtliga intervjuer har utförts på 
respondentens arbetsplats och i enrum, ostörda av kollegor och eventuella 
chefer. Vi har fått en första kontakt med de berörda bolagen genom vår 
handledare på ABB:s interna konsultbolag, ABB Management Consultants, 
och därefter själva kontaktat bolagen och sökt lämpliga respondenter (se 
även 2.6.1).  För att få en så bred bild som möjligt kring vårt valda 
problemområde har vi intervjuat medarbetare både i ledande och mer 
operativ ställning, projektledare såväl som dagliga användare av det 
verktyg som styrkortet utgör. Vår benämning av medarbetare, se till 
exempel problemdiskussionen 1.2 angående vad en lyckad implementering 
är, omfattar alltså såväl ledare som operativt arbetande personal. Den 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

16  

sistnämnda benämningen är det som vi använder oss av för att skilja dessa 
positioner åt i citat och refereringar längre fram i rapporten.  
 
Syftet med våra intervjuer är att fånga individers uppfattningar om 
implementeringen av balanserade styrkort och den data vi samlar in är 
varken lämplig eller önskvärd att kvantifiera. Därför har vi inte använt oss 
av något standardiserat frågeformulär även om vi använt samma 
intervjuguide till samtliga respondenter, med ett tillägg för personer i 
ledarroller. Dock har vi inte heller haft ett helt fritt samtal med 
respondenterna. Som i så mycket annat som vi redovisat tidigare har vi 
därför lagt oss lite mellan de två alternativ som målas upp. Detta genom att 
vi på förhand har skapat en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som vi 
avsett att beröra på ett eller annat sätt. Däremot har inte ordningen på dessa 
och framförallt de följdfrågor som kan komma att bli aktuella styrt på något 
sätt utan samtalet har efterhand fått leda fram till detta, och vid behov styrts 
av oss.  
 
Som ett komplement till ovanstående intervjuguide och för att skapa något 
som alla respondenter ställs lika inför har vi också tagit fram fyra 
kvantifierbara frågor som behandlar attityder och känslor kring konceptet 
med styrkort (se bilaga 2). Avsikten med dessa frågor har aldrig varit att 
redovisa resultatet i någon kvantifierad form, vilket heller inte har gjorts, 
utan har mera handlat om att fånga en allmän uppfattning och kunna 
jämföra dessa mellan respondenterna. Vi anser inte att detta inslag på något 
sätt föranleder en ytterligare diskussion kring kvantifierbara metoder då det 
inte nyttjats på detta sätt. 
 
Precis som Holme & Solvang (1999) rekommenderar vid kvalitativa 
intervjuer har vi under samtliga intervjuer varit lyhörda för intressanta spår 
som respondenterna lämnat och försökt följa upp dem med följdfrågor. 
Detta arbetssätt gör att ett mindre styrt frågeformulär lämpar sig bäst. När 
det gäller graden av struktur på intervjun anses skillnaden utgöras av att 
den strukturerade intervjun är informationsorienterad, medan den 
ostrukturerade intervjun också intresserar sig för personen (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Vi anser oss även här ligga någonstans mittemellan de 
båda varianterna, beroende på vilken del av intervjun som åsyftas.  
 
Inför intervjutillfällena skickade vi vår intervjuguide till samtliga för att de 
vid behov skulle kunna förbereda sig på vad samtalet skulle innehålla för 
ämnen. Detta ansåg vi gynna undersökningen då vissa frågor var av sådan 
karaktär att de kunde kräva efterforskning av respondenten, till exempel 
resursåtgång vid implementeringen.  För att respondenten skulle känna sig 
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komfortabel vid intervjusituationen var vi tydliga med att förklara 
uppsatsens syfte och vad vi hoppades uppnå med intervjun. Samtliga 
intervjuer pågick mellan 45 minuter och en och en halv timma. Vi använde 
oss vid samtliga intervjutillfällen, med respondentens medgivande, av 
bandspelare för att lättare kunna koncentrera oss på diskussionen. Samtliga 
respondenter informerades om vår avsikt att anonymisera empiri och citat. 
Frågan kring anonymitet anser vi vara av största vikt för respondentens 
trygghetskänsla under intervjun. Dock har detta både en fram- och baksida. 
Det resulterar troligtvis i en öppnare attityd och ärligare svar men innebär 
samtidigt att personerna inte kan nämnas i empirin vilket vi anser olyckligt.  
 

2.7 Käll- och metodkritik 
 
Trovärdigheten i de resultat vi presenterar kan ha påverkats av flera olika 
fel under arbetets gång. Dessa kan ha uppkommit såväl genom feltolkade 
källor som genom felaktiga metodval. Vi har dock under arbetets gång varit 
medvetna om detta och arbetat aktivt för att minimera påverkan från dessa 
eventuella problem.  
 
I ett arbete som det här finns det naturligtvis flera faktorer som kan skapa 
felaktigheter. Vi har studerat en process som utspelat sig under flera års tid 
och som fortgår än idag på så vis att styrkorten hela tiden revideras och 
omarbetas om så krävs. Detta innebär till exempel att respondenterna inte 
alltid kommer ihåg detaljer vid våra frågor. Vi har dock, som tidigare 
nämnts, insett att vår studies upplägg förordar personliga intervjuer som 
metod för insamling av empirin trots eventuella risker för feltolkningar av 
de källor vi då förlitar oss till.  
 
Ett ”riskområde” vid undersökningar som den vi utfört är de intervjuer och 
samtal som genomförts med de olika respondenterna. Vid en 
intervjusituation kan det alltid förekomma feltolkningar och 
missuppfattningar. Detta problem kan uppstå både vid själva 
intervjumomentet i form av misstolkade frågor som vid arbetet med att 
skriva ut intervjuerna i efterhand då det i vissa fall varit svårt att tyda vad 
som sagts på bandinspelningen. Problem av denna karaktär brukar 
benämnas för intervjuareffekten och är ofrånkomliga då två eller flera 
individer interagerar på det sätt som skett vid de intervjuer vi genomfört 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). De kan också yttra sig genom att 
respondenten medvetet eller omedvetet förenklar svaren som ges vid 
intervjun. Dessa problem är som sagt svåra att undvika vid det arbetssätt vi 
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valt att använda oss av, men medvetenheten om detta har gjort att vi försökt 
vara så noggranna och tydliga som möjligt vid intervjuerna.  
 
Ytterligare en risk som dessvärre ligger utanför vår kontroll är 
sanningshalten i respondenternas svar. Vissa områden berör delar av 
processen som inte varit helt lyckade och där respondenten kanske haft en 
aktiv del. Frågor kring ett sådant område kan ha uppfattats som känsliga av 
vissa respondenter och därmed finns det en risk för att en förskönande bild 
målas upp i svaren. Detta är svårt att undvika, men genom att vi på förhand 
kunnat ana var dessa känsliga punkter finns har vi kunnat ställa frågor som 
ändå gett oss indikationer på det vi velat veta.  
 
Viss kritik kan också riktas mot vilka personer som intervjuades på 
respektive fallföretag. Som vi tidigare har nämnt har dessa personer valts ut 
antingen genom en subjektiv bedömning av oss själva eller personer vi 
rådgjort med, alternativt genom att vi hänvisats från en respondent till en 
annan under intervjuernas gång. Detta leder troligtvis inte fram till att alla 
med intressanta åsikter fångas in men vi tror ändå att intervjuerna varit 
tillräckligt omfattande både i tid och antal för att kunna ge en bra bild av de 
förekommande åsikterna.  
 

2.8 Generaliserbarhet 
 
En vetenskaplig rapport ställer krav på att vara generaliserbar utanför de 
valda undersökningsobjekten för att vinna trovärdighet. Hur hanterar vi då 
det med tanke på att de fyra bolag vi valt att titta närmare på alla ingår i 
ABB-koncernen?  
 
Vår uppfattning är att detta inte leder till några problem. Fyra olika företag 
av olika storlek och i olika branscher inom en gigantisk organisation som 
ABB kan vara minst lika olika som vilka andra fristående företag som helst 
vid en jämförelse. Bolagen inom ABB är mycket självständiga enheter och 
ett införande av balanserade styrkort, som vi fokuserar på, är inget 
koncernbeslut, utan något som varje bolag för sig fritt väljer att arbeta med. 
Till detta kommer att ABB varit ett av pionjärföretagen med att 
implementera balanserade styrkort och många andra organisationer har 
tittat på hur de har gjort för att sedan själva införa styrkorten. Sammantaget 
anser vi därför att resultatet av implementeringarna vi granskat mycket väl 
kan anses generaliserbara och intressanta för en bredare massa än ABB-
bolagen. 
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3. Referensram 
 
I de två föregående kapitlen har vi förklarat bakgrunden till det valda 
forskningsområdet och bakgrunden till hur vi som författare kommer att 
angripa detta område genom vår vetenskapssyn. I detta tredje kapitel har 
det blivit dags att ta ett steg framåt och granska den litteratur som finns 
inom det valda problemområdet. Denna litteraturstudie syftar till att ge en 
teoretisk bas att stå på som kan hjälpa oss att tolka och analysera den 
empiri som vi samlat in. Samtidigt fungerar också referensramen som ett 
stöd för läsaren genom att den ger en möjlighet till eget lärande inom 
området för att därefter själv kunna tolka empirin och skärskåda vår 
analys.  
 

3.1 Förändringsarbete 
 

 en organisation finns det många saker som är lätta att utföra, sådant 
som görs på ren rutin, vardagsuppgifter av simpelt slag som helt enkelt 
inte kräver någon större arbetsinsats från någon medlem i gruppen. In 

emellan dessa lättare uppgifter kommer nötter som är svårare att knäcka. 
Ofta rör sig detta om saker som tar längre tid att utföra och som är av mer 
komplex natur. Förändringsarbete är en stor sådan nöt, och när den väl är 
knäckt, så är den än svårare att tugga, dvs. bearbeta och implementera.  
 

3.1.1 Orsaker till förändring 
 
Det finns en lång rad tänkbara orsaker till att en organisation ska förändras. 
Dessa kan bero på såväl yttre som inre påverkande krafter vilka båda kan 
vara av frivillig eller påtvingande karaktär (Jacobsen & Thorsvik, 1997). Vi 
kommer nedan att redogöra för olika teorier inom detta område som vi 
finner intressanta, och även koppla dem till reella företeelser i viss mån. 
 
Det finns många teoretiker som ställt frågan varför förändring sker, och vi 
ska här utröna några av de vanligaste resonemangen. Barnard (Jacobsen & 
Thorsvik, 1997) menar att förändring är något som växer fram. Det bygger 
på att organisationer blir en spegelbild av samhället i stort och rättar sig 
efter de värderingar som finns för tillfället. Nya medlemmar kommer till 
och andra faller bort, vilket i det långa loppet leder till att organisationen 
formas utifrån de befintliga individernas perceptioner. Närliggande teorier 
är Hannan & Freemans ”Förändring som selektionsprocess” och Cameron 
& Whettens ”Förändring som livscykler” (Yukl, 1998). Dessa handlar 

I 
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liksom den förstnämnda teorin om inkrementella förändringar, dvs. 
trögflytande och ständiga förbättringar och anpassningar. 
 
En närliggande teori är Förändring som imitation av ”moden” (Jacobsen & 
Thorsvik, 1997). Denna teori är lätt att hitta exempel på i dagens samhälle 
där de förhållandevis nya IT-företagen härmar varandras strukturer och 
uppbyggnad. Även fusionshysterin som vi ser i hela världens stora bolag är 
på modet och teorin menar att detta, liksom i tidigare nämnda teorier, sker 
omedvetet utan tanke på de negativa konsekvenser som ett eventuellt 
sammangående kan medföra. 
 
Om vi antar att ett företags nyttomaximerande är att redovisa så stora 
vinster som möjligt, vilket vi anser vara ett rimligt antagande, då det enligt 
Ouchi (1980) är vinstgenereringen som är grundansatsen till att företag 
existerar, finns flera teorier som förespråkar förändring i olika situationer. 
Det företag som lyckas åstadkomma störst vinst inom en bransch måste 
enligt teorin om människans rationalitet vara det som kommit närmast den 
perfekta mixen av personal, produkt och organisation etc. Övriga företag 
borde alltså förändra sin verksamhet genom benchmarking och utöva ”best-
practice” för att få ett övertag (Christopher, 1998). Vi vet dock att om 
omvärlden förändras, ändras också förutsättningarna för det ledande 
företaget vilket gör att de återigen måste se över sin situation för att 
eventuellt nå ett bättre resultat. Allt detta ingår i ett resonemang där fler 
aktörer leder till större utbud och lägre intäkter (Lipsey, 1996). Detta leder i 
förlängningen till att vi hamnar i ett ekorrhjul, vilket gör att 
förändringsarbete är en för alltid pågående process, och kanske ett 
nödvändigt ont. Allt detta är i enlighet med filosofen Herakleitos (500 
f.Kr.) ansats om att det enda som är konstant är förändringen. 
 

3.1.2 Reaktioner på förändringar 
 
Alla förändringar framkallar reaktioner hos berörda parter. Det är vanligt 
att man tror att förändringar automatiskt leder till motstånd. Somliga 
författare såsom Yukl (1998) och Jacobsen & Thorsvik (1997) förklarar 
detta som en rationell reaktion från individer och grupper, eftersom 
människan inte vill utsätta sig för onödiga risker och situationer där känslan 
av kontroll över ens egen situation kan gå förlorad. Dessa författare anser 
att motståndet i sig inte behöver vara negativt, utan att det snarare tyder på 
starka värderingar och känslor. Dessa känslor kan vara en stark energikälla  
som kan verka för förändringen givet att ledningen lyckas omvända 
motståndarna. Dock finner vi att andra författare, såsom Angelöw (1991), 
är av motsatt uppfattning. Han menar istället att människan i naturen 
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utvecklas genom förändringar och förnyelse, och därigenom i grunden är 
förändringsbenägen. När Jacobsen & Thorsvik (1997) menar att motstånd 
är naturligt och att man med rätt ledning kan styra den energin till något 
positivt, menar Angelöw (1991) att motstånd växer fram ur den så vanliga 
toppstyrningen från ledarhåll.  
 
Det är intressant att notera att det föreligger en klar skillnad i åsikt mellan 
författare vad gäller orsaken till att människor beter sig som de gör. 
McGregor (1960) presenterar två grundläggande synsätt på den mänskliga 
naturen inom motivationsteorin, som han benämner X- och Y-teorin, där 
X-teorin säger att människan i grunden är lat och arbetsovillig, medan Y-
teorin säger det motsatta. Han menar att vårt agerande som ledare beror på 
vilken grundsyn på människan vi har. Vi anser att det, i grova drag, går att 
se en liknande skillnad i människosyn hos ovanstående författare, där 
Jacobsen & Thorsvik (1997) samt Yukl (1998) representerar, den enligt 
oss, lite mer ”negativa” människosynen. Detta skulle kunna förklara 
författarnas åsiktsskillnader.   
 
En orsak till den ”vanligare” uppfattningen om att förändring alltid möter 
motstånd kan vara att förändringar i de flesta sammanhang är toppstyrda. I 
de fall där delaktigheten är större i förändringarna minskar däremot risken 
för motstånd. Det är till och med så att de berörda snarare engagerar sig i 
att förverkliga förändringen (Angelöw, 1991).   
 
Vilken reaktionen blir beror bland annat på vilka effekter förändringen får 
för individen. Förändringar kan upplevas på tre olika sätt, nämligen som 
positiva, negativa eller likgiltiga. En förändring är sällan entydigt positiv 
eller negativ, utan snarare en sammanvägning av känslor, där det dock 
sammantaget oftast väger över åt något håll (Angelöw, 1991). Även om de 
berörda parterna värderar förändringen på samma sätt, så reagerar dessa på 
vitt skilda sätt. Hur vi reagerar beror bland annat på personlighet och 
bakgrund, det vill säga den kognitiva karta man reagerar utifrån (Ginsberg, 
1994). Detta kan grunda sig i faktorer såsom utbildning, tidigare 
erfarenheter och dylikt, vilket lagrats i minnet och hjälper till att förstå och 
bearbeta verkligheten.  
 
Trots att det inte finns några exakta orsak-verkan-samband, finns det i 
teoribildningen ett antal vedertagna orsaker till motstånd kontra 
välkomnande gentemot förändringar. I en organisation uppstår nästintill 
automatiskt sociala relationer mellan kollegor. Dessa kan vara olika starka. 
Om en förändring som sker hotar att slå sönder starka relationer, är risken 
för motstånd hög. Om däremot banden inte är så starka mellan 
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gruppmedlemmarna, kan detta vara en stimulerande faktor som verkar för 
förändring. (Angelöw, 1991) 
 
Vid förändringar är det vanligt att individens ansvar och inflytande över 
arbetsuppgifterna ändras. I ett läge innan förändringen har individerna 
inarbetade roller, och är förhållandevis trygga i sin tillvaro. Om makt och 
inflytande finns sedan tidigare, är det lätt att känna ovilja inför risken att 
förlora detta. Ses däremot möjligheter till att få större inflytande, blir lätt 
förändringsviljan större. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)  
 
Om arbetet i dagsläget löper smärtfritt kan det för många individer vara 
svårt att se några påtagliga skäl till förändring, det vill säga de saknar 
motivation till förändring, även om ledningen påtalar att förändringen sker i 
proaktivt syfte, för att säkerställa framtida överlevnad (Yukl, 1998). 
Däremot kan vissa individer verka för förändringen, framförallt om deras 
framtidssyn överensstämmer med ledningens. En annan orsak till att verka 
för förändring kan vara att människan faktiskt har ett behov av förnyelse 
och utmaningar för att stimuleras i sin yrkesverksamma och personliga 
utveckling (Angelöw, 1991).  
 
Generellt ogillar människor att beslut fattas över huvudet på dem. Därför 
kan avsaknaden av delaktighet vara en stark orsak till förändringsmotstånd. 
Då man inte medverkat i framtagandet av förändringsbeslutet, kan det vara 
svårt att inse nyttan av de föreslagna åtgärderna. Det kan ofta även vara ett 
faktum att ledningens verklighetsuppfattning inte stämmer överens med 
den som upplevs ute i organisationen. Detta kan därför leda till felaktiga 
beslut ur ett effektivitetsperspektiv. Om ledningen däremot utnyttjar de 
anställdas erfarenheter och gör dem delaktiga i förändringsprocessen kan 
både motstånd och ineffektivitet undvikas eller åtminstone minskas. 
(Angelöw, 1991) 
 
Ytterligare en grogrund för motstånd kan vara om tidpunkten för 
förändring är illa vald, exempelvis då det nyligen genomförts omfattande 
förändringar. Om organisationen genomgått en besvärlig period, 
exempelvis i form av dålig lönsamhet och uppsägningar, kan däremot en 
förändring vara välkommen för att komma ur denna negativa trend. 
(Angelöw, 1991) 
 
Om de berörda tidigare varit med om förändringsarbete som inte givit de 
utlovade resultaten, skapas lätt en misstro mot förändringar i allmänhet 
(Yukl, 1998). Återigen framstår människans kognitiva strukturer som 
centrala för hur skeenden tolkas. Dessa strukturer har byggts upp under 
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individens hela liv och är därför ganska djupt rotade. Inte sällan innefattar 
dessa strukturer ett kritiskt förhållningssätt till förändringar. Vi anser att 
några av de vanligaste synpunkterna vad gäller motstånd till förändringar är 
av typen att ”det kostar mer än det smakar” och ”man vet vad man har men 
inte vad man får”. På motsvarande sätt kan människan ha en positiv 
inställning till förändringar, om tidigare erfarenheter från sådana varit goda. 
För att en förändring ska kunna genomföras med lyckat resultat och på ett 
smärtfritt sätt krävs det att ledningen arbetar aktivt med det motstånd som 
kan uppstå i organisationen. Vi är av den åsikten att en alltför diktatorisk 
styrning i detta fall hämmar genomförandet genom att de berörda 
individerna kan ”skrämmas till tystnad” och känna ett främlingskap till 
ledningen och det den försöker genomföra. Motståndet ska istället ses som 
något positivt i det avseendet att människorna därmed bryr sig om det som 
sker i deras omgivning. Kan ledningen, som Angelöw (1991) också 
påpekar, istället ta detta engagemang till sig och försöka vända det till 
något positivt är vi övertygade om att mycket är vunnet inför det fortsatta 
förändringsarbetet. 
 

3.2 Implementeringsprocessen ur strukturperspektiv 
 
Vi har tidigare konstaterat att skapandet och genomförandet av ett 
Balanced Scorecard innebär ett strategiskt nytänkande. De författare som vi 
stött på under våra litteraturstudier har, liksom vi själva, uppfattningen att 
om en strategi ska genomföras i en organisation är en lyckad 
implementeringsprocess av största vikt. De delar i 
implementeringsprocessen som bör uppmärksammas har vi påträffat hos ett 
flertal författare, men de som enligt oss samlar en mängd viktiga 
parametrar på ett tydligt sätt är Thompson & Strickland (1992). Dessa 
författare presenterar en modell (se figur 3.1) som trots sin enkelhet får 
anses välutvecklad och relevant för de problemområden som kan 
uppkomma vid en implementeringsprocess.  
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FIGUR 3.1: THOMPSON & STRICKLANDS IMPLEMENTERINGSMODELL 
 
Källa: Thompson & Strickland, 1992. Egen bearbetning. 
 
Vid en jämförelse med många andra författares syn på implementeringar 
och förändringsarbete framstår Thompson & Stricklands (1992) modell 
som en av de mest omfattande och välgenomtänkta. Den tar upp delar var 
för sig som andra författare ibland har valt att slå ihop, till exempel 
företagskulturens påverkan på organisationsstrukturen, vilket vi anser leder 
till en större tydlighet och ett bredare fokus. Vi anser att modellen väl fyller 
sin funktion ur ett styrkortsperspektiv och därför förtjänar sin plats i denna 
referensram.  
 
Med anledning av ovanstående kommer vi därför att anta denna modell 
som en sorts grundmodell för våra fortsatta resonemang kring 
implementeringar. Vi kommer kritiskt att granska modellen, del för del, 
och bearbeta den med vårt valda problemområde i bakhuvudet för att skapa 
en relevant grund för den kommande analysen av empirin. Vi kommer att 
hålla resonemanget kring denna modell helt frikopplad från balanserade 
styrkort då vi anser att modellen ska kunna användas och förstås generellt 
oavsett vad implementeringen avser. Som ett komplement till denna modell 
kommer vi också att väva in jämförande, och ibland även konfronterande, 
teorier från andra författare som har fördjupat sig inom en eller flera av de 
parametrar som ingår i Thompson & Stricklands (1992) modell. Detta gör 
vi för att skapa ett större djup i vår referensram men också för att bibehålla 
ett kritiskt förhållningssätt gentemot den valda grundmodellen. Det 
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sistnämnda är framförallt mycket viktigt för att skapa trovärdighet för de 
resultat som senare presenteras.  
 
De parametrar som tas upp i ovanstående modell anses väsentliga för en 
lyckad implementering. Samtidigt menar Thompson & Strickland (1992) 
att varje strategiimplementering är organisationsspecifik och om den ska 
lyckas måste den både formuleras och implementeras med det enskilda 
företagets unika förutsättningar som utgångspunkt. Då uppkommer genast 
frågan om det är intressant att ägna utrymme åt att utveckla en modell när 
så mycket ändå är upp till det enskilda företagets förutsättningar. Vi, 
liksom ovanstående författare, är övertygade om att det ändå är av största 
vikt. Detta eftersom det finns ett antal frågor som kan ses som 
gränsöverskridande i implementeringsarbetet och som därför bör utvecklas. 
Uppbyggnaden av modellen är inte tänkt som att en ”nivå” måste vara 
uppfylld och färdigbearbetad när nästa startar utan allt sker i samverkan där 
det är svårt att säga om någon del kommer före den andra rent tidsmässigt. 
 
Vi kommer nu att fördjupa vår granskning av ovanstående modells 
respektive delar. Vi startar med resonemangen kring skapandet av en 
ändamålsriktig organisationsstruktur och kommer sedan att röra oss 
medsols i modellen.  
 

3.2.1 Organisationsstruktur 
 
Denna del av modellen är den som Thompson & Strickland (1992) ägnar 
mest utrymme i sina teorier. Det anser vi vara fullt naturligt då det är 
organisationens uppbyggnad och struktur som lägger grunden för alla de 
övriga parametrarna. Vikten av en ändamålsenlig organisationsstruktur 
framgår även vid studier av andra författare inom området för 
strategiimplementering (Chandler, 1962; Porter, 1980; Hall & Saias, 1980; 
Nelson & Winter, 1982). Det som dock slår oss vid studier av dessa 
författare är att de lägger olika innebörd i begreppet struktur. Chandler 
(1992) anser vi vara den som presenterar ett resonemang som ligger 
närmast Thompson & Strickland (1992). Organisationsstrukturen, och det 
informationsflöde som finns runtomkring, är här relativt renodlad. De 
administrativa stöd- och belöningssystemen, som skulle kunnat inkluderas, 
har här brutits ut. Nelson & Winter (1982) betonar istället organisationens 
rutiner, medan Hall & Saias (1980) bland annat inkluderar kultur i sin 
bearbetning av strukturbegreppet. 
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Själva implementeringen av ett projekt i ett företag är tätt sammankopplat 
med den eller de strategier som återfinns i detsamma. Vikten av att både 
implementeringen och strategin är väl genomarbetad understryks av flera 
författare. Kopplingen mellan dessa är så tät att den till och med beskrivs 
av Bourgeois & Brodwin (1984) som mer eller mindre överlappande.  
 
Som vi tidigare nämnt har vi stött på ett flertal andra försök till 
implementeringsmodeller som är så vaga att vi har svårt att se deras 
användningsområde och funktionalitet. Här har Thompson & Strickland 
(1992) lyckats väl. Till de mindre konkreta modellernas försvar kan dock 
sägas att alla inte syftar till att ge praktisk vägledning. Det borde dock i alla 
fall kunna hävdas att modellen åtminstone ska ge en viss insikt i 
problematiken, men inte ens detta åstadkoms alltid. Att en 
implementeringsmodell ska vara konkret och inte abstrakt är något som de 
Vasconcellos e Sá (1990) har uppmärksammat.  
 
Denna författare, som också har utvecklat en egen modell, betonar hur 
viktigt det är att både strategi och implementering fokuseras för att nå 
framgång vid en förändring. Då hans resonemang på vissa punkter fungerar 
som ett stöd och ibland som ett komplement till Thompson & Stricklands 
tankar presenterar vi också denna modell. I denna redogör han i detalj för 
vilka steg som bör gås igenom i arbetet med att förändra en 
organisationsstruktur. Detta är den enskilt största fördelen med just den 
modellen.  
 

”Implementing a strategy is as important as formulating it”  

Källa: de Vasconcellos e Sá, 1990 (sid. 23). 
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de Vasconcellos e Sás modell: 
 
 Steg  Frågeställning Kriterium att besvara 

1  Hur borde hela organisationens Diversitet /  
/h 

heterogenitet (i ett flertal 
struktur se ut? dimensioner, t.ex. produkter, kunder, etc.) 

2  Hur många resultatenheter ,   SBU´s Självständighet hos   SBU:na 
( Strategic  Business  Units)? 

3  Vilka funktioner bör centraliseras? Skalfördelar och likhet kontra behovet av 
anpassning och flexibilitet 

4  Vilka mål ska  SBU:na ha? Kritiska framgångsfaktorer, marknads- 
andelar, lönsamhet, flaskhalsar, etc. 

5  Vilka program krävs för att nå målen? Programmens påverkan på målen 

6  Hur ska  SBU:na struktureras? Viktighet, likhet, ömsesidiga förhållanden 
och programmens bidrag 

7  Hur bör  allokering av pengar, personal ,   På ett  ojämlikt sätt 
ledningens tid och styrsystem ske? 

8  Hur bör avdelningarna struktureras? Så stor kontroll som möjligt 

9  Kontroll? Viktigheten i avdelningens funktioner 

 
FIGUR 3.2: DE VASCONCELLOS E SÁS MODELL FÖR IMPLEMENTERING 
 
Källa: de Vasconcellos e Sá, 1990. Egen bearbetning. 
 
Utanför ovanstående modell understryker de Vasconcellos e Sá (1990), 
som en tionde punkt, att för att lyckas med strategiimplementeringen krävs 
konsekvens genom hela processen. Dessutom måste varje del i 
organisationen stämma överens inte bara mot strategin utan också inbördes. 
Här avser författaren förstås huvudsakligen de strukturella konsekvenserna, 
som är det som han fokuserat på. Men det är förstås lika viktigt att 
konsekvens och överensstämmelse finns även i de övriga delarna av arbetet 
med att implementera strategin. Ett tecken på detta ser vi till exempel i 
Thompson & Stricklands (1992) krav på att till exempelvis kulturen måste 
överensstämma med strategin. Vi känner även igen de Vasconcellos e Sás 
(1990) diskussion i den klassiska matchningen av strategi och struktur som 
författare har avhandlat i decennier (till exempel Chandler, 1962 och 1992). 
En väl implementerad strategi har en gemensam underliggande logik som 
bör vara uppenbar från steg 1 till 9 i modellen där första frågan berör hela 
organisationen för att sedan successivt arbeta sig ner till avdelningsnivå 
och kontroll/uppföljning (de Vasconcellos e Sá, 1990).  
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Sättet att närma sig strategiimplementeringsproblematiken som de 
Vasconcellos e Sá (1990) använder sig av tar fasta på det som även många 
andra författare ser som tyngdpunkten inom strategiområdet, nämligen 
organisationsstrukturen. Modellen som ovanstående författare har byggt 
upp har en stor fördel i sin konkreta inriktning för hur en strategi ska 
implementeras rent praktiskt. Däremot tar den inte upp någonting annat 
som väsentligt kan påverka hur lyckat utfallet blir och det får ses som en 
svaghet i modellen.  
 
Enligt Thompson & Strickland (1992) beror en lyckad 
strategiimplementering till stor del på en ändamålsenlig intern organisation 
och kompetent personal. De tar fram tre huvuduppgifter som 
organisationen måste klara av att bearbeta för att nå detta. 
 
1. Utveckla en organisationsstruktur som verkar stödjande för ett 

lyckosamt strategigenomförande. 
 
2. Se till att organisationen har de förmågor, kärnkompetenser, ledare, det 

tekniska kunnandet samt konkurrenskraften som behövs för framgång. 
 
3. Välja rätt människor till nyckelpositioner. 
 
För att matcha struktur och strategi med varandra måste ett flertal 
aktiviteter som är centrala för både strategin och de organisatoriska 
enheterna utgöra grunden för organisationsstrukturen. Detta kan till 
exempel handla om att identifiera nyckelfunktioner och nyckeluppgifter för 
ett lyckat strategigenomförande, såväl som att underlätta koordinationen 
mellan de olika organisationella enheterna. (Thompson & Strickland, 1992) 
 
Enligt de Vasconcellos e Sá (1990) måste organisationen ställa sig frågan 
hur den generella strukturen för företaget ska se ut. För att ta beslut om 
detta måste företaget gå igenom de förutsättningar under vilka man verkar. 
Författaren tar här upp tre dimensioner för vidare analys, nämligen 
produktsortiment, kundstruktur och geografisk belägenhet. Det måste 
utredas inom vilket av dessa tre områden som de största interna olikheterna 
föreligger. Med olikhet, eller spridning, avses heterogenitet, variation eller 
skillnader som finns i de operationer eller uppgifter som utförs. Förutom 
olikheterna som finns inom varje område bör även en jämförelse med de 
funktionella olikheterna i de olika avdelningarna göras. (de Vasconcellos e 
Sá, 1990) 
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När det så kommer till att välja struktur konstaterar Thompson & 
Strickland (1992) att om störst olikhet finns inom en av de tre ovanstående 
faktorerna så lämpar sig en divisionaliserad struktur bäst. Den ska då delas 
in efter den dimension av de tre som hade den största spridningen. Om det 
däremot inte går att klargöra var de största olikheterna återfinns, eller om 
två områden har lika stora olikheter, rekommenderas istället en 
matrisorganisationsform. Denna kommer då att formas utifrån de två 
dimensioner som har störst spridning, en på var axel i matrisen. Skulle 
företaget efter sin analys inte kunna avgöra var störst olikhet föreligger 
inom de olika områdena, utan att det istället är olikheten mellan dessa tre 
som är mest påtaglig, anses det lämpligt att anamma en 
funktionsorganisation. (Thompson & Strickland, 1992) 
 

3.2.2 Fördelandet av resurser 
 
En väl genomtänkt fördelning av resurserna kan underlätta genomförandet 
av strategin, precis som en dålig sådan kan försvåra densamma en hel del. 
Det är också viktigt att de inblandade, och framförallt beslutsfattarna, är 
villiga att göra omfördelningar av resurserna om så krävs under resans 
gång. Nya strategier och tankar kräver ofta en väsentlig omallokering av 
befintliga resurser i budgeten och då är det viktigt att snabbt inse detta för 
att inte tappa mark i implementeringsarbetet. (Thompson & Strickland, 
1992) Processen med en strategiimplementering medför också att 
företagets budget hamnar i fokus. Det måste beslutas om vilka resurser 
respektive enhet ska tilldelas och hur en uppföljning och kontroll ska ske. 
Allt för att skapa en så effektiv resursallokering som möjligt. Det är av 
största vikt att varje enhet tilldelas så stora resurser som krävs för att 
genomföra sin del av den strategiska planen. Detta gäller såväl kompetent 
personal, lämplig utrustning som rena pengar för att arbetsuppgifterna ska 
kunna utföras tillfredsställande.  
 
Det som nämnts ovan är i huvudsak det Thompson & Strickland (1992) för 
fram i sina resonemang kring resursernas vikt i implementeringsprocessen. 
Dessa tankar kräver inte några omfattande kommentarer. Det gäller helt 
enkelt att göra en så effektiv resursallokering som möjligt. Detta är 
knappast några omvälvande tankar utan återfinns i all form av strategiskt 
och ekonomiskt tänkande. Det vi däremot anser kan utvecklas vidare är 
vilken innebörd begreppet resurser har. Som vi tolkar Thompson & 
Strickland (1992) menar de i huvudsak finansiella medel, och kopplingarna 
till budgeten som de ägnar sig åt stödjer detta ytterligare. De menar att de 
finansiella resurserna ska allokeras efter behov hos de olika enheterna som 
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berörs av strategiförändringen. Visserligen nämns även andra resurser i 
form av till exempel kompetent personal, men detta görs mest i förbigående 
och lämnas relativt oberört. Detta ställer vi oss något tveksamma till. 
Ytterligare tvivel dyker upp då ovanstående författare helt utelämnar 
diskussionen kring det som vi ser som den kanske allra viktigaste resursen, 
nämligen tid. Tid är pengar säger kanske någon då, och hävdar därmed att 
denna skulle finnas med i de finansiella resonemangen. En så grov 
förenkling anser vi oss dock inte kunna ställa oss bakom utan tycker nog att 
denna resurs borde avhandlas djupare. I de Vasconcellos e Sás (1990) 
definition av resurser återfinner vi däremot tidsbegreppet. Hos denna 
författare råder en jämn viktning mellan tid, pengar och kompetens. Detta 
anser vi ger en bredare bild av de resurser som krävs och visar än en gång 
hur viktigt det är att jämföra olika forskares syn på samma saker för att 
skapa en bred bas för vårt fortsatta resonemang.  
 

3.2.3 Administrativa stödsystem 
 
Den tredje nyckeluppgiften som avhandlas i Thompson & Stricklands 
(1992) modell för strategiimplementeringar är behovet av att ta fram 
interna administrativa stödsystem som passar för den valda strategins 
behov. Denna framtagning kan antingen ske på egen hand internt eller med 
hjälp av utomstående krafter.  
 
De övervägande som företaget bör göra är: 
 
1. Vilken typ av strategistödjande policys och procedurer som behövs? 

 
2. Hur göra för att organisationens förmågor ska förbättras genom de nya 

eller förbättrade administrativa och operationella systemen? 
 
3. Hur ska väsentlig information för strategin kunna erhållas vid behov? 
 
Källa: Thompson & Strickland, 1992 
 
Vid förändringar i strategin krävs ofta justeringar i hur de interna 
aktiviteterna utförs och administreras jämfört med tidigare. I detta arbete är 
det väldigt vanligt att processen stöter på motstånd hos organisationens 
medlemmar. Detta är en mycket vanlig reaktion vid försök att förändra 
gamla vanor och mönster. Just motstånd vid ett förändringsarbete 
återkommer vi till och utvecklar utförligare längre fram. Men redan här kan 
vi konstatera att ett innovativt och högteknologiskt stödsystem kan vara en 
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bra bas för en konkurrensmässig fördel. På detta sätt kan företaget erhålla 
fördelar som konkurrenterna inte har (Thompson & Strickland, 1992). 
Motståndet uppkommer ofta på grund av en otrygghet som organisationens 
medlemmar kan känna i en förändringssituation. Tryggheten rubbas när det 
dagliga arbetet och visionerna i företaget förändras. Vi har dock svårt att se 
hur denna osäkerhet ska kunna hanteras utifrån de tre ovanstående 
punkterna som Thompson & Strickland (1992) presenterar under 
administrativa stödsystem. Vi skulle istället vilja hävda att det finns ett 
ömsesidigt behov av kommunikation parterna emellan för att minimera 
osäkerhetskänslan, och därmed även förändringsmotståndet. Sett i 
författarnas modell som helhet kan vi dock ana detta implicit. 
 
För att ytterligare kritisera det Thompson & Strickland (1992) tar upp i 
diskussionen om administrativa stödsystem ställer vi oss också tveksamma 
till hur dessa system skulle kunna ge långsiktiga konkurrensfördelar. 
Däremot tror vi att vissa unika rutiner, arbetssätt och erfarenheter 
tillsammans med ett tekniskt välutvecklat system kan ge 
konkurrensfördelar. Men att systemet på egen hand skulle kunna 
åstadkomma detta förefaller knappast troligt.  
 
Det kan tyckas att de administrativa stödsystemen hade kunnat ingå under 
utvecklandet av organisationsstrukturen. Dock har Thompson & Strickland 
(1992) valt att bryta ut denna del i administrationen till ett eget område. 
Dels för att avhandlingen kring organisationsstrukturen redan är relativt 
komplex och dels för att trycka på vikten av ett bra administrativt 
stödsystem. Detta anser vi vara bra och ger modellen en ökad tydlighet.  
 

3.2.4 Belöningssystem 
 
En duktig strategiimplementerare är bra på att inspirera de medarbetare 
som omfattas av förändringen. Det är en utmaning så god som någon att 
utforma ett belöningssystem som motiverar människorna att utföra sina 
uppgifter på bästa sätt för att strategin ska fungera bra. Bland enheter och 
individer är det är viktigt att skapa ett engagemang för implementeringen 
och för att uppnå de strategiska målen. Positiva motiveringstekniker som 
att belöna bra beteenden fungerar oftast bättre än negativa, det vill säga att 
bestraffa dåliga beteenden. En annan viktig uppgift i sammanhanget är att 
relatera de enskilda arbetsuppgifterna till de resultat och strategiska mål 
som eftersträvas, och inte de specifika procedurerna, rutinerna och 
plikterna som ska utföras. De utvärderingar som sker, och som mäter de 
anställdas prestationer, bör ske gentemot deras uppfyllande av de mål de 
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har. Belöningsstrukturen är det mest kraftfulla instrumentet för att lyckas 
med hela strategiimplementeringen eftersom den ger individen ett 
personligt engagemang i processen, vilket inte alltid själva förändringen 
ger. (Thompson & Strickland, 1992) 
 
Det resonemang som förs kring belöningssystem anser vi till stor del 
överensstämmer med resonemanget kring administrativa stödsystem som vi 
avhandlade i föregående punkt i modellen. Detta eftersom ett 
belöningssystem klart kan anses vara ett administrativt stödsystem. Vi antar 
att Thompson & Strickland (1992) har valt att bryta ut just 
belöningssystemet till en egen punkt eftersom det är ett så kraftfullt 
verktyg. Belöningssystem är däremot inte den enda källan till engagemang 
hos de anställda, såvida vi inte antar en väldigt instrumentalistisk 
människovärdering. Den motivation och det engagemang som skapas för 
ett visst beteende genom att människor ställs inför det som anses vara ”rätt” 
information och alternativ tas till exempel upp av Brunsson (1982). 
Ytterligare motivationsfaktorer i form av symboliskt ledarskap beskrivs av 
Smirchich & Morgan (1982) som ytterst viktigt för att kunna genomföra 
förändringar. Detta eftersom det skapar mening i vardagen för 
organisationens medlemmar.  
 
För vår egen del ter det sig självklart att ett beteende som saknar mening 
och sammanhang framstår som mindre lockande än ett tryggt och invant 
beteende. Återigen ser vi då paralleller med resonemanget kring 
administrativa stödsystem. Vi tror dock att det är lite farligt att ge just 
belöningssystemet en alltför stor roll i en lyckad implementering. Det 
påståendet grundar vi på en relativt positiv människosyn där individen 
antas ta sitt ansvar. Även om människan oftast inte lever för sitt arbete och 
är särskilt driven för organisationens välbefinnande utan snarare är ute efter 
att skapa sig själv en meningsfull tillvaro tror vi att ansvarskännandet är 
tillräckligt starkt ändå i många fall. Den stora vikt som Thompson & 
Strickland (1992) ger belöningssystemet tror vi kan bero på att författarna 
är amerikanska och att det därför är en kulturfråga. Den amerikanska bilden 
av hur människor motiveras beskrivs nämligen oftast som mer 
instrumentalistisk än motsvarande svenska bild (jämför Hofstede, 1980).  
 

3.2.5 Företagskultur 
 
Varje enskild organisation utgör en unik kultur. Den har sin egen historia, 
sitt eget sätt att närma sig problem på, sin egen mix av stilar, sitt eget 
mönster att utföra arbete på, sin egen atmosfär och sina egna erfarenheter 
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(Ahrne, 1997). Kort sagt en egen personlighet. En stark kultur och en nära 
koppling mellan strategi och kultur är starka instrument för att påverka 
människor till att göra sina jobb bättre och mer i överensstämmelse med 
organisationens synsätt (Thompson & Strickland, 1992). Detta kan ske på 
två sätt enligt författarna.  
 
1. Genom att veta exakt vad som förväntas av dem behöver inte de 

anställda i ett företag med en stark kultur slösa tid med vad och hur saker 
ska göras. Detta bistår kulturen dem med till exempel genom informella 
regler och grupptryck som styr beteendet den största delen av tiden.  

 
2. En stark kultur omvandlar ett arbete till ett sätt att leva; den ger struktur, 

principer, ett värde-/uppfattningssystem inom vilket individen rör sig 
samt uppmuntrar till en stark identifiering med företaget hos de 
anställda. 

 
Källa: Thompson & Strickland, 1992 
 
Dessa punkter ger också en bild av det ledarskap som krävs för att 
genomföra en strategi. För att implementeringen ska bli lyckad måste 
företagskulturen vara nära kopplad till företagets strategi. (Thompson & 
Strickland, 1992) 
 
Kulturen i företaget är organisationens filosofi angående hur dess dagliga 
verksamhet ska eller bör bedrivas. Anledningen till att organisationen gör 
saker på det sätt som den gör. Det är viktigt att skapa en kultur som 
stämmer väl överens med den valda strategin så att dessa inte drar åt olika 
håll. De personer som formulerar strategin har ett stort ansvar i att välja en 
strategi som är kompatibel med de ”heliga” eller de oföränderliga delarna 
av den nuvarande kulturen. Det är också strategiformulerarens uppgift att, 
när väl en strategi valts, se till att kulturen kommer i överensstämmelse 
med strategin och att detta tillstånd bibehålls. Första steget i detta arbete är 
att diagnosticera vilka element i den nuvarande kulturen som fungerar 
tillsammans med strategin och vilka som inte gör det. Därefter krävs ett 
innovativt tänkande runt vilka konkreta åtgärder som kan tillämpas för att 
modifiera kulturen till att ännu bättre passa ihop med strategin. Dessa 
åtgärder kan till exempel bestå av symboliskt handlande, symboler och 
ceremonier. Det är av största vikt att skapa en känsla av framgång i 
kulturen för att individerna i organisationen ska ta till sig denna. 
(Thompson & Strickland, 1992) 
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Den presentation av kultur som Thompson & Strickland (1992) gör visar 
att deras syn på företagskulturen är som en relativt konkret variabel. De 
talar i termer som att kulturen är fri att förändra när helst organisationen 
behöver det. Detta är ett synsätt som vi inte ställer oss bakom till fullo. Det 
variabelsynsätt dessa författare tillämpar anser vi ha en doft av 1980-tal i 
alltför hög utsträckning för att vara aktuellt idag. Då sågs kulturen som en 
viktig variabel för att kunna kontrollera människors tankar och värderingar 
för att förbättra företagets resultat. Begreppet kultur riskerar att bli alltför 
slitet och förlora sin innebörd om det inte förtydligas. Som exempel på 
detta har till exempel Alvesson (1993) valt att skilja på kultur som dels en 
variabel där den används i ledningens syfte som ett styr- och kontroll-
instrument, och dels kultur som en metafor. I det senare fallet ses inte 
företaget som om det har en kultur som kan styras eller påverkas, utan det 
är istället ett grundläggande synsätt på den del av verkligheten som 
iakttagaren fokuserar på. En slags fundamental bild av företaget som 
innebär att företaget inte ses som om det hade en kultur utan snarare som 
om det vore en kultur (Alvesson, 1993).  
 
Trots att författarna lägger stor vikt vid företagskulturen, vilket även vi 
anser rimligt, är deras förslag på åtgärder abstrakta i mångt och mycket. 
Det är risk för att dessa åtgärder endast skapar en kortsiktig effekt och att 
långsiktigt hållbara resultat riskerar att utebli. Detta därför att synen på vad 
kultur och dess komplexitet är enligt oss är alltför förenklad i Thompson & 
Stricklands (1992) beskrivning. Det går inte att förändra en företagskultur 
med enkla medel och på kort tid. Ett renodlat variabelsynsätt som många 
författare antar är därför något som vi inte ställer oss bakom. Vi skulle 
istället vilja hävda ett metaforsynsätt som en bättre beskrivning, det vill 
säga att företaget är en kultur. Om den komplexitet som råder inte tas med i 
resonemanget kring kulturförändringar riskerar åtgärderna att bli alltför 
symptomatiska och inte förändra kulturen på lång sikt. Vi är dock 
övertygade om att kulturen går att förändra men inte med ett bestående 
resultat såvida inte en djupare förståelse föreligger. 
 
Något vi däremot håller med Thompson & Strickland (1992) om är vikten 
av att hela organisationen står i överensstämmelse med den tänkta strategin. 
Detta kanske gäller kulturen i än högre grad på grund av sin 
förändringsobenägenhet. Om inte detta sker är det stor risk att det uppstår 
problem i implementeringen av  strategin. Detta beskrivs av Johnson & 
Scholes (1997) som en ”strategic drift” vilket innebär en ökad ineffektivitet 
med tiden om inte företagets organisation står i samklang med den valda 
strategin och omvärldens krav (jämför också Chandler, 1992; Hall& Saias, 
1980).  
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3.2.6 Ledarskap 
 
Formeln för ett lyckat strategiskt ledarskap är egentligen enkel: utveckla en 
sund strategisk plan, implementera den, fullfölj den helt och vinn 
(Thompson & Strickland, 1992). Nu är dock verkligheten sådan att detta är 
lättare sagt än gjort. Generellt sett är det största problemet för ett lyckat 
strategiskt ledarskap att kunna prognosticera vilka situationer som kan 
komma att uppstå och förbereda ett sätt att bemöta detta. Det finns ett antal 
olika ledarskapsroller som en strategiimplementerare har på sin dagordning 
och som kan anammas vid olika tillfällen. De utgörs bland annat av att: 
 

• Ha kontroll över allt oavsett vad som händer och hur bra saker och 
ting går.  

• Understödja en kultur inom vilken organisationen stimuleras för att 
fullfölja strategin och för att prestera på en hög nivå.  

• Se till att organisationen är följsam gentemot förändrade villkor och 
är alert mot möjligheters tillvaratagande.  

• Göra löpande förändringar för att hela tiden förbättra strategins 
genomförande totalt sett  

 
Ju större strategisk förändring som företaget står inför, desto viktigare är 
det att företagsledningen är en aktiv del i förändringsarbetet. (Thompson & 
Strickland, 1992) 
 
De olika roller som presenterats ovan stämmer väl överens med den bild 
som även Bourgeois & Brodwin (1984) presenterar. Dessa författare har ett 
starkt ”top-down” synsätt där vd eller ledningsgrupp framställs som den 
allsmäktige rationella ledaren med oändliga befogenheter, tid och 
kompetens som denne använder sig av för att styra verksamheten. Vi ställer 
oss dock tveksamma till den presentation av ledaren som de fyra ovan 
nämnda författarna representerar. Vi tror inte att det är möjligt för en ensam 
person, eller ens en ledningsgrupp, att utöva den här typen av kontroll. Men 
detta likväl som vårt eget resonemang kring kulturen kan vara en 
attitydfråga som ändrats över tiden och en hel del har hänt inom 
managementområdet sedan dessa författare yttrade sig i ämnet. Vi tror mer 
på ett delegerat ansvar för strategiimplementeringen och styrning av 
implementeringsprocessen än den typiskt amerikanska hjälterollen med en 
lysande stjärna i centrum. Tilläggas bör dock att det naturligtvis har 
betydelse hur stort företaget som står inför en förändring är. Ett mindre 
företag där alla känner varandra och informationshanteringen inte är så 
komplex borde ha bättre förutsättningar att lyckas med en förändring 
genomdriven av en ensam stark ledare än ett större. 
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För att återknyta till de Vasconcellos e Sás (1990) modell ser vi också att 
ledaren åsätts en mer eller mindre allsmäktig roll. Det strukturella fokus 
som denna författare har med sin modell medför det implicita påståendet att 
någon eller några har makten och kunnandet att genomföra alla 
förändringar utan några större problem. Denna syn bemöter vi med samma 
kritik som ovan. 
 

3.2.7 Sammanfattning implementeringsprocessen 
 
Vi har löpande under respektive punkt i modellen tagit fram kritiska 
synpunkter och gjort egna ställningstaganden utifrån de olika författarnas 
synsätt. Vi vill här ändå ytterligare kommentera implementeringsprocessen 
något. 
 
Det synsätt Thompson & Strickland (1992) representerar anser vi vara en 
alltför förenklad bild av verkligheten. Allt som oftast visar det sig att 
konkurrenter påverkar strategins formulering i och med att det är dessa 
konkurrenter företaget vill skapa en konkurrenskraftig position gentemot. 
Förutom hänsyn till branschens övriga aktörer och de normer som detta 
innebär finns det också en påverkan från samhället vid en 
strategiformulering och implementering. Om den optimala strategin inte är 
socialt accepterad och inte tar hänsyn till de restriktioner samhället satt upp 
i form av till exempel lagstiftning kommer, och kan, inte denna strategi 
formuleras och implementeras på ett framgångsrikt sätt. Dessa olika 
påverkansfaktorer anser inte vi att det tas hänsyn till i ovanstående 
författares modell.  
 
Som vi varit inne på tidigare är vi också tveksamma till hur Thompson & 
Strickland (1992) använder sig av begreppet resurser jämfört med till 
exempel de Vasconcellos e Sá (1990). Samtliga dessa författare ser i stort 
resurser som budgeterade medel men de Vasconcellos e Sá (1990) har en 
fördel i sitt resonemang genom att också väva in människor och tid, något 
som vi anser är mycket väsentligt. Rätt person på rätt plats är troligtvis en 
mycket viktig faktor, framförallt på nyckelpositioner, för att en 
implementering överhuvudtaget ska lyckas. Fokus i de Vasconcellos e Sás 
(1990) resonemang ligger till stor del på den strukturella delen. Det är dock 
tveksamt om den rena anpassningen är så oproblematisk att den kan 
åsidosättas till denna grad. Om till exempel ett multinationellt bolag skulle 
bestämma sig för att omorganisera sin globala organisation efter en ny 
strategi skulle naturligtvis den nuvarande strukturen innebära vissa 
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begränsningar och hinder i detta arbete. Det måste hela tiden till en 
matchning mellan strategi och struktur. Vi anser därför att de Vasconcellos 
e Sá (1990) missar att behandla den process som finns och skapas i 
strukturen, vilket kan ses som en del i företagskulturen, gentemot den något 
mer specificerade modell som Thompson & Strickland (1992) presenterar. 
 
Trots de brister som vi tagit upp både här ovan och under respektive del av 
Thompson & Stricklands (1992) modell tycker vi att dessa författare har 
konstruerat en bra grundmodell för att närma sig problematiken kring 
strategiimplementeringar. Vi ska ha klart för oss att detta är ett mycket 
komplext område med många påverkande faktorer och att skapa en modell 
som stämmer generellt är omöjligt. Som komplement till denna modell har 
vi också resonerat kring den enklare modell som de Vasconcellos e Sá 
(1990) presenterar. Därmed inte sagt att en enkel modell är att föredra. Det 
är förståelsen kring problemområdet och hur olika parametrar samverkar 
som är det viktiga. Genom att ha jämfört olika modeller med varierande 
”svårighetsgrad” och olika författares synsätt anser vi oss ha skapat en bra 
bas för en fortsatt förståelse av de problem som kan uppstå vid 
implementeringar. 
 

3.3 Implementeringsprocessen ur processperspektiv 
 
Litteraturen som behandlar implementeringar fokuserar ofta på hur 
genomförandet ska ske rent praktiskt. Det kan ofta handla om råd och 
erfarenheter från undersökningar som presenteras i någon form av 
handlingsplan uppdelat i olika moment. Det vi presenterat ovan i 
Thompson & Stricklands (1992) implementeringsmodell behandlar mer 
den kontextuella delen av en implementering. Det vill säga hur väl själva 
konceptet passar på företaget som ska genomföra förändringen och vilka 
organisatoriska förberedelser och förutsättningar som bör föreligga för att 
framgång ska nås.  
 

3.3.1 Erfarenheter från ABC 
 
Eftersom vi gått igenom de strukturella faktorer som hänsyn bör tas till vid 
en implementering ska vi nu också behandla de mer praktiskt orienterade 
faktorerna. Vi kommer att bygga mycket av våra resonemang kring 
litteratur som behandlar annan typ av implementering som till exempel 
ABC och IT-stöd. Detta eftersom litteraturen på området som avser 
balanserade styrkort är begränsad och för att processerna som sådana ofta 
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är jämförbara oavsett vilket system det handlar om. Det senare har 
forskningen visat genom undersökningar av olika koncept där 
implementeringsproblem konstaterats vara gemensamma i många fall. 
Forskningen fokuserar oftast på att försöka identifiera problem som kan 
uppstå såväl som vilka faktorer som kan underlätta eller försvåra en 
implementering. 
 
Det ska dock sägas att jämförelser mellan olika forskningsresultat kan vara 
svårt då studierna kan vara gjorda med olika urval och vid olika tidpunkter 
i olika kulturer. Dessutom har olika studier inom liknande 
implementeringsområden visat på olika variabler som påverkande för en 
lyckad implementering från undersökning till undersökning (Anderson & 
Young, 1999). Trots denna kritik finns det anledning att granska tidigare 
litteratur i ämnet för att få en bild av hur en lyckad implementering kan 
uppnås. En modell som flera undersökningar hänvisar till är den i sex faser 
som Kwon & Zmud (1987) tagit fram. Dessa författare har tittat på 
implementeringar inom IT-system och kommit fram till dessa olika steg 
som ibland kan överlappa varandra. Vi använder de engelska termerna för 
att inte förvanska innebörden i en översättning. 
 

1. Initiation: Interna eller externa krafter driver, av någon orsak, fram 
en förändring.  

2. Adoption: Organisationen väljer en lösning på de problem som drivit 
fram förändringen i steg 1 

3. Adaption: Brister och oförutsedda behov i organisationen 
identifieras. 

4. Acceptance: Bolaget bestämmer sig för en lägsta nivå där de kan 
anse att det nya systemet eller konceptet existerar. 

5. Routinization: Det nya systemet eller konceptet har nu ersatt det 
gamla fullt ut.  

6. Infusion: Det nya sättet att tänka och arbeta är nu helt integrerat med 
andra system.  

 
Källa: Kwon & Zmud, 1987. 
 
Som ett förtydligande av vad som krävs i och emellan de sex stegen här 
ovan har dessa författare också tagit fram fem strukturella faktorer som 
påverkar ett lyckat genomförande i varje steg och även övergångarna dem 
emellan. Dessa fem faktorer har använts av Anderson (1995) i en 
betydelsefull undersökning kring införandet av ABC på General Motors 
och har där konstaterats vara användbar. Därför anser vi att modellen också 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

39  

fyller sin funktion i resonemanget kring införanden av balanserade styrkort. 
De fem variablerna och exempel på vad de kan innehålla är: 
 

• Individuella karakteristika – förändringsbenägenhet eller deltagande 
i projekt 

• Organisatoriska faktorer – ledningens stöd, utbildning och 
centralisering 

• Teknologiska faktorer – konceptet blir ett viktigt verktyg, befintliga 
system fungerar 

• Uppgiftens karakteristika – tydliga mål och tillgång till resurser 
• Extern omgivning – konkurrens och inblandning av konsulter 

 
Källa: Kwon & Zmud, 1987 
 
Innebörden av dessa fem variabler har till viss del likheter med den modell 
som vi tidigare presenterat från Thompson & Strickland (1992). Där 
diskuteras organisationens förutsättningar för införandet av ett nytt koncept 
i termer av exempelvis organisationsstruktur, resurser och ledarskap.  
 
Studier som ägnar sig åt att granska olika påverkande faktorer innebär dock 
ett problem enligt Malmi (1997) eftersom antalet möjliga faktorer som kan 
påverka en implementering och antalet sätt att gå tillväga på i princip är 
obegränsat. Malmis egen undersökning visar att de kontextuella faktorer, 
exempelvis variablerna i Thompson & Stricklands (1992) modell, som 
omger företaget är viktigare än själva implementeringsprocessen.  
 
Forskningen kring implementeringar är omfattande och åsikterna av vad 
som bör vara i fokus går isär något mellan författarna, även om stor enighet 
också råder kring variabler som till exempel ledningens engagemang. 
Lindahl (1997) kritiserar många tidigare undersökningar för att vara för 
allmänna eller för tekniskt utformade. Han menar också att andra modeller 
än Kwon & Zmuds (1987) kan användas för att analysera processuella 
perspektiv på en implementering och föreslår själv contigency-teorier. 
Utifrån dessa skulle vikten av organisationens branschtillhörighet, storlek, 
teknologi och kultur precisera vilka faktorer som leder till framgång 
respektive hindrar vid en implementering. Ytterligare ett tillvägagångssätt 
presenteras som en kompletterande möjlighet genom att utifrån kontextuell 
implementeringsforskning (till exempel Pettigrew et al, 1992; Thompson & 
Strickland, 1992) försöka förstå framgångsrika respektive misslyckade 
implementeringar. (Lindahl, 1997) 
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Ovan nämnda Pettigrew et al. (1992) påpekar dock att det kan vara 
vanskligt att enbart analysera en process i en förändringsprocess eftersom 
många kringliggande processer också kan påverka, exempelvis gruppers 
utveckling. Vidare menare Pettigrew et al. (1992) att det strukturella 
perspektivet försöker förklara förändringar genom olika analysnivåer och 
där en forskare bör ägna sig åt att förklara varför och hur förändringar sker.  
 

3.3.2 Erfarenheter från kvalitetsarbete 
 
För att ge ytterligare en bild ur ett processuellt perspektiv på 
implementeringar har vi valt att granska litteratur inom kvalitetsarbete. Här 
konstateras att mätsystem kan vara användbara för uppföljning av 
kvalitetsnivån över tiden. Dock avråder man här från att sträva efter att 
införa mätsystem som syftar till att spegla hela verksamheten då ett sådant 
arbete anses vara komplicerat och mognadsnivån hos både ledning och 
medarbetare måste vara mycket hög (Atkinson, 1994). Detta är dock något 
som vi ställer oss lite tveksamma till just som argument mot ett balanserat 
styrkort vars uppgift är just att ge en samlad bild av hela verksamheten.  
 

1. Förankring: Företagsledningen måste först ta ställning till om 
systemet skall införas. Avgörande för systemets funktion är nämligen 
att ledningen prioriterar det samt ständigt efterfrågar och utnyttjar 
dess information. Förankringen sker genom utbildning av och 
seminarium för företagsledningen. Verkningsfullt är även att 
presentera resultat från en tidigare utförd implementering om sådan 
finns att tillgå. 

 
2. Utveckling: Arbetet bedrivs lämpligen i projektform. En 

tvärfunktionell projektgrupp bör bildas. Själva systemets omfattning 
fastslås. Det är viktigt att inte ha för hög ambitionsnivå då detta lätt 
leder till svårigheter. Ett bra sätt är ofta att börja med liten 
omfattning och senare utöka. Tillgängliga informationskällor (till 
exempel redovisnings- och andra mätsystem) ska studeras och 
hämtas kunskap ifrån. En modell för mätsystemet skapas. Det kan 
ske som en integrerad del i befintliga system eller som ett separat 
system. Ofta är det första att föredra om det är en van datamiljö för 
de berörda. Sedan måste rutiner för inrapportering utvecklas. Ett 
pilotförsök på någon kärnfull del av bolaget kan genomföras för att 
anpassa systemet till verksamheten. Under utvecklingen är det av 
största vikt att skapa delaktighet hos så många medarbetare som 
möjligt. 
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3. Utbildning: Innan implementering kan ske måste alla användare 

utbildas. Målet med utbildningen är att ge kunskap om konceptets 
användande och att medföra förändrade attityder hos medarbetarna. 
Det sista har visat sig vara avgörande för dess funktion och för att 
undvika motstånd i största möjligaste mån. 

 
4. Implementering: Systemet implementeras först när pilotförsöken 

visar positiva resultat, om sådana används, och då kunskap och 
attityder hos medarbetarna bedöms som tillräckliga för en framgång. 
Om tveksamhet föreligger bör implementeringen fördröjas och 
utveckling och utbildning fortgå. Detta eftersom ett misslyckande 
alltid försvårar ett andra försök. När systemet är infört och fungerar 
övergår ansvaret till en linjefunktion för kontinuerlig mätning och 
uppföljning. 

 
5. Mätning: Rutiner och fastställt ansvar bör finnas för övervakning och 

skötsel av systemet, analys av erhållen data, utformning och 
distribution av rapporter samt för utvärdering och förbättring av 
systemet. 

 
Källa: Atkinson, 1994. Egen bearbetning. 
 
Trots den tidigare nämnda skillnaden i åsikter kring lämpligheten för hela 
verksamheten att omfattas av en förändring anser vi att de fem faser som 
beskrivs ovan ger en bra beskrivning av steg som är lämpliga att ha i åtanke 
även vid en implementering av balanserade styrkort. 
 

3.4 Balanced Scorecard 
 
De första tankarna kring konceptet Balanced Scorecard presenterades av 
Kaplan & Norton 1992 i Harvard Business Review. Genom att som Kaplan 
& Norton (1992) se företaget ur fyra viktiga perspektiv försöker ett 
balanserat styrkort koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den 
långsiktiga visionen och strategin. Därmed bör styrkortet främst ses som ett 
verktyg för att formulera och implementera företagets strategi (Olve et al., 
1997). Med hjälp av detta fokuseras företaget på ett fåtal kritiska nyckeltal 
inom väsentliga målområden. Företaget tvingas att styra och följa upp den 
dagliga verksamhet som påverkar morgondagens utveckling. (Kaplan & 
Norton, 1992) De viktigaste indikatorerna på hur företaget går finns inte 
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enbart bland finansiella data. Därför är det viktigt att använda även icke 
finansiella mått för att se hur företag går. (Eccles, 1991) 
 
De olika perspektiv som används är till att börja med det finansiella 
perspektivet som är bakåtblickande och visar resultatet av den verksamhet 
som bedrevs igår. Mätetalen indikerar huruvida företagets strategi, 
implementering och utförande bidrar till förbättrat resultat. (Kaplan & 
Norton, 1992) Det finansiella perspektivet är kritiskt eftersom goda resultat 
krävs för att företaget ska överleva. Men det går inte att enbart använda sig 
av finansiella mått eftersom det skulle leda till att andra väsentliga delar av 
företagets verksamhet kan försummas (Lönnqvist & Lind, 1998). Vanliga 
mätetal är avkastnings- och resultatmått som exempelvis räntabilitet på eget 
kapital (Olve et al., 1997). 
 
Kaplan & Nortons (1992) kundperspektiv ger aktuella mått på den 
verksamhet som företaget bedriver idag. Många företag har idag som 
företagsuppgift att fokusera på kunden, vilket har inneburit att det här är 
något som företagsledningen prioriterar. Kundens intresse brukar delas upp 
i fyra olika kategorier: tid, kvalitet, prestanda och service samt kostnad. 
Mätetal som kan vara användbara är därför till exempel leveranssäkerhet 
och nöjdkundindex. 
 
Processperspektivet ger liksom kundperspektivet aktuella mått på 
företagets verksamhet i dagsläget. Kundbaserade mätetal är viktiga men de 
måste även översättas till mätetal som beskriver vad företaget måste göra 
internt för att lyckas med att möta kundens förväntningar. Det är viktigt att 
fokusera på de kritiska interna processerna som gör det möjligt för 
företaget att uppnå kundtillfredställelse. (Kaplan & Norton, 1992) Även 
Olve et al. (1997) betonar vikten av att fokusera på de mest kritiska 
processerna för att uppnå kundnöjdhet och i slutändan även de finansiella 
målen. Företag måste bestämma vilka processer och kompetenser de ska 
vara bäst på och sedan ta fram mätetal på dessa. Exempel på mätetal kan 
vara ledtid och styckkostnad. (Kaplan & Norton, 1992) 
 
Slutligen ger förnyelse- och utvecklingsperspektivet indikationer på hur väl 
företaget förbereder sig för framtiden. För att mäta hur ett företag sköter sig 
i det här perspektivet kan mätetal som procentuell intäkt från nya produkter 
och utvecklingstid för nästa generations produkter användas. (Kaplan & 
Norton, 1992) 
 
Bakom alla fyra perspektiven ligger en övergripande vision och strategi. 
Styrkortet sätter visionen och strategin i centrum. (Kaplan & Norton, 1992) 
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Det formuleras även mål, mått och handlingsplaner för de olika 
perspektiven. Visionen görs tydlig och delad av 
organisationsmedlemmarna och kommuniceras genom mål samt 
belöningar. Målen används sedan för att inrikta arbetet, fördela resurser och 
sätta upp delmål. Uppföljning ger lärande och leder därmed till en 
omprövning av visionen. Lärandet avser främst sambanden mellan måtten. 
Det är mycket viktigt att de mått som väljs reflekterar det specifika 
företagets strategi och framgångsfaktorer. Styrkortet identifierar och 
tydliggör kedjan av antaganden om orsakssambanden mellan måtten som 
mäter vad vi uppnår och de faktorer som påverkar det vi uppnår. Varje mått 
som ingår i ett balanserat styrkort bör ingå i en kedja av orsak - verkan - 
samband som kommunicerar meningen med affärsenhetens strategi till 
organisationen. Mått kan alltså antingen beskriva vad som uppnås eller vad 
som påverkar. (Olve et al, 1997) 
 
Balans är viktigt mellan de olika perspektiven och mätetalen i ett balanserat 
styrkort. Det gäller att hitta en balans mellan kort och lång sikt, mellan de 
olika delarna i styrkortet och mellan kvalitativa och kvantitativa mått. Inget 
perspektiv är viktigare än något annat utan det är just balansen och 
helhetstänkandet som gör styrkortet till ett bra verktyg för 
verksamhetsstyrning. (Olve et al, 1997) 
 
Vi har ovan presenterat Kaplan & Nortons BSC modell, men den är ju inte 
ensam på området. Det kan vara av intresse för läsaren att känna till att det 
även finns alternativa modeller som liknar Kaplan & Nortons modell. 
Maisels Balanced Scorecard modell har istället för innovations- och 
kunskapsperspektiv ett humanperspektiv, men skillnaden mellan 
modellerna är inte stor (Maisel, 1992). En annan alternativ modell är "The 
Performance Pyramid", vilken också har grundtanken om en kunddriven 
modell som är kopplad till företagets övergripande strategi. Den 
kompletterar även de finansiella nyckeltalen med andra icke-finansiella 
nyckeltal. (McNair et al, 1990) 
 

3.4.1 Skapandet av det balanserade styrkortet 
 
Balanced Scorecard modellen förankrar och konkretiserar företagets 
långsiktiga inriktning och vision i den dagliga verksamheten. Tack vare 
nedbrytningen av styrkortet på de olika verksamhetsdelarna anpassas 
dessutom styrningen av verksamheten på ett sätt som lokalt uppfattas som 
mer relevant än tidigare modeller. Detta ökar förståelsen och motivationen, 
vilket leder till ökad förändringsbenägenhet och genomförandekraft. (Olve 
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et al., 1997) I formuleringsprocessen av ett Balanced Scorecard finns en 
möjlighet att länka gapet mellan företagets strategiska formuleringsprocess 
och dess implementeringsprocess. (Kaplan & Norton, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3.3: FORMULERINGSPROCESSEN AV BALANSERADE STYRKORT  
 
Källa: Olve et al, sid. 43 
 
Olve et al. (1997) anser att formuleringsprocessen kan delas in i fyra 
delprocesser. Den första är översättning av vision och strategi. Det är 
viktigt att den vision och strategi som formulerats kan översättas till 
kommunicerbar form för att implementeringen ska bli lyckad. Konsensus 
kring vision och strategi är viktigt eftersom det ger en gemensam definition 
på begrepp inom organisationen och risken för suboptimering minskar.  
 
Den andra delen är kommunikation och länkning. Den största delen av den 
strategiska implementeringsprocessen består av att utbilda och engagera 
företagets medarbetare. Målet är att alla i företaget ska känna till strategin 
och hur de i sitt vardagliga arbete kan bidra till att visionen uppfylls. 
Processen hjälper ledningen att kommunicera ut strategin till olika delar av 
företaget och länka den till individers och divisioners mål. För att förstärka 
denna process kan ledningen använda sig av kommunikations- och 
utbildningsprogram, målsättningsprogram samt koppla det till 
belöningssystem. ( Olve et al., 1997) 
 
För att det ska vara möjligt att nå de strategiska målen anser Olve et al 
(1997) att det är nödvändigt att human- och strukturkapitalen drar i samma 
strategiska riktning, vilket handlar om den tredje delen affärsplanering.  
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Formuleringsprocessen avslutas med feedback och strategisk inlärning. De 
tre tidigare processerna är nödvändiga för implementeringsprocessen av 
företagets strategi. Men det gäller även för företaget att behålla sin 
konkurrenskraft i framtiden och då krävs det att företaget hela tiden 
ifrågasätter sin strategi. Företag kan således analysera om den långsiktiga 
strategin ska ligga fast eller bör modifieras och/eller om de kortsiktiga 
målen ska justeras. (Olve et al, 1997) 
 
När det gäller processen att ta fram ett Balanced Scorecard anser vi att 
följande bild ger en bra överblick över hur styrkortet byggs upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3.4: SKAPANDET AV DET BALANSERADE STYRKORTET 
 
Källa Olve et al, sid. 45 
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3.4.2 Fallgropar vid implementering av balanserade styrkort 
 
Vi kommer i det följande avsnittet använda oss av Just in time (JIT) 
litteratur för att jämföra den med Balanced Scorecard litteratur i avseende 
på implementeringssvårigheter. Anledningen till att vi använder oss av JIT 
implementeringslitteratur är att även den handlar om införandet av ett nytt 
sätt att tänka och nya system som stöd. JIT är liksom Balanced Scorecard 
en medarbetareprocess som kräver nya attityder och tillvägagångssätt av 
både ledning och medarbetare (Bicheno, 1991). 
 
Bicheno (1991) anser att för att åstadkomma en framgångsrik 
implementering är det viktigt att ta tillvara tidigare erfarenheter från 
liknande implementeringar. Det kan till exempel vara implementeringar av 
nya datasystem eller som medfört förändringar i medarbetares arbetssätt. 
Det ovan sagda anser vi även i högsta grad gäller för implementeringar av 
Balanced Scorecards, där företaget kan dra nytta av erfarenheter från 
tidigare genomförda förändringar. 
 
För att uppnå en lyckad implementering är det förutom det som tidigare 
nämnts naturligtvis viktigt att företaget sätter av tillräckliga resurser för att 
stödja processen. Trots att företag satsar stora resurser på 
implementeringen av sina Balanced Scorecard program är det många som 
inte lyckas implementera det i organisationen. En vanlig uppfattning är att 
det är svårare att lyckas än det verkar från början. Tre olika 
problemområden har identifierats: övergångsproblem, designproblem och 
processproblem. (Kaplan & Norton, 2001) 
 
Enligt Kaplan & Norton (2001) kan övergångsproblem uppstå vid fusioner 
mellan företag eller när ett företag köper ett annat. Anledningen till att 
problem uppstår då är till exempel att ett företag med ett fungerande 
balanserat styrkort köps av ett företag som inte använder ett sådant i 
dagsläget. När företagen går samman är det vanligt att företagsledningen 
fokuserar mer på att rationalisera och minska kostnaderna, något som kan 
leda till att det balanserade styrkortet inte längre används eftersom det inte 
är ett verktyg för neddragningar. En annan anledning är att de som har 
drivit arbetet med det balanserade styrkortet slutar och att ingen annan tar 
över deras arbetsuppgifter. 
 
Det är också möjligt att de nya cheferna som utses på ledningsnivå i den 
nya organisationen inte har samma uppfattning om BSC-konceptet och 
därmed inte anser att det ska finnas kvar i organisationen. En ny chef kan 
ha en annan ledarskapsfilosofi än den tidigare gällande. Går man från ett 
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ledarskap präglat av kommunikation, deltagande, visioner och 
medarbetares initiativ och innovationsförmåga till formella hierarkiska 
planeringssystem med utförliga jobbeskrivningar leder det ofta till att det 
balanserade styrkortet inte överlever den övergången. Övergångsproblemen 
representerar dock endast en minoritet av de misslyckade 
implementeringarna. Misslyckanden är ofta självförvållade och beror 
snarare på interna än externa faktorer. (Kaplan & Norton, 2001) 
 
Designproblem innebär att företag bygger dåliga balanserade styrkort. Det 
kan bero på att företaget använder för få eller för många mått. För få mått 
kan innebära en utebliven balans, vilket vi tidigare betonat vikten av, 
mellan de önskade resultaten och de faktorer som påverkar dessa. För 
många mått kan innebära att de kritiska inte identifieras. Ett annat 
designproblem är att det balanserade styrkortet inte är utformat för att 
förmedla företagets strategi. Många större företag tappade intresset för 
BCS-konceptet på grund av att olika enheter inom företaget arbetade på 
olika sätt med det, utan någon övergripande koordination som kunde leda 
till företagsgemensamma synergier. (Kaplan & Norton, 2001) 
 
Kaplan & Norton (1992) anser att den vanligaste anledningen till 
implementeringsmisslyckande är dåliga organisatoriska processer. Kanske 
är den största orsaken till misslyckande när projektet delegeras till ett 
projektteam på mellanchefsnivå. Anledningen är att de kanske har arbetat 
med TQM tidigare och ser det balanserade styrkortet som en 
vidareutveckling av TQM filosofin. Men att se det balanserade styrkortet 
som enbart ett kvalitetsförbättrande projekt innebär att företaget går miste 
om den oerhörda potential som kortet har för att fokusera hela 
organisationen på strategin, inte bara på operationella förbättringar. 
Kvalitetsprogram hjälper företag att göra saker rätt, medan strategin ska 
göra att företag gör rätt saker. 
 
För att klara av att överföra organisatoriska processer och system till 
strategi krävs ledarskap från toppen. Engagemang från högsta ledningen är 
viktigt av flera skäl. Först och främst är det den högsta ledningen som ska 
kommunicera ut företagets strategi. Det är också de som ska se till att det 
råder konsensus i hela organisationen kring strategin. Förutom deras 
kunskap och auktoritet är det viktigt med ett känslomässigt engagemang, 
något som verkar vara nödvändigt för en framgångsrik implementering. 
Detta är något som även kan leda till problem vid chefsbyte eftersom en ny 
chef kanske inte har samma engagemang vilket vi tidigare diskuterat. 
(Kaplan & Norton, 2001) Även vid JIT implementeringar är det mycket 
viktigt med engagemang från högsta ledningen och att de ser till att det nya 
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arbetssättet som JIT medför förstås i organisationen. Det har visat sig att 
utan en JIT entusiast på högsta ledningsnivå i företaget kommer 
implementeringen misslyckas. (Bicheno, 1991) 
 
Ett annat problem är att för få individer är inblandade i processen att ta 
fram det balanserade styrkortet. När till exempel ekonomichefen bygger 
styrkortet själv istället för att bilda ett team där högsta ledningen ingår kan 
det här problemet uppstå. Även om ekonomichefen lyckas bygga ett 
utmärkt styrkort förändras ingenting i organisationen förutom att den 
högsta ledningen får tillgång till mer icke-finansiella nyckeltal. Trots detta 
tas besluten på samma sätt som innan och organisationens 
ledarskapsfilosofi går fortfarande ut på att påverka samma variabler som 
var viktiga och användes av högsta ledningen innan styrkortet infördes. För 
att uppnå engagemang kring strategin och dess implementering krävs det 
att ett team på högsta ledningsnivå aktivt arbetar med att utforma det 
balanserade styrkortet. Fördelarna med att använda sig av team är stora 
även vid arbete med JIT implementeringar (Bicheno, 1991). Om inte ett 
team på högsta ledningsnivå är aktivt i arbetet med det balanserade 
styrkortet sker ingen förändring i organisationens attityder och beteende. 
Det är alltså viktigt att det är ett team som tar fram styrkortet, men det får 
inte bli alltför många inblandade heller. Anledningen till att det inte får bli 
för många inblandade är att det är viktigt med en möjlighet för samtliga 
inblandade att föra en aktiv diskussion och att gruppen kan uppnå 
konsensus. (Kaplan & Norton, 2001) 
 
För att styrkortet ska bli effektivt krävs enligt Kaplan & Norton (1992) att 
alla i organisationen är införstådda med det. Det räcker således inte med att 
enbart involvera företagets högsta ledning. Målet är att alla i organisationen 
ska förstå strategin och bidra till att implementera den. Företag som inte 
sprider styrkortet till hela organisationen går miste om medarbetarnas 
potentiella innovationer, kreativitet och lärandeförmåga. De misslyckas 
med att göra strategin till alla medarbetares vardagliga jobb. (Kaplan & 
Norton, 2001) Bicheno (1991) anser att det i likhet med vad som redan 
nämnts är mycket viktigt med en bred delaktighet inom företaget, för att det 
stora antalet aktiviteter som medför JIT verkligen genomförs. 
 
Ett annat stort problem är att utvecklingstiden av det balanserade styrkortet 
blir för långt. Detta kan bero på att de som arbetar med styrkortet ser det 
som en engångsaktivitet att utforma det. De anser sålunda att de bara har en 
chans att införa styrkortet och vill därför att det ska vara perfekt, vilket gör 
att utvecklingen tar längre tid. De flesta lyckade implementeringar av 
balanserade styrkort börjar med avsaknad av vissa mätetal. Chefer 
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använder ändå styrkortet för att granska verksamheter och allokera resurser 
inom företaget. Mätetalen växer sedan fram av sig själva med hjälp av 
användning och erfarenhet från styrkortet. Styrkortet är inte en 
engångsaktivitet utan en ständigt pågående process, som påverkas av 
organisatoriskt lärande. (Kaplan & Norton, 2001) JIT implementeringar 
kräver liksom införandet av Balanced Scorecard förberedande, men inte för 
lång, planering följd av åtgärder och vidare planering som sker samtid igt. 
(Bicheno, 1991) 
 
En annan fallgrop som företag ska undvika är att behandla det balanserade 
styrkortet som ett systemprojekt. Några av de mest dyrbara misslyckandena 
har inträffat när företag har implementerat det balanserade styrkortet som 
ett systemprojekt istället för ett ledningsprojekt. En typisk situation när det 
inträffar är om externa konsultföretag anlitas för att installera ett Balanced 
Scorecard system. De kan skapa bra tekniska lösningar och system som kan 
ta fram många olika data. Det innebär tyvärr inte att cheferna eller andra 
medarbetare inom företaget använder systemet. Anledningar till detta är att 
det fortfarande saknas kritiska mätetal som i den rådande systemmiljön inte 
kommer att kunna identifieras. En annan anledning är att det blir för många 
mätetal att hantera, vilket medför att användarna av systemet förlorar fokus 
från de viktigaste mätetalen. (Kaplan & Norton, 2001) Bicheno (1991) 
anser att fokus handlar om att identifiera de viktigaste produkterna och 
resurserna och sedan koncentrera uppmärksamheten på dem. Han menar 
vidare att fokus inte är en teknik, utan snarare en uppsättning policies. 
Detta stämmer överens med vikten av att identifiera de viktigaste mätetalen 
i ett Balanced Scorecard och fokusera på dessa. Den viktigaste anledningen 
är dock att företagets högsta ledning inte involveras i den strategiska 
dialogen. Arbetet med det balanserade styrkortet måste börja med en 
förståelig genomgång av strategin som involverar företagets högsta 
ledning. Det är viktigt med bra system och tekniska lösningar för att göra 
det balanserade styrkortet till en levande del av företaget, men det måste 
komma efter den inledande ledningsprocessen. (Kaplan & Norton, 2001) 
 
Kaplan & Norton (2001) anser att det är bra att knyta bonussystem till 
strategiska mätetal på det balanserade styrkortet. Det ökar medarbetarnas 
uppmärksamhet och engagemang för företagets strategi. Vi ser dock även 
svårigheter med bonussystem som om de blir felaktigt utformade kan leda 
till suboptimering. Liksom Balanced Scorecard projektet beror JIT:s 
framgång på medarbetarnas villighet att samarbeta. Den viljan är störst om 
de kan se att de kan tjäna på ett framgångsrikt projekt (Bicheno, 1991). 
Några företag hoppar över strategiöversättningsdelen i styrkortsprocessen. 
Styrkort som enbart används för att introducera nya icke-finansiella mätetal 
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i bonussystemet fångar inte hur icke- finansiella mätetal leder till ökad 
kundnöjdhet och finansiellt resultat. En annan faktor som kan leda till 
misslyckade implementeringar är om företaget för att implementera 
styrkortet anlitar oerfarna konsulter eller konsulter som levererar deras 
favoritmetod under namnet balanserat styrkort. (Kaplan & Norton, 2001) 
Även Bicheno (1991) är tveksam till att använda konsulter vid 
implementering av JIT. Han anser att konsulter kan hjälpa till med JIT 
implementeringen men de kan inte installera det och de kan inte få det att 
fungera. Konsulter kan ge råd och hjälp med specifika tekniker, men de bör 
göra så inom en implementeringsplan som organisationen själv utformat. 
Även inom JIT området ska företaget se upp så det inte får något 
standardpaket för implementering från konsulterna. 
 
För att styrkortet ska fungera är det viktigt att alla medarbetare förstår 
företagets strategi och vilken plats de har i den. Det är även viktigt att 
medarbetarna förstår mätetalen för att de ska ta rätt beslut och vidta rätt 
åtgärder för att uppnå strategin. (Kaplan & Norton, 2001) Utbildning i 
BSC-konceptet och hur det ska fungera är som framgår ovan mycket 
viktigt. För att inte JIT ska bli ett misslyckande är det även där avgörande 
att medarbetarna är involverade. (Bichoni, 1991) Detta kan underlättas 
genom ständiga vidareutvecklingprogram. För att göra strategin 
meningsfull för medarbetarna gäller det att medarbetarnas mål ligger i linje 
med organisationens mål. (Kaplan & Norton, 2001) Även för att JIT ska bli 
framgångsrikt poängterar Bicheno (1991) att det behövs träning av 
personalen. Medarbetarinvolvering bygger på att förbereda medarbetarna 
och siktar på att involvera alla för att uppnå förbättrade processer. 
 
Det är alltid viktigt med timing vid implementering av nya idéer. Det kan 
till exempel vara bra att genomföra implementeringen under en lugnare 
period eller när det föreligger hot om personalneddragningar. För att bättre 
kunna handskas med motståndet mot förändringar kan företaget göra upp 
en lista som beskriver krafterna mot respektive för förändringen. För att 
lyckas med JIT är det viktigt att tidigt förebygga fel eftersom det är mycket 
billigare att förhindra defekter än att upptäcka och åtgärda dem. (Bicheno, 
1991) Här kan likheter ses med de varningssignaler ett Balanced Scorecard 
ger ett företag i ett tidigt skede för att företaget ska få möjligheter att rätta 
till eventuella problem. 
 
Många implementeringar stöter på en följd av reaktioner som redogörs för i 
det följande. Det första som händer är tillkännagivandet av den planerade 
JIT implementeringen. Det är klokt om tillkännagivandet inte kommer som 
en överraskning för nyckelpersoner i företaget. Tillkännagivandet ska ske i 
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olika faser, nivå för nivå, vilket tillåter att diskussioner förs där bidrag och 
synpunkter kan lämnas. Förnekelse följer ofta det första tillkännagivandet 
och kan framförallt väntas från dem som känner sig hotade av JIT. 
Förnekelsen pågår troligen till dess att det råder generell konsensus över att 
förändringen är nödvändig eller oundviklig. Efter förnekelsen kommer 
experimenterandet, där det är bra om idéer och förslag till förbättringar 
uppmuntras inte minst för medarbetarnas motivation. Sedan följer motvillig 
acceptans, vilket kan främjas genom att visa att prestationerna har 
förbättrats. Förbittring kan inträffa när det är någon annan som tjänar på de 
förbättringar som uppstått. Det ifrågasätts huruvida en förändring till JIT 
blir permanent eller om den förfaller till kaos om inte ny energi 
kontinuerligt tillförs. Det kommer finnas vissa bestående förändringar, men 
spill kan uppstå och förbättringar upphöra. Det är viktigt att veta vilka 
förutsättningar som måste råda och uppfylla dessa för att möjliggöra en JIT 
implementering. (Bicheno, 1991) Vi anser att det vi redogjort för i 
ovanstående stycke till stora delar även är applicerbart på Balanced 
Scorecard implementeringar. Den process vi redogjort för är enligt oss 
vanligt förekommande vid flera olika sorters förändringar i organisationer. 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det som framkommit under 
intervjuerna med de fyra fallföretagen inom ABB-koncernen. Vi 
presenterar bolagen var för sig utan inbördes jämförelse i detta skede. 
Presentationen av respektive fallföretag är, förutom en inledande 
presentation, uppdelad på tre tidsaspekter. Allt är upplagt på liknande sätt 
för de olika företagen för att möjliggöra jämförelse dem emellan. Alla 
presentationer kommer inte att vara lika utförliga då tillgången på 
information och medverkan från respektive företag varit högst skiftande. 
 

4.1 ABB Automation Systems, division kranar 
 

4.1.1 Företagspresentation 
 

nom ABB Automation Systems arbetar cirka 1200 personer, vilka 
tillsammans omsätter ungefär 2,5 miljarder kronor. Exportandelen utgör 
drygt 50 % av den totala försäljningsvolymen med huvuddelen inom 

Europa. Som en av få leverantörer kan företaget ta ett helhetsansvar, från 
utveckling och konstruktion, över tillverkning och installation, fram till 
idrifttagning och underhåll. Baserat på bred och lång erfarenhet skapar 
företaget lösningar inom industriella processer, process- och 
produktionsstyrning samt kraftsystem.  
 
Divisionen kranar utvecklar mjukvara för att optimera förflyttningen av 
containrar, bulkmaterial och stålprodukter till hamnar, rederier, kraftverk 
och stålindustrin. Omsättningen för divisionen kranar ligger på cirka 350 
miljoner och har ungefär 60 anställda. Målsättningen för divisionen och 
deras kunder är att uppnå snabb och kostnadseffektiv lasthantering. 
Divisionen tillverkar bland annat el- och automationsutrustning för 
rörelsestyrning av containerkranar, skeppslossare och industrikranar. 
 

4.1.2 Införandet av styrkort i organisationen 
 
Anledningen till att ABB Automation Systems valde att implementera det 
balanserade styrkortet var att företagets dåvarande vd ansåg att det var ett 
bra verktyg för att styra verksamheten. Inför implementeringen av det 
balanserade styrkortet utformades först bolagsmål som sedan förankrades 

I 
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hos bolagets chefer under seminarier. Under seminarierna gicks målen 
igenom och diskuterades. Därefter förankrades målen i organisationen, 
varje division för sig. Ledningsgruppen för en division lät medarbetarna 
tillsammans, under seminarier, diskutera och ta fram de mål som upplevdes 
som viktigast för just den divisionen att fokusera på. Genom att de arbetade 
på det här sättet förankrades väsentliga mål för verksamheten ute i 
divisionerna. De som skulle driva förändringsarbetet hade även fått 
utbildning i BSC-konceptet. Medarbetarna var tveksamt positivt inställda 
till det balanserade styrkortet inför implementeringen och är i dagsläget 
mer positiva till konceptet. Det fanns enligt medarbetarna inga erfarenheter 
av tidigare implementeringar som underlättade införandet av det 
balanserade styrkortet. 
 
Motståndet som arbetet med styrkort stötte på bemöttes med grundliga 
genomgångar och förklaringar av vad styrkortet innebar. Dessutom 
informerades medarbetarna om vart de skulle vända sig med eventuella 
frågor kring styrkortet. Detta bidrog till att minska osäkerheten kring vad 
det nya konceptet innebar. 
 
Divisionen upplevde svårigheter med att driva styrkortsprojektet på grund 
av tidsbrist. Det berodde främst på att inga extra resurser avsattes för att 
arbeta med det balanserade styrkortet. Ett annat problem var att det fanns 
en brist på tydlighet från ledningsgruppen i hur det kommande arbetet 
skulle bedrivas. Uppföljningen av arbetet med styrkortet är det svåraste och 
det viktigaste. Anledningen är att medarbetarna inte kommer att lägga 
någon tid på styrkortet om de inte känner att företagsledningen fokuserar på 
det och följer upp hur arbetet går. Därför är det av största vikt att 
företagsledningen verkligen tar sig tid att följa upp och bevaka arbetet med 
styrkortet. 
 
De möjligheter som det balanserade styrkortet medför är att det får 
medarbetarna att enas kring företagets mål och jobba mot att uppfylla 
dessa. Dessutom kan problem som finns på respektive division lyftas fram 
och göras synliga på ett bra sätt, vilket medför att det blir lättare att komma 
till rätta med problemen. En stor fördel med det balanserade styrkortet är 
att det hjälper till med att få struktur på det ovan nämnda arbetet. 
Medarbetarna får även en möjlighet att diskutera och få reda på sin roll i 
företaget och vad de kan bidra med på enskild nivå. Respektive avdelning 
kan även välja att arbeta med de mål som de anser passar dem bäst. 
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4.1.3 Styrkortet idag 
 
Uppföljningen som skett av arbetet med styrkortet har fokuserats på antal 
aktiviteter som respektive grupp hunnit med och inte måluppfyllelse. 
Högsta ledningen har varit mycket engagerad och tryckt på för att 
uppföljning ska ske av antalet aktiviteter. För uppföljning och arbete med 
styrkortet används en databas i Lotus Notes.  
 
Det är i dagsläget en stor arbetsbelastning på personalen vilket har medfört 
att endast några få procent av den totala arbetstiden läggs ned på att arbeta 
med styrkortet. Erfarenhetsutbyten mellan divisionerna har även skett om 
vad som har varit bra respektive dåligt med det balanserade styrkorten. Vid 
mätning av måluppfyllelse har det varit störst fokus på de finansiella 
målen, där avvikelser har medfört krav på förklaring. Det är viktigt att 
analysera orsakerna till avvikelserna och om de uppsatta målen kanske rent 
av var felaktiga. Mätetalen som används anser medarbetarna är bra och de 
anser själva att de har en bra förståelse av dessa, vilket är av största vikt. 
 
Förändringsarbetet har blivit lättare att föra i och med att fler yngre 
personer har kommit in i organisationen som har varit mer 
förändringsbenägna. Dessutom har cheferna varit öppna för nya idéer och 
en öppen dialog har förts med medarbetarna. Har medarbetarna haft förslag 
eller idéer har det varit möjligt att framföra dessa och företagsledningen har 
tagit åt sig av synpunkterna. 
 
En anledning till att det är svårt att få medarbetarna engagerade för att 
jobba med det balanserade styrkortet är att många medarbetare inte tycker 
att det ger dem så mycket att arbeta med verktyget. Detta kan medföra att 
användandet av det balanserade styrkortet minskar. Därför är det viktigt att 
arbeta med att göra medarbetarna engagerade för att arbeta med och 
använda sig av det nya verktyget. För att engagera medarbetarna åker 
divisionen iväg på heldagsseminarier där grupparbeten kring det 
balanserade styrkortet är en viktig del. I dagsläget finns det inga 
bonussystem kopplade till styrkortet för att öka medarbetarnas engagemang 
för att arbeta med det. 
 

4.1.4 Erfarenheter av implementeringen 
 
Medarbetarna tycker att det är roligare att arbeta idag eftersom de känner 
att de i större utsträckning kan vara med och påverka. Med hjälp av 
databaser blir det enkelt att följa upp hur arbetet med styrkorten går och 
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medarbetarna kan se hur det går för de andra grupperna. Styrkortet ger även 
medarbetarna en möjlighet att diskutera var företaget bör vara i framtiden. 
Det är viktigt att chefer och ledningsgrupper följer upp arbetet med 
styrkorten för att medarbetarna ska engageras att använda och arbeta med 
dem. Då känner medarbetarna att deras arbete uppmärksammas och 
efterfrågas. 
 
Det är mycket viktigt att ta små steg för annars blir de uppsatta 
aktiviteterna aldrig klara. 
 

"När det inte finns något som kan prickas av som genomfört 
kommer en negativ psykologisk effekt eftersom det inte känns som 
vi har lyckats göra något än. När istället små steg används kan 
man påvisa att resultat uppnås och medarbetarna känner att det 
händer saker." 

Ledare A, ABB Automation Systems 
 
Det är även en fördel att använda sig av två eller tre tydliga mål och 
fokusera på dem. I början kan det uppfattas som mycket positivt att arbeta 
med styrkortet, men efter en tid kan det komma en nedgång i intresset att 
arbeta med verktyget. Då är det viktigt att jobba vidare ännu hårdare för att 
hålla liv i konceptet. 
 
Medarbetarna upplever att en av BSC konceptets fördelar är att de får en 
större kunskap om företagets och sin egen grupps mål. Det möjliggör en 
öppen och större dialog kring målen och minskar risken för vi och dem 
känslan. Den information styrkortet ger gör att det går att ändra på det 
nuvarande arbetssättet vilket skulle kunna medföra en nöjdare kund. 
Företaget måste veta vart det ska och var marknaden kommer vara i 
framtiden, vilket styrkortet hjälper till med. Det får även medarbetarna att 
känna att de är viktiga och har något att bidra med. En ökad känsla bland 
medarbetarna av större möjlighet att påverka och att det blir enklare att se 
sammanhang. Detta leder till ökad motivation och engagemang bland 
medarbetarna och gör att de arbetar ännu hårdare för att företaget ska 
uppnå sina mål. 
 

"Alla medarbetare har kunskap om något och kan man få med 
den kunskapen i BSC-processen är det jättebra." 

Ledare A, ABB Automation Systems 
 
Ett införande kan rekommenderas, men det är viktigt att tänka på att 
använda sig av små steg vid införandet. Det tar också mycket tid och kraft 
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att genomföra styrkortet, därför är det viktigt att det finns en vilja inom 
företaget att jobba med styrkortet. En annan viktig förutsättning för att 
styrkortet ska fungera är att det är väl genomarbetat. Vilka rubriker och 
begrepp som används har också betydelse eftersom det är viktigt med 
tydlighet för att undvika osäkerhet. Det är även viktigt att medarbetarna 
kan se vad de får ut som individer av arbetet med styrkortet, annars finns 
risken att de inte vill hålla på med det. Ledningen anser att det har varit en 
lyckad implementering av det balanserade styrkortet som i slutändan även 
har gett en ekonomisk vinning för företaget. 
 

4.2 ABB Coiltech 
 

4.2.1 Företagspresentation 
 
Företaget tillverkar, utvecklar och säljer värmeväxlare för luftbehandling 
och värmeåtervinning samt kylare för industriella processer. ABB Coiltech 
har 250 anställda och tillverkar årligen 50 000 värmeväxlare, varav cirka 
hälften exporteras. Bolaget omsätter cirka 330 Mkr. Företaget levererar 
högkvalitativa värmeväxlare i olika material och storlekar upp till åtta 
meter, baserade på utveckling och tillämpning av tekniker för 
värmeöverföring. Vidare tillverkas också apparater som innehåller 
lamellvärmeväxlare, till exempel luftvärmare, kondensorer och kylare för 
industriella processer. Coiltech serietillverkar inga standardprodukter, utan 
varje leverans är unik och baserad på en specifik kundorder. ABB Coiltech 
har alltid legat långt fram vid genomförande av förändringar. Bolaget var 
det första i ABB-koncernen att bli certifierat enligt det välkända T50-
konceptet, som bland annat innebar halverade ledtider. Bolaget har också 
vunnit en utmärkelse som svensk mästare i kvalitet och arbetet med 
kvalitetsförbättringar och T50-projektet har medfört en vana vid arbete med 
förändringar och nytänkande. 
 

4.2.2. Införandet av styrkort i organisationen 
 
I och med den framträdande roll som bolaget spelat i tidigare 
förändringsarbeten fick ledningen en förfrågan om intresse fanns att 
medverka som ett pilotbolag för införande av balanserade styrkort. 
Ledningen för Coiltech nappade på idén och tyckte att det verkade vara en 
passande förändring då flera av de tänkbara måtten redan användes. Det 
som var nytt handlade egentligen mest om att dela upp bilden av företaget i 
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olika perspektiv. Även medarbetarna var mycket positivt inställda till BSC-
konceptet vid införandet och deras inställning är i dagsläget lika positiv. 
 
Inför genomförandet bildade Coiltech en pilotgrupp inom företaget från 
produktionen. Anledningen till att det blev en grupp i produktionen var att 
bolaget trodde sig ha mest att vinna på ett införande där. Eftersom 
tankesättet var nytt bistod ABB centralt med en person som hjälpte till med 
information om själva konceptet utan att Coiltech behövde betala för denna 
konsultation. Det satt också med en deltagare från Handelshögskolan i 
Stockholm som observatör i pilotgruppen. Så småningom engagerades fler 
av de målstyrda grupper som bolaget är uppdelat i och varje grupp fick i 
uppgift att på egen hand utveckla egna styrkort. Företagsledningen, med 
ekonomichefen som rapportansvarig i spetsen, var inledningsvis drivande i 
utvecklandet. Alla större beslut fattades här men först efter att ha hört sig 
för i organisationen och med den utsedda projektledaren. Så småningom 
släpptes mer och mer ansvar till de enskilda grupperna eftersom de själva 
hade bäst insyn i sitt arbete och det var viktigt att de skulle känna att de 
kunde påverka. 
 
Första versionen av styrkort började användas 1995 och var egentligen en 
vidareutveckling av mått från T50-konceptet. Den tid som lades ner för 
framtagandet uppskattas till cirka två veckors arbetstid fördelat på sex 
månader för de flesta i personalen. Dubbelt så lång tid bedöms ha lagts ner 
av projektledaren. Bolaget har också tagit fram ett egenutvecklat 
datasystem för rapportering och uppföljning av styrkorten. Detta arbete har 
varit betydligt mer tidskrävande och det tog två och ett halvt år innan 
systemet sattes igång fullt ut. Motsvarande stöd från centralt håll som 
bolaget fick vid framtagandet av själva kortet fick man inte vid arbetet med 
datasystemet. För tillfället håller dock ett nytt system, Cockpit, på att 
implementeras och återigen är Coiltech ett av flera pilotbolag och i detta 
arbete erhålls centrala resurser i form av konsultationer. I övrigt ses inte 
arbetet med styrkorten som något som drar extra resurser utan som en 
naturlig verksamhetsutveckling eftersom bolaget ändå måste mäta sina 
prestationer på något sätt. Medarbetarna anser att det fanns erfarenheter 
från implementeringar inom kvalitetsområdet som underlättade införandet 
av det balanserade styrkortet. 
 
Bolaget tyckte sig inte se några större tendenser till motstånd från 
organisationen inför genomförandet även om reaktionen spontant, som 
alltid vid ett förändringsförslag, var lite tveksam inledningsvis. Vissa 
medarbetare hade roligt åt att företaget återigen hittat ett projekt att driva 
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igenom. Ledningen visste dock av erfarenhet att det är en naturlig reaktion 
och kände sig inte motarbetad.  
 

"Över 50 % är ett bra resultat när det gäller medverkan i nya 
saker. Dom vet att vi är tvungna att förändra oss och följer man 
med då är det enklare på sikt." 

Ledare A, ABB Coiltech 
 
Tveksamheterna kom inte från något särskilt håll i företaget och de frågor 
som lyftes fram berörde främst rapporteringen och datasystemet som 
användes. Det största problemet som ledningen upplevde var att hänföra de 
olika målstyrda gruppernas arbete till de olika perspektiven. Vidare var det 
också problem med att hitta nya, tidigare ej använda, mått både som rena 
mätetal och till antalet. I dagsläget anser dock medarbetarna att de förstår 
måtten mycket bra och att måtten på ett bra sätt speglar vad som är viktigt 
för företaget. Bolaget har inte något bonussystem vare sig kopplat till 
styrkorten eller till något annat. 
 

4.2.3 Styrkortet idag 
 
Idag har arbetet med styrkort pågått i ett antal år och bolaget anser sig ha 
funnit en fungerande form. Detta visar sig genom att måtten numera sällan 
behöver revideras utan den förändring som sker av korten avser mestadels 
nya mål som ersätter redan uppfyllda mål. Varje målstyrd grupp har i 
uppgift att i ett eget strategiarbete revidera sina kort vid behov. Alla 
grupper skapar sina egna kort utifrån sina förutsättningar i gruppen. Vissa 
mål är mycket fria för gruppen att arbeta med, till exempel sjukfrånvaro, 
kompetensutveckling och ledtider. Medan andra däremot är lite mer styrda 
då de på en aggregerad nivå måste stämma överens med bolagets budget 
och helhetsplanering, exempelvis produktivitet. Likaså är måtten till viss 
del styrda för att rymmas på total nivå i bolaget. Exempel på dessa mått är 
kundtillfredsställelse och de finansiella måtten. Ytterligare ett 
genomgående mått är leveransprecision då detta är ett mycket viktigt mått 
sett utifrån företagets vision. 
 
Uppföljningen av styrkorten sker i en månatligen skapad rapport. Denna 
används som presentationsmaterial vid information i bolaget och som 
beslutsunderlag för ledningen. Trots att så många år har gått sedan 
implementeringen av styrkort startade i Coiltech har dock inte alla 
avdelningar och grupper något eget kort. Redan från början såg bolaget den 
största nyttan med styrkorten i produktionen och där är alla målstyrgrupper 
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sedan länge igång med användandet. Det är istället tjänstemannasidan som 
släpar efter något. Tanken är dock att även denna sida av bolaget ska fasas 
in nu i och med implementeringen av Cockpit som ett nytt systemstöd för 
styrkorten. Detta ses inte som något problem då samtliga avdelningar, 
oberoende av om man använder styrkort eller inte, redan idag upprättar en 
rapport månadsvis innehållande nyckeltal och handlingsplaner. De grupper 
som använder styrkort har detta i grunden som material till denna rapport. 
Övriga grupper jobbar på liknande sätt men delar inte upp sin redovisning i 
de perspektiv som styrkortet medför. 
 

4.2.4 Erfarenheter av implementeringen 
 
En av de påtagligt positiva effekter som bolaget upplevt av att börja arbeta 
med balanserade styrkort är att det totalt sett läggs ner mycket mer tid på 
strategiarbete i organisationen. Detta genom att strategiarbetet som tidigare 
legat på en högre nivå i bolaget nu kommit ner i de målstyrda grupperna 
och engagerar alla medarbetare. Följden har blivit en ökad medvetenhet om 
vad som är bra och viktigt för bolaget som helhet. Bolaget erfar att om 
något tas upp och arbetas med så framkommer det hela tiden nya saker som 
kan förbättras vilket leder till en positiv spiral. Vidare har också införandet 
av styrkort inneburit en betydligt enklare hantering av information inom 
bolaget och framtagandet av presentationsmaterial. De olika styrkorten kan 
ses av samtliga grupper inom företaget vilket har skapat en slags positiv 
tävlingsanda om att förbättra sig hela tiden. Detta intresse har, enligt 
ledningen, lett till ett positivt ekonomiskt utfall.  
 
Trots att man idag är nöjd med styrkortet som koncept och inte tror att 
något annat verktyg kan ge samma positiva effekter, har det under årens 
lopp samlats en del erfarenheter om vilka problem som kan uppstå. Dessa 
handlar exempelvis om att ha ett fungerande system för redovisning och 
uppföljning. Det nya systemet, Cockpit, ses som mer komplext än det 
tidigare egenutvecklade. Detta kommer ställa betydligt större krav på 
användaren och i nuläget är ledningen tveksam till om det kommer att 
kunna användas av lika många medarbetare som det gamla på grund av en 
mer svårhanterlig miljö. Detta kan i förlängningen leda till ett minskat 
intresse och engagemang kring styrkorten.  
 
Ytterligare en erfarenhet att ta med sig är att företaget måste ta det lugnt i 
början av implementeringen, även om ivern och viljan att snabbt förändra 
är stor. Det gäller att inte ha så många mätetal utan att fokusera på de rätta 
mätetalen för varje grupp. Detta görs genom ett gediget strategiarbete och 
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framtagandet av kritiska framgångsfaktorer som är relevanta. Problemen 
anses dock fullt hanterbara och åsikten i bolaget är att om man vill ha 
ordning både ekonomiskt och strategiskt är balanserade styrkort ett bra 
verktyg. Bolaget bedömer implementeringen av det balanserade styrkortet 
som framgångsrikt. 
 

4.3 ABB Control 
 

4.3.1 Företagspresentation 
 
På ABB Control i Västerås finns det ca 360 medarbetare. De tillverkar, 
utvecklar, säljer och marknadsför produkter och lösningar som fördelar och 
styr elektrisk energi för spänningar upp till 1000 volt. Bolaget omsätter 
cirka 600 Mkr, varav cirka 80 % går på export. Produkter som tillverkas är 
bland annat kontaktorer, mjukstartare och tryckknappar. ABB Control är 
marknadsledande i Sverige. Företaget har en väl genomarbetad 
kvalitetspolicy som går ut på att varje leverans skall vara en 
rekommendation för kommande affärer. Det gäller därför att tillgodose 
kundernas krav och önskemål, vilket leder till att de får förtroende för ABB 
Control. Företaget lägger även stor vikt på miljöarbetet och anser att det är 
en förutsättning för att uppnå företagets vision.  
 

4.3.2 Införandet av styrkort i organisationen 
 
I mitten på 90-talet fick ledningen på ABB Control en förfrågan från ABB 
centralt om det fanns något intresse av att delta som ett av flera pilotbolag i 
ett försök att implementera balanserade styrkort i organisationen. 
Tankesättet var relativt nytt och ABB som koncern var intresserade av att 
se hur det kunde användas för prestationsmätning i sina bolag. Ledningen i 
ABB Control gillade konceptet som det balanserade styrkortet innebar och 
kände att det behövdes något enhetligt sätt att mäta på i hela 
organisationen. Tidigare hade det känts som om för många olika sätt att 
mäta användes i företaget vilket gjorde det svårt att få någon helhetsbild på 
aggregerad nivå. Stor del i beslutet om att delta som pilotbolag hade också 
det faktum att ABB centralt bistod med kompetens och interna 
konsultationer vid genomförandet och framtagandet av styrkorten som inte 
belastade resultatet i ABB Control. Anledningen till detta var att känslan av 
att projektet skulle ha blivit alltför dyrbart, räknat i både tid och pengar, om 
det skulle genomförts på egen hand var stark. Vid denna tidpunkt fanns 
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följaktligen inte heller några andra bolag inom koncernen som kunde bistå 
med råd och erfarenheter. Medarbetarna kände inte heller att erfarenheter 
från tidigare implementeringar underlättade arbetet med införandet av det 
balanserade styrkortet. 
 
Då företagsledningen fattat beslutet om att delta som pilotbolag och införa 
styrkort i bolaget blev nästa steg att engagera medarbetarna. ABB Control 
har en mycket platt organisation utan nivåer mellan företagets 
ledningsgrupp och de mer operativt verkande cheferna i de olika målstyrda 
grupper som företaget är indelat i. Därför valde ledningen att först inrikta 
sig på att informera och instruera de olika cheferna om konceptet och vad 
som väntade vid en implementering. Syftet med detta var att gruppcheferna 
och inte företagsledningen skulle sprida budskapet vidare till sina 
respektive medarbetare. Samtliga i personalen fick därefter en genomgång 
av vad styrkortet innebar och sattes därefter i arbete med att gruppvis ta 
fram lämpliga styrkort för just sin grupp. Medarbetarna var positivt 
inställda till det balanserade styrkortet inför implementeringen och det är 
dem även idag. Någon särskild morot för att arbeta med styrkorten fanns 
inte. Bolaget hade sedan tidigare ett bonussystem gällande samtliga 
anställda och detta fortsatte att gälla utan koppling till de mått som fanns i 
de olika styrkorten. Det beror på att företagets filosofi går ut på att 
personalen ska belönas på helheten i bolaget och inte på delarna då rättvisa 
blir svårare att uppnå. 
 
Tidsåtgången för att ta fram de första styrkorten uppskattas i genomsnitt ha 
varit cirka två timmar i veckan under två månaders tid. Därefter har dock 
kontinuerliga förbättringar gjorts genom regelbunden mötesverksamhet. 
Den första tiden bidrog, som tidigare nämnts, ABB centralt med 
kärnkompetens. Den övriga resursen som krävdes var personalens tid. 
Bolaget kan inte bedöma vad resursåtgången kostat i rent ekonomiska 
termer, men ser endast uppstartningstiden som en extra resursförbrukning. 
Det numera kontinuerliga arbetet med styrkorten ses som en naturlig del av 
en verksamhetsutveckling som bolaget alltid har lagt energi på.  
 
Bolagets ledningsgrupp har under hela implementeringen varit mycket 
engagerad och aktiv. Dock utan att lägga sig i själva arbetet med korten 
utan mer genom att fråga och visa intresse under besök på olika 
avdelningar såväl i produktionen som i administrationen. Detta är en 
medveten strategi då ledningen genom erfarenheter från tidigare 
projektarbeten kunnat dra slutsatsen att det som inte efterfrågas från 
ledningen inte heller prioriteras av de anställda. Därför ses ledningens 
engagemang som helt avgörande för om en lyckad implementering kan ske.  
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"Ledningens agerande ger signaler till alla anställda och sätter 
normerna för hur arbetet bedrivs." 

Ledare A, ABB Control 
 
Då konceptet med balanserade styrkort först presenterades för de anställda 
förekom en del skepsis. Detta var knappast något överraskande för 
ledningen utan den reaktion som förändringar först brukar bemötas med 
innan all information gått ut och arbetet kommit igång. För att undvika rent 
motstånd till förändringen lades mycket tid ner på information. De 
målstyrda grupper som bolaget är uppdelat i fick sitta ner och diskutera 
framtagandet av sitt styrkort tillsammans med sin chef. Under denna tid 
fanns också de centralt tillsatta personer som skulle bistå bolaget i 
implementeringen till hands och svarade på frågor. Efter att dessa personer 
lämnat bolaget var det naturligt att eventuella frågor besvarades av närmsta 
chef. Det fanns ingen utsedd projektledare i företaget och detta var ett 
medvetet grepp från ledningens sida för att alla skulle känna sig delaktiga 
och ansvarstagande och att inte någon särskild person skulle stå för allt. 
Dock framstod av naturliga orsaker medlemmarna i ledningsgruppen som 
drivande då det var därifrån konceptet ursprungligen kom. De enda 
frågorna som medvetet styrdes till en och samma person var de som 
handlade om det egenutvecklade systemet för uppföljning som användes då 
denna person var den enda med helhetssyn på programmet.  
 
Ledningen för bolaget känner inte att det varit något särskilt utbrett 
motstånd vid införandet av balanserade styrkort. De signaler som 
framkommit om missnöje har främst hänförts till tjänstemannasidan av 
bolaget. Detta tros bero på denna grupps ovana att bli kontrollerade genom 
olika mått och svårigheten att hitta lämpliga mått och kopplingar till de 
olika perspektiven. Just ovanan på vissa avdelningar att mätas sågs som en 
av de stora svårigheterna vid införandet av styrkorten. Andra 
problemområden som uppenbarade sig var möjligheten att avsätta 
tillräckligt mycket tid för att skapa bra mått och mätetal, samt att bolaget 
som tidig innovatör inte hade några andra företag att snegla på för att dra 
nytta av andras erfarenheter. Vidare sågs också en viss ”projekttrötthet” i 
organisationen som ett problem då ledningen inte var övertygad om att de 
anställda var mottagliga för fler förändringar och projekt vid den aktuella 
tidpunkten. 
 
Trots ovanstående svårigheter såg ABB Control ändå möjligheter stora nog 
att ändå genomföra implementeringen. Det som ansågs vara intressant var 
framför allt möjligheten att se företaget ur de olika perspektiv som 
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balanserade styrkort fokuserar på och att det skulle öka företagets 
medvetenhet. Vidare ansåg bolaget att en enhetlig mätmetod inom hela 
organisationen var nödvändig och att styrkortet kunde medföra detta. 
Tidigare fanns det flera olika sätt att mäta och detta innebar ett problem vid 
jämförelse mellan olika grupper och avdelningar. Ytterligare en 
förhoppning inför genomförandet av styrkorten var att öka medvetenheten 
hos samtliga anställda om företaget som en enhet och inte bara fokusera på 
den egna gruppen. 
 

4.3.3 Styrkortet idag 
 
Bolaget är som vi tidigare nämnt uppdelat i ett antal ”målstyrgrupper”. Var 
och en av dessa grupper har ett eget styrkort som gruppen gemensamt tagit 
fram. De ursprungliga korten har förfinats under åren som gått och är idag 
väl anpassade till verksamheten i respektive grupp. Företagsledningen styr 
inte överhuvudtaget när det gäller vilka mått som de olika grupperna ska ha 
med i sina kort. Medarbetarna förstår måtten som används mycket väl och 
anser att måtten på ett bra sätt speglar vad som är viktigt för företaget. 
Uppföljningen av korten görs minst en gång i månaden. Bolaget har byggt 
upp ett datasystem för korten där alla anställda kan gå in och läsa alla  
gruppers styrkort och aktivitetslistor. Under årens lopp har detta system 
ändrats för att bli mer användarvänligt, men man tycker sig ha problem 
med att hitta rätt form för en enkel dokumentation. Nivån på hur de olika 
grupperna arbetar med sina styrkort är väldigt olika, alltifrån stor aktivitet 
till nästan ingen alls.  
 
ABB Control var alltså relativt tidiga med att implementera balanserade 
styrkort, både sett till omvärlden i stort och till den egna koncernen. En av 
anledningarna till att bolaget valde att tacka ja till förfrågan om att bli 
pilotbolag var att ledningsgruppen gillade konceptet som presenterades. 
Detta gäller än idag men trots det har en viss tvekan smugit sig in hos 
ledningen. Det sista året har arbetet med styrkorten gått trögt och tidvis 
nästan legat helt nere. Orsaken sägs vara att det är svårt att hitta rätt form 
för hur korten ska se ut och hur de ska användas på bästa sätt. Styrkortens 
framtida roll och existens är idag inte helt klar. 
 

4.3.4 Erfarenheter av implementeringen 
 
Det har nu gått några år sedan bolaget startade implementeringen av 
balanserade styrkort och frågan vad det egentligen har inneburit är befogad 
att ställa. Som vi tidigare nämnt är företagsledningen inte odelat positiv till 
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följderna även om konceptet känns bra. Dock är ledningen övertygad om 
att införandet har lett till ett antal positiva effekter. Framförallt handlar det 
om en ökad medvetenhet i bolaget hos samtliga medarbetare. De olika 
grupperna har kunnat titta på varandras aktiviteter för förbättringar och lärt 
av varandra. Problem har förts fram i ljuset och det har blivit en ökad 
öppenhet mellan grupperna då man lär av varandra. Implementeringen av 
det balanserade styrkortet anser företaget var lyckad och det har också i sin 
tur lett till en ekonomisk nytta som dock inte känns möjlig att kvantifiera. 
 
Ytterligare positiva effekter som nämns är att det enhetliga verktyg för 
verksamhetsuppföljning som tidigare saknats nu finns. Detta leder till en 
ökad jämförbarhet mellan grupperna. Samtidigt innebär det också att alla 
medarbetare har lättare att förstå varandras mätetal vilket underlättar vid 
behov av att flytta personal mellan de olika grupperna då de snart kommer 
in i den nya gruppens styrkort. Det finns också en motiverande effekt i att 
kunna gå tillbaka i aktivitetslistorna och se att saker faktiskt blivit utförda.  
 
De problem som i efterhand kunnat konstateras har till stor del handlat om 
styrkortens uppbyggnad. Det är lätt att styrkorten blir för stora och 
svårbearbetade. Ledningen är numera övertygad om att allt måste hållas så 
enkelt och ”smått” som möjligt om det ska fungera. Vidare har också själva 
terminologin inom styrkortskonceptet vållat bekymmer. Det som för 
ledningen kändes som naturliga termer har för medarbetarna varit en svår 
vokabulär som lett till känsla av främlingskap inför förändringen. Inför 
implementeringen var kanske förhoppningarna om styrkortets möjligheter 
lite väl högt uppskruvade. I efterhand har ledningen konstaterat att det 
endast ska ses som ett verktyg för uppföljning och inte som något helt 
revolutionerande inom ekonomistyrning som det ibland kan presenteras 
som. Detta har fått företaget att fundera på om de positiva effekterna som 
redovisats ovan kan åstadkommas på något annat och enklare sätt då 
styrkortet ibland känns för trögt och omfattande.  
 

4.4 ABB Transformers 
 

4.4.1 Företagspresentation 
 
ABB Transformers tillverkar krafttransformatorer och reaktorer upp till de 
allra högsta förekommande effekter och spänningar, 1500 MVA respektive 
1100 kV. Bolaget har en ledande roll i ABB:s världsomspännande 
forskning och utveckling inom kraftöverföringsområdet. Förutom 
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krafttransformatorer utvecklas och tillverkas ventiltransformatorer, 
shuntreaktorer och dryformer. ABB Transformers är beläget i Ludvika och 
har cirka 500 anställda. Omsättningen uppgår till ungefär 900 Mkr, varav 
cirka 90 % går på export. Miljöarbetet tillhör en av de viktigaste 
verksamheterna inom företaget. Lagstiftning och tillståndskrav är 
minimikrav, målet är minsta möjliga miljöpåverkan. 
 

4.4.2 Införandet av styrkort i organisationen 
 
Anledningen till att ABB Transformers införde det balanserade styrkortet 
var att de tidigare försökt med finansiell styrning, men den hade varit mer 
eller mindre misslyckad beroende på var i bolaget de anställda befunnit sig. 
Därför var företaget tvunget att hitta något nytt som skulle kännas bekant i 
närmiljön och som medarbetarna känner att de kan påverka. Det krävdes en 
teknik där styrning kunde ske utan att hålla på med finansiella termer, 
vilket som sagt varit svårt tidigare. Det ska även säkerställa att det finns en 
koppling mellan det som mäts och följs upp och som sedan ger resultat i 
det finansiella ledet. Ovanstående visar på ett bra sätt att fokusera på 
kopplingen mellan ekonomi och det som händer ute i verksamheten. 
 
Det var ett stort arrangemang och engagemang kring SETFO 2000, som 
innebar att företaget skulle bli processorienterat, från och med 1998 då 
ABB Transformers vd startade tankarna kring förändringen. Det startades 
då en stor grupp av medarbetare från olika nivåer som fick vara med och 
tänka och tycka om hur de ville att framtidens Transformers skulle se ut. I 
samband med detta och frågor om hur man skulle mäta prestationer på 
olika sätt kom styrkortskonceptet upp. Företagsledningen besökte sedan ett 
seminarium där andra företag berättade om bakgrunden till att de använde 
sig av det balanserade styrkortet, vilka erfarenheter de fått och vad de ansåg 
om det.  
 

”Det var förvånansvärt få andra företag som i realiteten höll på 
med styrkort och som kunde dela med sig av erfarenheter. Vid 
arbetet inför införandet av det balanserade styrkortet hade det 
varit bra om fler företag hade arbetat med konceptet eftersom det 
är viktigt att utbyta erfarenheter och få intryck utifrån.” 

Ledare A, ABB Transformers 
 
Samtidigt som det balanserade styrkortet skulle implementeras förändrades 
verksamheten till att bli processorienterad. Det ansågs vara en fördel att 
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införa bägge sakerna samtidigt eftersom styrkorten fungerar bättre vid 
processorienterad verksamhet. 
 
Styrkortet togs fram och förankrades under seminarier och har justerats och 
vidareutvecklats på drivningsmöten som ägt rum varannan vecka. Företaget 
genomförde några seminarier under ett antal heldagar där medarbetarna 
skulle utbildas i konceptet balanserat styrkort. Dessutom skulle detta få 
medarbetarna engagerade för att jobba med styrkorten. Under dessa 
tillfällen fick grupperna en chans att börja arbeta med sina styrkort under 
handledning av medarbetare från Ernst & Young som kunde tekniken. 
Styrkorten blev inte färdiga då utan grupperna fick fortsätta att arbeta med 
dem efteråt också. Det fanns även en projektledare på bolaget som hjälpte 
till vid införandet av styrkortet och i uppstartningsarbetet. Medarbetare på 
alla nivåer var inblandade i de projektgrupper som arbetade med styrkorten. 
 
Implementeringsplanen som gjordes upp för införandet av styrkortet var 
överambitiös och det tog längre tid än företaget hade räknat med innan 
styrkorten var implementerade i organisationen. Den ursprungliga 
utformningen av själva styrkorten tog ungefär ett halvår, men sedan sker 
det naturligtvis kontinuerliga förändringar. Medarbetarna på 
kvalitetsområdet anser att det fanns erfarenheter från tidigare 
implementeringar som det gick att dra nytta av vid införandet av det 
balanserade styrkortet. 
 
Företagsledningen har varit mycket engagerade i arbetet med att 
implementera och arbeta med balanserade styrkort, något som 
medarbetarna upplevt som mycket positivt. Det förankrades också mer 
bland ledarna och de fick några extra utbildningsdagar och längre tid på sig 
att smälta det nya arbetssättet. Under införandefasen arbetades det intensivt 
med styrkorten. Medarbetarna lade i detta skede ner betydligt mer än två 
timmar per vecka för att arbeta med det balanserade styrkortet. Företaget 
tillfördes även extra resurser under perioden innan, under och en tid efter 
själva införandet. Bland annat användes konsulter från Ernst & Young och 
en heltidsanställd projektledare som fanns på företaget. 
 
Det var främst motstånd i form av att medarbetarna inte arbetade med 
styrkortet som inträffade vid införandet. Detta motstånd mot förändringen 
bemöttes med information och utbildning för att försöka omvända de som 
inte tyckte om konceptet. Bland annat använde företaget sig av 
medarbetarseminarier där personer från Ernst & Young utbildade och 
informerade medarbetarna. Anledningen till att motstånd uppstod var 
främst att medarbetarna tyckte att det var jobbigt att mätas, komma med 
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idéer och de krav som styrkortet medför. Inom organisationen fanns det 
även en projekttrötthet som påverkade inställningen till det balanserade 
styrkortet. 
 

"Det var en naturlig mänsklig reaktion på en förändring som 
kanske innebär lite mer styrning och arbete innan man inser att 
det kan vara bra på sikt om man lägger ner lite mer jobb i 
början." 

Ledare A, ABB Transformers 
 
Det största motståndet kom från tjänstemännen eftersom de inte var vana 
vid att mätas. I produktionen fanns handfastare mått och medarbetarna där 
var vana att mätas sedan tidigare. Medarbetarna hade informerats om vilka 
de skulle vända sig till med eventuella frågor kring arbetet med styrkortet. 
Vid införandet var medarbetarna positivt inställda till BSC konceptet och är 
i dagsläget, efter att ha jobbat med det, ännu mer positivt inställda. 
 
Ett stort problem vid införandet av styrkortet var att få de operativa 
styrkorten att fungera, inte bara rent tekniskt, utan att de även används för 
att förändra verksamheten. Därför är det viktigt att vara envis och hålla fast 
vid styrkortet. Ett annat problem företaget upplevde var att förväntningarna 
blev för stora och att man inte insåg att det kommer ta tid att arbeta in 
styrkortet. Det fanns också en stor osäkerhet hos medarbetarna kring 
vokabulären och ordvalen som användes i styrkorten. De förstod inte vad 
de olika namnen innebar, vilket ledde till osäkerhet kring styrkorten. 
Styrkorten var tvungna att göras om för att förenkla dem och kunna arbeta 
med dem databaserat. Cockpit verkar vara ett utmärkt verktyg för 
uppföljning och arbete med det balanserade styrkortet utifrån den tidiga 
information som kommit om detta program. Dock kräver detta program 
mycket mer av användaren och det är inte bra för då riskerar man att 
blixtsnabbt tappa intresset om det inte är ett användarvänligt program. 
 
Företaget såg dock stora möjligheter med ett införande av det balanserade 
styrkortet. Den kan få medarbetarna engagerade i sina arbeten och på det 
sättet bidra till bolagets utveckling. I takt med att medarbetarna förstår 
mätetalen bättre och bättre ökar deras engagemang. Medarbetarna känner 
även att de får vara med och påverka vilket leder till att de blir mer 
motiverade och kommer med fler förslag och idéer till förbättringar. De 
anställda kan själva förändra sin situation och de får vara med och 
bestämma, det krävs till och med av dem. Sammantaget ger detta företaget 
bättre möjligheter att klara av framtidens utmaningar. Styrkortet skulle 
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även göra företagets visioner och strategier tydligare, vilket medför att det 
blir lättare för medarbetarna att se helheten. 
 

4.4.3 Styrkortet idag 
 
På ABB Transformers finns styrkort på tre olika nivåer i företaget. Högst 
upp i företaget finns det strategiska styrkortet. Under det finns flera taktiska 
styrkort där varje process inom företaget har sitt styrkort. Anledningen till 
detta är att företaget är processorienterat och uppdelat i ett antal processer 
som var och en har ett taktiskt styrkort. Det strategiska och det taktiska 
styrkorten görs tillsammans med företagsledningen som ansvariga, de 
operativa görs med kompetensledare för de olika grupperna som ansvariga. 
För de olika arbetsgrupperna på lägsta nivå används operativa styrkort där 
varje grupp får utforma sitt eget. Det är nödvändigt att de tre olika 
styrkorten på de olika nivåerna binds samman så att de stämmer överens 
med varandra, vilket också anses ske. Allt startar med visionen, efter att ha 
satt visionen och de två högsta styrkorten tas de operativa cheferna in i 
processen för att på så sätt få förankring på alla nivåer av chefer. Där 
diskuteras hur man ska nå visionen och vad som ska mätas. Det finns en 
klar koppling mellan de olika nivåerna och en röd tråd går klart att se 
mellan strategisk-taktisk-operativ nivå. Däremot tycker inte den operativa 
personalen att de kan se kopplingen mellan nivåerna lika tydligt då de inte 
varit inblandade på så tidig nivå som när visionen diskuterats. 
 
En gång i veckan träffas arbetsgrupperna för att gå igenom det operativa 
styrkortet. Varannan gång är det ett informationsmöte och varannan gång 
drivningsmöte. Under drivningsmötena diskuteras det operativa styrkortet, 
hur det går och om det behöver göras ändringar i det. Med hjälp av 
styrkortet funderar medarbetarna igenom vad de kan göra för att förbättra 
sig inom områden de valt att fokusera på. Det ska resultera i 
handlingsplaner som sedan följs upp. Förhoppningsvis ska det gå att se en 
positiv utveckling i mätetalen efter att handlingsplanerna har genomförts. 
En gång i kvartalet gås de operativa styrkorten igenom på taktisk nivå. 
Dessutom ser man över handlingsplanerna och om de bidrar till att uppnå 
målen. Strategisk och taktisk nivå är mer kontrollnivåer där de operativa 
styrkorten summeras. Finns det vissa problemområden kan chefer på högre 
nivå begära att vissa saker ska vara med i styrkortet och därmed följas upp. 
Det kan också hända att det uppkommer informationsbrister på vissa håll 
och inom vissa områden, vilket åtgärdas genom mer och riktad 
information. 
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Inom företaget finns det inga bonussystem på operativ nivå, de finns endast 
i ledningsgruppen. De som ingår i ledningsgruppen har sin bonus kopplad 
till vissa mått som även finns med i det balanserade styrkortet.  
 
Uppföljning av mätetalen och rapportering sker varje månad men man 
diskuterar bara igenom det en gång per kvartal. För dokumentering och 
uppföljning av arbetet med styrkorten används databaser. Måluppfyllelse är 
inte det som efterfrågas utan istället är det handlingsplanen som är den 
viktiga. De olika grupperna får bestämma själva hur styrkortet ska se ut och 
vilka mål som är viktiga för dem, men det finns vissa mål när det gäller 
medarbetarna som ska vara med. Medarbetarna anser att de mått de 
använder sig av är bra och lättförståeliga. För att styrkorten ska fungera bra 
är det viktigt att försöka fokusera på färre frågor samtidigt. Nu arbetar 
grupperna kontinuerligt med styrkorten ungefär två timmar per vecka. 
 

4.4.4 Erfarenheter av implementeringen 
 
Det balanserade styrkortet medför att företaget kan sprida kunskapen om 
bolagets visioner och strategier på ett strukturerat sätt. En bra dialog för att 
förstå vart företaget är på väg och vart företaget vill nå möjliggörs. 
Dessutom slipper medarbetarna hålla på med en massa finansiell 
uppföljning, vilket är bra eftersom det egentligen inte behövs så många 
nyckeltal för att följa upp hur företaget går. 
 

"Det balanserade styrkortet innebär en jättevinst om vi med hjälp 
av det kan engagera medarbetarna till att vara med i 
förändringsarbetet." 

Ledare A, ABB Transformers 
 
För att det balanserade styrkortet ska bli framgångsrikt är det viktigt att 
fokusera på några få områden och verkligen bli bättre inom dessa områden. 
Detta kan åstadkommas genom att arbeta intensivt med några områden och 
när dessa är färdiga byta fokus. Om grupperna inte fokuserar på ett fåtal 
områden ökar risken för splittring och att inga resultat uppnås. För många 
mått medför även att bearbetningen blir svår och folk riskerar att tröttna. 
 
Ett införande kan rekommenderas men det är viktigt att tänka på timing och 
utformning. Det bör inte införas i en krissituation eftersom det då krävs 
top-down beslut. Det går därför lättare att införa det när företaget går bra 
och det är roligt att arbeta. Det är även viktigt att vara uthållig i arbetet med 
styrkort och inse att det tar tid innan konceptet fungerar på företagets olika 
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nivåer. Att ta hjälp utifrån i form av externa konsulter är bra, eftersom det 
är bättre att externa personer kommer med nya idéer. Ett externt 
införandestöd gör BSC konceptet trovärdigare och bättre förankrat. Det är 
viktigt att sedan bygga upp intern kompetens kring arbetet med styrkorten 
för att arbetet ska kunna fortgå även när konsulterna har lämnat 
organisationen. För att arbetet med det balanserade styrkorten ska fungera 
är det bra att ha några experter i organisationen som driver det hela och har 
stor kunskap kring det. Det är viktigt att någon kan svara på frågor som 
uppkommer och på ett pedagogiskt sätt förklara hur arbetet ska genomföras 
för att arbetet med de balanserade styrkorten ska bli framgångsrikt. Vidare 
måste det finnas personer som förstår hur styrkorten fungerar för att 
företaget ska få fram rätt mätetal och kritiska framgångsfaktorer. 
 
För att medarbetarna ska bli engagerade till att jobba med det balanserade 
styrkortet är det viktigt att det efterfrågas och följs upp från ledningshåll.  
Både högsta ledningen och närmaste chefen bör komma med kommentarer 
om vad som är bra och vad som kan förbättras. Ledningen måste ge 
organisationen en vision att utgå ifrån och sedan få ner den steg för steg så 
att synen blir gemensam. 
 

"Ledaren är oerhört viktig och det är något ABB bör ta med sig. 
Ledaren är något av det viktigaste som finns så att man gör saker 
på ett strukturerat sätt och att medarbetaren vet var ledaren står 
i olika frågor." 

Ledare B, ABB Transformers 
 
När företaget införde styrkorten medförde det mer motiverade medarbetare. 
Dessutom underlättar konceptet för företaget att styra på de rätta sakerna. 
Att medarbetarna har fått tänka till på kritiska framgångsfaktorer har också 
varit mycket nyttigt. Medarbetarna får även en bättre helhetsbild av 
företaget och deras roller. 
 
Företaget försöker se till att så mycket information som möjligt förmedlas 
till medarbetarna från företagets vd för att se till att inte informationen 
förvanskas på vägen. Detta bidrar till att ge medarbetarna en gemensam 
bild av framtiden. 
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"Ta in extern hjälp för att sammanställa allt om man inte har 
kompetensen eller möjligheten inom företaget vid förändrings-
arbete. Ta dock inte hjälp av externt folk för att kommunicera 
budskapet, det får bättre genomslagskraft om det kommer från 
ledningen" 

Ledare B, ABB Transformers 
 
Det var svårt att förändra de äldres arbetssätt och få dem att arbeta på det 
nya sättet med balanserade styrkort. Däremot var de yngre mer villiga att 
arbeta på det nya sättet i och med att de då skulle få mer ansvar, vilket de 
anser är viktigt. För att få igång arbetet med styrkorten snabbare och bättre 
skulle det ha underlättat om ledarbyten skett på olika nivåer, för här fanns 
det på sina håll motstånd mot BSC-konceptet. 
 
Det tar tid att införa det nya arbetssättet där medarbetarna själva ska tycka, 
tänka och vara med och bidra i olika sammanhang. Medarbetarna får mer 
att säga till om men företaget vill också ha resultat tillbaka i gengäld. För 
företagets anställda innebär det roligare och intressantare jobb där de får 
vara med och påverka. En miljö av positivt förändringstänkande skapas där 
förslag också genomförs. Styrkortet är klart och tydligt och när det förstås 
inses nyttan av att använda det. Mätningen är viktig för att veta var man 
står, sedan är uppföljningen och vidtagandet av åtgärder avgörande för 
konceptets framgång. Det balanserade styrkortet leder till större 
engagemang från medarbetarnas sida vilket är av yttersta vikt eftersom det 
leder till ekonomisk nytta. Att driva projekt har också blivit betydligt 
lättare för företaget. Företaget har även med hjälp av arbetet med styrkorten 
blivit anpassat till ISO 9000 för 2000-talet. 
 
Det är mycket viktigt att införa mätetal som styr beteenden så tidigt som 
möjligt i kedjan och att mätetalen inte bara är till för uppföljning i 
efterhand. För att uppnå önskade resultat ska mätetalen vara sådana som 
påverkar medarbetarna i deras vardag. Det är även viktigt att avsätta 
mycket tid för att implementera det hela. Det tar mer tid än planerat att 
jobba igenom och implementera styrkortet. Om mer tid hade lagts ned i 
början hade det lett till att företaget skulle kommit fortare fram i 
styrkortsarbetet. Men alla anser att ett införande av ett balanserat styrkort är 
att rekommendera. Dock anser medarbetarna, oavsett nivå, att det är viktigt 
att tänka på vilken vokabulär som används och benämningen på olika 
saker. 
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"Det finns oftast enklare ord som skulle kunna användas för att 
få medarbetarna att förstå vad som avses. Genom att formulera 
de begrepp som används begripligt för medarbetarna minskar 
skepsisen och osäkerheten kring det balanserade styrkortet." 

Ledare C, ABB Transformers 
 

Många medarbetare tyckte att nu kommer det något nytt vi ska arbeta med, 
det försvinner snart igen. Därför är det viktigt att det jobbas hårt med det 
nya konceptet i införandestadiet och att det finns tid avdelat för att arbeta 
med styrkortet. Den stora resursåtgången har tagit tid från befintlig 
kapacitet och lagts på toppen av tidigare arbetsuppgifter. Det har varit 
jobbigt men det finns inget alternativ då det måste vara medarbetarna i 
organisationen som gör arbetet. Konsulter ska inte göra den delen av 
jobbet, dessa ska istället enbart användas som bollplank och kunskapsbas. 
Därför är det bra att ha utsett någon som ska driva projektet på heltid. 
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5. Analys 
 
I det här avsnittet analyserar vi resultatet i vår empiri med hjälp av vår 
teoretiska referensram. Vi avser att här besvara uppsatsens problemfrågor. 
I den första delen av det här kapitlet kommer vi analysera de svårigheter 
företag stöter på vid införande av balanserade styrkort. Den andra delen 
jämför hur teorier för vad som kännetecknar en lyckad implementerings-
process stämmer överens med hur våra fallföretag har gjort. Vår analys 
leder sedan fram till de slutsatser vi presenterar i nästa kapitel. 
 

5.1 Svårigheter vid implementering av styrkort 
 

et fanns en skepsis bland vissa medarbetare mot att börja arbeta 
med balanserade styrkort när det först introducerades. När något 
nytt och okänt införs som medarbetarna inte är vana att arbeta med 

är det inte ovanligt att det inträffar. Andra anledningar till skepsis  och 
motstånd var att medarbetarna tyckte det var jobbigt att mätas, komma med 
idéer och leva upp till de krav som nu ställdes på dem. 
 

"Vi var förberedda på att skepsis mot det balanserade styrkortet 
skulle råda när det presenterades, det såg vi som en naturlig 
reaktion på något okänt. Det viktiga var att vi hade räknat med 
det och därmed kunde hantera det." 

Ledare A, ABB Transformers 
 
Skepsisen mot att arbeta med balanserade styrkort var störst på 
tjänstemannasidan. Anledningen till detta anses vara att denna grupp inte är 
van att bli kontrollerade med hjälp av olika mått och det är svårt att hitta 
lämpliga mått som de kan använda sig av. Det gick även att se en tendens 
att äldre medarbetare hade svårare än yngre att ta till sig det nya arbetet 
med styrkorten. Detta initiala motstånd minskade dock när medarbetarna 
fick grundliga genomgångar och förklaringar om vad införandet av 
styrkortet innebar. Efter att medarbetarna arbetat med styrkortet ett tag 
insåg de fördelarna det medförde och motståndet minskade ytterligare. 
Ovanstående visar på vikten av att förbereda sig för att hantera en viss 
skepsis och kanske till och med motstånd i organisationen vid införandet av 
det balanserade styrkortet. För att hantera motståndet anser vi att det är 
mycket viktigt med utbildning av personalen, men även att företaget låter 
det ta tid för styrkortstänkandet att smälta in hos medarbetarna. 

D 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

74  

 
Det var även viktigt att eliminera osäkerheten som till en början fanns i 
organisationerna eftersom det också kan leda till att det inte arbetas med 
det balanserade styrkortet. För att minska skepsisen och osäkerheten 
informerades medarbetarna på ett tidigt stadium om var de skulle vända sig 
med frågor och funderingar. Dock var det överlag en positiv inställning till 
det nya arbetssättet med balanserade styrkort och denna positiva inställning 
har förstärkts efter att medarbetarna har fått se hur styrkortet fungerar. De 
sätt som skepsis bemöttes på och medarbetarnas överlag positiva 
inställning till styrkorten anser vi var avgörande för att överbrygga de ovan 
nämnda svårigheterna som ofta uppstår vid implementeringen av 
balanserade styrkort.  
 
Tiden det tog för företagen att ta fram den första versionen av sina 
balanserade styrkort sträckte sig från två till sex månader. Det är enligt 
Kaplan & Norton (2001) viktigt att den processen inte tar för lång tid. Den 
första versionen av företagens styrkort behöver inte vara fulländad, det är 
bättre att börja arbeta med några mål och mått. Genom att arbeta på det 
sättet kan medarbetarna sedan lägga till de mål och mått som de har 
upptäckt saknas. Företagen tog fasta på det och införde styrkort som sedan 
har förbättrats och förändrats allteftersom de olika grupperna har upptäckt 
vad som borde finnas med och vad som kunde tas bort. 
 
Företagen märkte dock att processen att få medarbetarna att arbeta aktivt 
med styrkorten och därmed få dessa att fungera var betydligt mer arbetsam 
och krånglig än de hade räknat med. 
 

"Utan att ha sett din implementeringsplan skulle jag säga att det 
kommer att ta dubbelt så lång tid innan det balanserade 
styrkortet är ordentligt implementerat" 

Operativ personal A, ABB Transformers 
 
Som framgår av ovanstående citat tog det på grund av det ovan sagda 
betydligt längre tid än planerat innan företagen hade lyckats implementera 
styrkorten i hela organisationen och fått det att fungera. Det är ett problem 
som kan vara bra att känna till för dem som har för avsikt att införa 
balanserade styrkort. För om problemet är känt kan företagen utöka den tid 
som avsätts för implementeringen och inte misströsta för att processen tar 
lång tid, det är helt naturligt. 
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Ett annat problem som Kaplan & Norton (2001) trycker på är att om inte 
alla medarbetare är inblandade i processen att ta fram det balanserade 
styrkortet kan införandet misslyckas. 
 

"Vi insåg tidigt att vi var tvungna att låta medarbetarna själva ta 
fram de mål, mått och handlingsplaner de skulle använda sig av 
för att motivera dem att arbeta med det balanserade styrkortet." 

Ledare A, ABB Transformers 
 
Det har dock inte varit något problem i våra fallföretag eftersom varje 
grupp har fått möjligheten att utforma sina egna balanserade styrkort. 
Medarbetarna har själva fått välja vilka mål de ska fokusera på och vilka 
mått de ska använda för att mäta hur det går. De har även fått utforma 
handlingsplaner som är mycket viktiga eftersom de talar om hur vi ska 
uppnå våra mål. Enligt vårt sätt att se på arbetet med styrkortet och 
införandet av detsamma har det ovanstående varit avgörande för att få 
medarbetarna engagerade. 
 
Ett problem som många av våra fallföretag hade vid införandet av 
styrkortet var att det fanns en utbredd projekttrötthet inom deras 
organisationer. Detta minskade engagemanget för att jobba med det 
balanserade styrkortet. 
 

"Många tänkte att vi kan ligga lågt, det här blåser snart förbi." 

Operativ personal B, ABB Transformers 
 
Dock insåg snart medarbetarna den nytta det balanserade styrkortet 
medförde och började därmed arbeta med det. Den främsta upplevda nyttan 
bland medarbetarna var att de fick reda på vad de skulle fokusera på att 
arbeta med. Men det fanns en avvaktande inställning till att lägga ner alltför 
mycket tid på det i början innan medarbetarna visste vad det skulle bli av 
det nya projektet. Därför är det viktigt att från högsta ledningshåll visa 
engagemang i arbetet med styrkortet och göra det klart för medarbetarna att 
det är något som kommit för att stanna. I våra fallföretag har den högsta 
ledningen verkligen varit uppmärksam på detta och engagerat sig själva i 
arbetet med styrkorten. Vi anser att detta är en mycket viktigt förklaring till 
att införandet av det balanserade styrkortet blev framgångsrikt på våra 
fallföretag. 
 
Några medarbetare ansåg även att det var svårt att hinna med att arbeta med 
styrkorten på grund av tidsbrist. Anledningen till den upplevda tidsbristen 
var att arbetet med det balanserade styrkortet lades på toppen av det vanliga 
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arbetet. Därmed prioriterades det vanliga arbetet före arbetet med det 
balanserade styrkortet. Detta är mycket allvarligt eftersom en av de 
grundläggande framgångsfaktorerna för en lyckad implementering är att 
det avsetts tillräckliga resurser, däri inräknat tid. De flesta medarbetare såg 
dock arbetet med styrkorten som en naturlig verksamhetsutveckling som 
alltid måste finnas och därför satsas tid på styrkortet istället för någon 
annan form av verksamhetsutveckling. Det innebär att nödvändig tid finns 
för att arbetet med styrkorten ska fungera. Vi anser att tilldelande av 
tillräckliga resurser är bland det viktigaste för att en implementering av ett 
balanserat styrkort ska bli framgångsrikt. Ett företag upplevde även en 
bristande tydlighet från högsta ledningen, vilket skapar osäkerhet ute i 
organisationen. Kaplan & Norton (2001) påpekar även att det är mycket 
viktigt med engagemang från högsta ledningen, vilket naturligtvis även 
gäller tydligheten. 
 
Det finns en risk i att anlita externa konsulter. De kan försöka sälja ett 
standardkoncept, vilket inte är önskvärt för att det balanserade styrkortet 
ska bli framgångsrikt i organisationen. (Kaplan & Norton, 2001) Konsulter 
kan enligt Bicheno (1991) hjälpa till vid implementeringen men de kan inte 
få det balanserade styrkortet att fungera. Med hjälp av konsulter kan arbetet 
med och implementeringen av styrkortet underlättas, men i slutändan är det 
medarbetarna i företaget som ändå måste göra arbetet. Det här är något som 
våra fallföretag verkar ha tagit fasta på eftersom de som har anlitat 
konsulter enbart använt sig av dessa som införandestöd. 
 

"Det kan vara bra att ta hjälp av konsulter i införandestadiet, 
men sedan är det viktigt att bygga upp intern kompetens kring det 
balanserade styrkortet." 

Ledare C, ABB Transformers 
 
Konsulterna har bland annat hjälpt till med utbildning av personalen och 
svarat på frågor som kom upp vid införandet. Efter denna initiala hjälp har 
allt arbete med styrkortet skett internt. Detta är mycket viktigt för att få 
medarbetarna motiverade till att arbeta med styrkortet eftersom de får ta 
fram sina styrkort själva. Medarbetarna är även de som har bäst kunskap 
om vad som är viktigt i deras verksamhet och som därför bör fokuseras. 
Det underlättar svårigheterna med att finna rätt mål och mått för att mäta att 
dessa mål uppnås. 
 
Det fanns även problem vid införandet att få ett fungerande system för 
redovisning och uppföljning av det balanserade styrkortet. För att komma 
till rätta med det här arbetar många med databaser. Många medarbetare 
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anser dock att det skulle behövas ett bättre verktyg för uppföljningsarbetet. 
Några av medarbetarna på våra fallföretag har kommit i kontakt med 
dataprogrammet Cockpit, som de anser skulle kunna vara en lösning på 
deras problem. Dock kräver Cockpit enligt pilotbolagen mer av 
användarna, vilket kan minska engagemanget kring styrkorten om 
programmet upplevs som svårt. 
 
Många medarbetare ansåg att den nya vokabulären som fanns i det 
balanserade styrkortet och användes i arbetet med detta var besvärlig. De 
benämningar som användes för olika saker i styrkortet kunde varit bättre 
och enklare för medarbetarna att förstå. 
 

"Vision kan till exempel tolkas som blue sky office-paket ungefär, 
det vill säga det kan tolkas som något ouppnåeligt. Däremot 
målbild kan tolkas på ett helt annat sätt. Där är målet, det vill 
säga vi når någonting till slut. Vision är något man kanske aldrig 
når, däremot kan man nå målbilden." 

Ledare B, ABB Transformers 
 
Den komplicerade begreppsapparaten medförde osäkerhet och skepsis 
gentemot arbetet med styrkorten. För att undvika detta är det viktigt att 
noggrant fundera igenom vilka begrepp som ska användas för att underlätta 
förståelsen hos medarbetarna. 
 
ABB Transformers stötte på ett för dem oväntat problem när de förberedde 
sig för att införa det balanserade styrkortet. Det var att förvånansvärt få 
andra företag i realiteten höll på att arbeta med styrkort, även om de sa att 
så var fallet. Problemet bestod i att det inte fanns så många företag att 
utbyta erfarenheter med som vore önskvärt. På Transformers anser man att 
det vore en stor fördel att få in erfarenheter och synpunkter på arbetet med 
styrkort utifrån. Arbetet med det balanserade styrkortet skulle naturligtvis 
underlättas och nyttan öka om fler företag arbetade med styrkort. 
 
Om företaget i början sätter upp aktiviteter som tar lång tid kan det leda till 
en negativ psykologisk effekt hos medarbetarna eftersom de inte känner att 
de uppnår något. Därför är det mycket viktigt ur motivationssynpunkt att 
medarbetarna känner att de kan pricka av aktiviteter som färdiga. För att 
detta ska bli verklighet måste företaget använda sig av små steg i början av 
arbetet med styrkorten, vilket snabbare leder till synbara resultat. 
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5.2 Implementeringsprocessen kring styrkort 
 
Implementeringsprocessen med avseende på de sex processuella faser som 
Kwon & Zmud (1987) presenterar har fallföretagen i stort sett följt. Att 
företagens implementeringar har varit lyckade kan vara ett tecken på att det 
är ett lämpligt tillvägagångssätt. 
 
Kaplan & Norton (2001) betonar att det kan uppstå problem med 
implementeringen av det balanserade styrkortet om företaget har köpt ett 
annat företag eller vid fusioner. Dessutom anser de att ett ledarbyte på 
högsta nivå skulle påverka arbetet med det balanserade styrkortet negativt. 
Det fanns dock medarbetare i vår undersökning som ansåg att det hade 
varit bra om några chefer på olika nivåer i företaget hade bytts ut. 
Anledningen till detta var att dessa chefer var skeptiskt inställda till det 
balanserade styrkortet. 
 

"I samband med införandet av det balanserade styrkortet var det 
en lugn period med avseende på organisatoriska förändringar i 
form av fusioner, köp av företag eller försäljning av delar av 
företaget. Ledningsgruppen var oförändrad och detta anser jag 
var en förutsättning för ett lyckat genomförande." 

Ledare D, ABB Transformers 
 
Inget av våra fallföretag hade genomgått några fusioner eller större 
företagsköp i samband med införandet av styrkortet. Inte heller hade det 
skett några chefsbyten på högsta nivå i företagen som inneburit att 
förespråkare för det balanserade styrkortet slutat. Detta anser vi är en 
bidragande faktor till att företagen upplevde implementeringarna som 
lyckade. 
 
För att uppnå en bra implementeringsprocess är det viktigt att ha en 
ändamålsenlig organisationsstruktur, något som Thompson & Strickland 
(1992) betonar vikten av. På ABB Transformers insåg ledningen att 
organisationsstrukturen var viktig för att det balanserade styrkortet skulle 
fungera. Därför omstrukturerades företaget till att bli processorienterat 
samtidigt som styrkortet infördes. Anledningen var att företaget ansåg att 
styrkortet fungerar bäst i processorienterade miljöer. 
 

"För att styrkortet skulle komma till sin rätt var det viktigt att 
verksamheten var processorienterad." 

Ledare A, ABB Transformers 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

79  

Bland våra andra fallföretag fanns det dock även de som var indelade i 
divisioner och ansåg trots det att styrkortet fungerade bra. Det viktigaste 
verkar vara att ge de grupper som ska använda styrkorten möjlighet att 
påverka bland annat vilka mål som ska fokuseras i deras olika operativa 
enheter. Medarbetarna måste känna att de är betydelsefulla i företaget och 
att deras synpunkter är värdefulla. 
 
Uppföljning av hur arbetet går med det balanserade styrkortet är 
företagsledningens viktigaste och svåraste uppgift. Därför är det mycket 
viktigt med ett väl fungerande administrativt stödsystem. I dagsläget 
används företrädesvis databaser för att följa upp arbetet med de balanserade 
styrkorten i de olika grupperna. Anledningen till att uppföljning är viktigt 
är att medarbetarna inte kommer lägga ner tid på att arbeta med det 
balanserade styrkortet om inte ledningen uppmärksammar och efterfrågar 
det arbetet. 
 

"Om medarbetarna inte känner att arbetet med det balanserade 
styrkortet efterfrågas kommer de istället för att lägga tid på att 
arbeta med det ägna sig åt annat." 

Ledare C, ABB Transformers 
 
Därför är det avgörande för styrkortets framgång att företagsledningen 
lägger ned tid och arbete här. Det handlar om att ledningen ska hantera 
förändringen som det balanserade styrkortet innebär på ett bra sätt. Enligt 
Pettigrew & Whipp (1991) finns det inga universella regler vad gäller 
ledarskap. Ledarskapet är mycket kontextkänsligt, det vill säga att olika 
sorters ledare är bra i olika situationer. I situationen med införandet av 
styrkortet anser vi att det viktigaste från ledningshåll är att vara 
engagerade. Medarbetarna i våra fallföretag har som redan nämnts upplevt 
det starka engagemanget från ledningen i arbetet med det balanserade 
styrkortet som mycket positivt. Vi anser att detta i stor utsträckning bidragit 
till det lyckade införandet av styrkorten. 
 
Företaget måste även inneha den kompetens bland medarbetarna som krävs 
för att kunna arbeta med balanserade styrkort. Den här kompetensen finns 
inte i utgångsläget i företagen, därför är det viktigt att satsa stora resurser 
på utbildning. Detta gällde främst inför implementeringen av det 
balanserade styrkortet i organisationen. 
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"Vi kände ett stort sug efter och behov av utbildning av 
företagets medarbetare i arbetet med det balanserade styrkortet i 
samband med införandet." 

Ledare A, ABB Transformers 
 
För att utbilda personalen i det balanserade styrkortet har företagen i stor 
utsträckning använt sig av seminarier där främst externa konsulter och i 
vissa fall interna medarbetare har utbildat företagets medarbetare i BSC-
konceptet och hur de ska arbeta med det. 
 
Det är viktigt med tillräckliga resurser för att framgångsrikt kunna arbeta 
med det balanserade styrkortet. Thompson & Strickland (1992) betonar 
också vikten av att det finns tillräckligt med avsatta resurser och att 
nödvändiga omfördelningar av resurser sker. De flesta av våra fallföretag 
fick inga extra resurser, med undantag för viss konsulthjälp, tilldelade utan 
fick ta av ordinarie arbetstid. Några ansåg inte att det var något problem 
eftersom de hade tid avsatt för annan verksamhetsutveckling och kunde 
använda den tiden till det balanserade styrkortet. Andra medarbetare ansåg 
dock som vi tidigare har redogjort för att de inte hann arbeta med styrkortet 
i önskad omfattning. 
 

"Tyvärr räckte inte tiden till för att hinna med att arbeta med det 
balanserade styrkortet eftersom det hela tiden fanns andra saker 
som behövde göras." 

Ledare A, ABB Automation Systems 
 
På ABB Transformers avsattes dock två timmar i veckan till att arbeta med 
styrkortet. Dessutom användes externa konsulter vid införandet och en 
projektledare fanns på företaget. Detta gjorde att det fanns bra 
förutsättningar för att hinna arbeta med styrkortet och få hjälp med det som 
var oklart eller svårt. Att ABB Transformers införande av styrkortet blev 
lyckat anser vi till stor del beror på att de satsade stora resurser på 
införandet och att medarbetarna skulle arbeta med det. Det är viktigt att 
ledningen tydligt visar för medarbetarna att arbetet med det balanserade 
styrkortet är viktigt och ska prioriteras. Det skulle innebära att 
medarbetarna upplever arbetet med styrkortet som viktigare och därmed 
lägger ned mer tid på att arbeta med det. Efterfrågas inte styrkorten är det 
troligen något annat som efterfrågas istället och då förskjuts fokus hos 
medarbetarna till detta. 
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Kaplan & Norton (2001) anser att det är bra att knyta strategiska mätetal på 
det balanserade styrkortet till bonussystem för medarbetarna. Dock hade 
inte något av de företag vi undersökte bonussystem knutna till arbetet med 
det balanserade styrkortet. Trots det anser de att införandet och 
användandet av det balanserade styrkortet har varit framgångsrikt. Det kan 
vara en indikation på att det inte är nödvändigt att använda sig av 
bonussystem för att uppnå ett framgångsrikt införande och arbete med de 
balanserade styrkorten. Något som vi konstaterade redan under 
diskussionen kring belöningssytem i Thompson & Stricklands (1992) 
modell (se 3.2.4). Istället har medarbetarna i våra fallföretag engagerats 
med hjälp av utbildningsseminarier och att högsta ledningen varit 
engagerad i arbetet, saker som Kaplan & Norton (2001) också anser är 
viktiga framgångsfaktorer. Detta kan också vara ett tecken på att genom att 
ett företag är mycket bra på några av de saker som Kaplan & Norton (2001) 
betonar kan det vara lite sämre på andra områden som är viktiga för en 
framgångsrik implementering och ändå nå målet. 
 
Företagskulturen är viktig för att påverka företagets medarbetare att göra 
sina jobb bättre och mer i överensstämmelse med företagets synsätt 
(Thompson & Strickland, 1992). Det balanserade styrkortet har påverkat 
företagskulturen till att bättre stämma överens med företagets strategi. 
Därmed har styrkortet påverkat företagskulturen såtillvida att medarbetarna 
bättre vet hur de ska bete sig för att uppfylla företagets mål.  
 
Vid en implementering av det balanserade styrkortet är det som vid alla 
förändringar mycket viktigt att ha en stark och engagerad ledare. Det är 
viktigt att ledaren kontrollerar och följer upp att det som ska göras 
verkligen blir gjort. Anledningen till detta är att det påverkar medarbetarna 
till att arbeta med styrkorten. Ledarna har även en viktig uppgift när det 
gäller att få medarbetarna engagerade till att arbeta med styrkorten. För att 
uppnå detta är det viktigt att medarbetarna känner att de kan påverka och 
att de vet hur de ska arbeta för att företaget ska uppnå sina mål. Det här har 
ledarna i våra fallföretag uppnått genom att själva vara mycket engagerade 
och drivande i arbetet med balanserade styrkort. Medarbetarna har sett det 
som positivt och har blivit engagerade att arbeta med styrkortet för att 
uppnå företagets mål. Det ovanstående ser vi som en starkt bidragande 
orsak till fallföretagens framgångsrika implementeringar. 
 
För att ledningen ska lyckas med att förmedla sitt budskap till 
medarbetarna är kommunikationen dem emellan avgörande. 
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"För att uppnå en lyckad implementeringsprocess är 
kommunikation A och O." 

Ledare C, ABB Transformers 
 
Det är först och främst viktigt att lyckas göra företagets vision och strategi 
mer lättförståelig så den kan kommuniceras ut till medarbetarna, vilket 
Olve et al. (1997) betonar vikten av. Efter att företaget gjort sin vision och 
sina strategier mer lättförståeliga gäller det att kommunicera ut dessa till 
medarbetarna. Enligt Chung (1987) underlättar en väl fungerande 
kommunikation organisatoriska förändringar, vilket det balanserade 
styrkortet kan ses som. Kommunikationens betydelse har vi, som framgår 
ovan, insett vid våra intervjuer med medarbetare på våra olika fallföretag. 
Anledningen är att en väl fungerande kommunikation minskar avsaknaden 
av förståelse och osäkerheten i organisationen. För att detta ska uppnås 
måste kommunikationen enligt Hallström (1987) ske på ett sätt som gör att 
medarbetarna förstår innebörden i budskapet, vad budskapet betyder för 
dem och vad de har att vinna på detta budskap. Kommunikation betyder 
inte bara att den som kommunicerar själv verkligen tror på budskapet utan 
att han tänker på dem som han ska överföra det till och tänker på varför de 
skulle vilja höra det. 
 
Det går att se kommunikation som en ständig process som ska genomsyra 
hela företaget. Egentligen är det en intern försäljningsprocess, en process 
som ska leda till attitydförändring något som tar tid. Det är viktigt att 
kommunicera ofta och på medarbetarnas villkor. Möten är bra att använda i 
ökad omfattning istället för skrivna meddelanden, eftersom det främjar en 
god kommunikation. Ledningen ska inte informera utan istället 
kommunicera. Kommunikation innehåller både information, åsiktsutbyte 
och ställningstagande. (Hallström, 1987) Anledningen till att 
kommunikationen inom företaget är viktig är att medarbetarna måste 
engageras till att arbeta med det balanserade styrkortet. Detta uppnås bland 
annat  genom att kommunicera ut konceptets fördelar, hur medarbetarna 
ska arbeta med styrkorten och företagsledningen inställning. 
 
För att det balanserade styrkortet ska kunna implementeras på ett bra sätt är 
det viktigt att styrkorten som används fokuserar på ett fåtal mätetal (Kaplan 
& Norton, 2001). Annars ökar risken för splittring som kan få till följd att 
inga resultat uppnås. Det här har företagen vi studerat tagit fasta på och i de 
olika gruppernas styrkort fokuseras ett fåtal mål åt gången. 
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"Vi har valt att fokusera på att arbeta med ett fåtal mål som vi 
anser är de viktigaste för oss att uppnå för att bli 
framgångsrika." 

Operativ personal A, ABB Transformers 
 
För att medarbetarna ska kunna arbeta med mätetalen som ska ange 
huruvida vi når målen är det naturligtvis viktigt att de förstår dem. Men de 
måste även känna att måtten speglar vad som är viktigt för företaget. Bland 
medarbetarna vi intervjuat finns en mycket stor förståelse för mätetalen 
som används i styrkorten och de anses även spegla vad som är viktigt för 
företaget. Det är ganska naturligt med tanke på att det är medarbetarna 
själva som tagit fram de mätetal som används. Ovanstående visar 
betydelsen av att engagera medarbetarna i arbetet med framtagningen av 
styrkorten och den betydelsen det har för implementeringens framgång. 
Kaplan & Norton (2001) betonar också vikten av att få med medarbetarna i 
framtagandeprocessen av det balanserade styrkortet eftersom det bidrar till 
att göra medarbetarna införstådda med och arbeta med det. Det här är något 
som våra undersökta företag har lagt stor vikt på och lyckats mycket bra 
med. 
 
När det gäller implementeringstidpunkt för det balanserade styrkortet anser 
Bicheno (1991) att det bör ske under en lugnare period eftersom det då 
finns tid att arbeta med styrkortet. Alternativt ska företaget genomföra det i 
en krissituation, när det kan finnas risk för personalneddragningar. 
Anledningen till detta är att medvetandet bland de anställda om att de 
måste börja arbeta på ett annat sätt är stort och de är därför mer villiga att ta 
till sig och börja arbeta med nya saker. ABB Transformers genomförde 
tvärtemot det ovan sagda sin implementering under en period då det gick 
mycket bra för företaget och då det var mycket att göra. Företaget anser 
dessutom att styrkortet inte bör införas i en period då det går dåligt för 
företaget eller när det är oro i organisationen. Anledningen till detta är att 
medarbetarna tycker det är roligare att arbeta när det går bra för företaget 
och därmed blir mer mottagliga för förändringar.  
 

"Att införa det balanserade styrkortet under en period när det 
går dåligt för företaget är inte att rekommendera. För när det 
går dåligt för företaget måste top-down beslut fattas vilket går 
helt emot styrkortets grundtanke om delaktighet och 
påverkbarhet." 

Ledare A, ABB Transformers 
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Här ser vi alltså en betydande skillnad mellan vad teorin säger och hur det 
har skett i verkligheten. På ABB Transformers upplevs införandet som 
lyckat vilket visar på att det går att införa ett balanserat styrkort även under 
perioder då företaget går bra. Företaget upplevde inte heller några problem 
med att införa många saker på en gång i och med att processorientering och 
det balanserade styrkortet infördes samtidigt. 
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6. Slutsatser 
 
I det här kapitlet sammanfattar vi vad vi kom fram till i vår analys och 
presenterar våra slutsatser. Vi ger även förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Sammanfattning 
 

i har vid våra studier av fallföretagen kommit fram till att 
implementeringarna av de balanserade styrkorten har varit lyckade. 
Det har vi baserat på medarbetarnas uppfattning om införandet. 

Anledningarna till det lyckade resultatet anser vi är många, vilket även 
framgått i vår analys. Men vi anser oss ändå kunna urskilja några som har 
varit speciellt betydelsefulla. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en framgångsrik 
implementering anser vi är att få medarbetarna engagerade till att arbeta 
med styrkortet. Det här anser vi att våra fallföretag har lyckats med. 
Anledningen är bland annat att medarbetarna själva har fått bestämma vilka 
mål och mått de ska använda i sina balanserade styrkort. Dessutom har 
företagens ledare på olika nivåer varit engagerade i arbetet med och 
uppföljningen av det balanserade styrkortet. Företagen har präglats av ett 
ledarskap som varit bra anpassat för rådande situation och därmed lyckats 
engagera medarbetarna. För att få medarbetarna att ta till sig ledningens 
budskap är kommunikation viktigt. Det har företagen insett vikten av och 
arbetat hårt för att uppnå en bra dialog mellan ledningen och övriga 
medarbetare. Dock kan ledningen bli tydligare när det gäller att visa 
medarbetarna att arbetet med styrkortet är något som ska prioriteras. 
 
En annan viktig framgångsfaktor är att tillräckligt med resurser främst med 
avseende på tid avsätts i de olika företagen för att hinna arbeta med 
styrkortet. Detta har varit fallet på de flesta företag vi undersökt, men det 
fanns även de som ansåg att mer tid hade behövts för att hinna arbeta med 
styrkorten i önskvärd utsträckning. Vi anser även att resurser i form av 
utbildning i konceptet balanserade styrkort och hur medarbetarna skulle 
arbeta med dessa var viktigt för ett lyckat införande. 
 
Vi har sett att våra fallföretag oavsett organisationsstruktur kan 
åstadkomma lyckade implementeringar av balanserade styrkort. Därmed 
har vi kommit fram till att det viktigaste är att ge grupperna som ska 
använda styrkorten möjlighet att påverka utformningen. Det leder till både 

V
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större engagemang och att bättre mål och mått väljs. Anledningen är att det 
ofta är medarbetarna på operativ nivå som vet vad som är viktigt för dem 
att fokusera på. Fokus är också viktigt när det gäller antalet mål, för att det 
inte ska bli för många saker att arbeta med samtidigt. Det här har våra 
fallföretags medarbetare tagit till sig i utformningen av sina styrkort, något 
som vi anser har varit en stor fördel.  
 
När det gäller den processuella implementeringsprocessen har de flesta 
företag gått till väga på samma sätt och i och med att alla har lyckats drar vi 
slutsatsen att det beror på en bra utformning. Implementeringstidpunkten 
för när det är bäst att införa ett balanserat styrkort har vi upptäckt skiljer sig 
mellan teori och verklighet. På ABB Transformers ansåg man att det var 
bäst att inför styrkortet när det går bra, medan Bicheno (1991) anser att 
man ska göra det i en krissituation eller en för företaget lugnare period. Det 
vi kan konstatera är att det i Transformers fall gått mycket bra att införa 
styrkortet under en period då företaget varit framgångsrikt. En bidragande 
orsak till att det ändå gick bra var att det var en lugn period sett till 
organisatoriska förändringar i form av fusioner eller företagsköp. 
 
Vi har i vår undersökning funnit svårigheter som företag måste se upp med 
och förbereda sig på att hantera. Företagen upplevde vid införandet en 
skepsis och osäkerhet bland vissa medarbetare, främst på 
tjänstemannasidan. Det hanterades genom information och utbildning kring 
det balanserade styrkortet och ledde därmed inte till några större problem. I 
många företag fanns också en projekttrötthet som ledde till ett avvaktande 
mottagande av styrkortet. Problemet försvann först när medarbetarna 
förstod att projektet hade kommit för att stanna och de såg nyttan det 
medförde. 
 
Det tog betydligt längre tid än planerat för företagen att få de balanserade 
styrkorten ordentligt implementerade. För att företag som försöker införa 
styrkort inte ska bli frustrerade kan detta vara bra att känna till. Vissa av 
fallföretagen hade också satt upp för omfattande aktiviteter vilket medförde 
att medarbetarna inte kände att de uppnådde någonting. För att komma till 
rätta med det problemet är det viktigt att ta små steg och därmed kunna 
pricka av något som genomfört. Vissa medarbetare ansåg också att de hade 
svårt att hinna med arbetet med det balanserade styrkortet på grund av 
tidsbrist och då måste företagsledningen avsätta mer resurser för arbetet 
med styrkorten. 
 
Om företaget ska anlita externa konsulter är det viktigt att dessa endast 
används som ett införandestöd. De ska inte ta fram styrkorten åt 
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organisationen för då missar man lätt de viktigaste målen och måtten för att 
mäta dem. Det ökar även engagemanget hos medarbetarna om de själva får 
utforma sina styrkort. Ett problem som våra fallföretag upplevt är 
svårigheter att hitta ett välfungerande system för uppföljning av arbetet med 
styrkorten. 
 
Vokabulären  i styrkorten hade många medarbetare i våra fallföretag svårt 
för. De förstod inte vad som avsågs med vissa begrepp och när de fick det 
förklarat för sig ansåg de att det fanns enklare ord för att beskriva samma 
sak. Det här är viktigt för företagen att tänka igenom eftersom det kan leda 
till osäkerhet bland medarbetarna. Avslutningsvis anser vissa medarbetare 
att det hade varit en fördel om fler företag hade arbetat med styrkort. Då 
kunde erfarenhetsutbyte skett innan själva införandet och därmed kunde 
företaget undvikit vissa fallgropar. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
I vår uppsats har vi endast studerat företag tillhörande samma koncern. Hos 
dessa företag och inom denna koncern har vi fått kunskap om hur en lyckad 
implementeringsprocess ska se ut och vilka fallgropar som måste undvikas. 
Det vore intressant att se om andra koncerner och andra företag både inom 
samma branscher och andra branscher än våra fallföretag har samma eller 
liknande erfarenheter och uppfattningar. En studie över tiden för att se om 
det har skett eller sker någon förändring i hur en lyckad implementering 
kan uppnås vore också ett intressant område för framtida forskning. 
Avslutningsvis skulle det även vara intressant med en mer kvantitativ 
studie där olikheter mellan till exempel olika branscher och hur dessa ser 
på implementeringsprocessen och dess fallgropar kunde tydliggöras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

88  

7. Källförteckning 
 

Litteratur 
 
Ahrne, G., 1994, “Social organizations”, SAGA Publications Ltd, London 
 
Alvesson, M., 1993, “Culture as metaphor and metaphors for culture”, ur: 
Cultural perspectives on organizations 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994, ”Tolkning och reflektion – 
vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”, Studentlitteratur, Lund 
 
Anderson, S. W., 1995, ”A framework for assessing cost management 
system changes: The case af ABC-implementation at General Motors, 
1986-1993”, Journal of Management Accounting Research,  s. 1-51 
 
Anderson, S. W. & Young, S., “The impact of contextual and process 
factors on the evaluation of ABC-systems” Accounting, Organizations 
and Society, s. 525-559 
 
Angelöw, B., 1991, ”Det goda förändringsarbetet: Om individ och 
organisation i förändring”, Studentlitteratur, Lund  
 
Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, ”Företagsekonomisk metodlära”, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Atkinkson, H., 1994, ”Linking quality to profits”, ASQC Quality Press, 
Milwaukee 
 
Barnard, C., 1938, ”The Functions of the Executive”, Harvard University 
Press, Cambridge 
 
Berger, L.P. & Luckman, T., 1967, ”The Social Construction of reality – 
a treatise in the sociology of knowledge”, Doubleday & Company Inc., 
Anchor Books 
 
Bell, J., 1995, ”Introduktion till forskningsmetodik”, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Bicheno, J., 1991, "Implementing JIT", IFS Publications, Exeter 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

89  

 
Bourgeois, L. & Brodwin, D., 1984, “Strategic implementation: Five 
Approaches to an Elusive Phenomen”, Strategic Management Journal, 
vol. 5, no. 3, s. 241-264 
 
Brunsson, N., 1982, “The Irrationality of Action and Action Rationality”, 
Journal of Management Studies 
 
Chandler, D.A., 1962, “Strategy and Structure: Introduction and 
conclusion” ,  
 
Chandler, D.A., 1992, “Organizational Capabilities and the Economic 
History of the Enterprise”, Summer 1992, Journal of Economic 
Perspectives, vol. 6, no. 3 
 
Choo, C., 1998, "The knowing oranization", Oxford university press, 
New York 
 
Christopher, M., 1998, “Logistics and supply chain management – 
Strategies for reducing Cost and improving service”, Financial Times, 
Prentice Hall 
 
Chung, K., 1987, "Management critical success factors", Allyn and 
Bacon, Newton 
 
de Vasconcellos e Sá, J., 1990, “How to Implement a Strategy”, Apr-Jun 
1990, Business 
 
Eccles, R., 1991, “The performance measurement manifesto”, Harvard 
Business Review, januari-februari 
 
Egidius, H., 1986, ”Positivism-fenomenologi-hermeneutik”, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Ericson, T., 1998, ”Förändringsidéer och meningsskapande - en studie 
av strategiskt förändringsarbete”, Triva tryck, Linköping 
 
Evjegård, R., 1996, ”Vetenskaplig metod”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Gilje, N. & Grimen, H., 1992, ”Samhällsvetenskapernas 
förutsättningar”, Daidalos, Göteborg 
 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

90  

Ginsberg, A., 1994, ”Miniding the Competition: From Mapping to 
Mastery”, Strategic Management Journal, vol. 15, s. 153-174 
 
Hall, D. & Saias, M., 1980, ”Strategy follows structure”, Strategic 
Management Journal 
 
Hallström, A., 1987, "Medarbetaren i centrum", Studentlitteratur, Lund 
 
Hofstede, G., 1980, “Motivation, Leadership and Organization: Do 
American Theories Apply Abroad?”, Organizational Dynamics 
 
Holme, I. M. & Solvang, B. K., 1999, ”Forskningsmetodik – om 
kvalitativa och kvantitativa metoder”, Studentlitteratur, Lund 
 
Jacobsen, D. & Thorsvik, J., 1997, ”Hur moderna organisationer 
fungerar”, Studentlitteratur, Lund 
 
Johansson Lindfors, M-B., 1993, ”Att utveckla kunskap”, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Johnson, G. & Scholes, K., 1997, “Exploring Corporate Strategy”, 
Prentice-Hall, New Jersey 
 
Johnson, H. T. & Kaplan, R. S., 1987, “Relevance Lost: The Rise and 
Fall of Management Accounting”, Harvard Business School Press, 
Boston 
 
Kaplan, R. S. & Norton, D. P., 1992, “The Balanced Scorecard: Measures 
That Drive Performance”, Harvard Business Review, Jan-Feb, s. 71-79. 
 
Kaplan, R. S. & Norton, D. P., 1993, “Putting the Balanced Scorecard to 
work”, Harvard Business Review, Sep-Okt, s. 134-147 
 
Kaplan, R. S. & Norton, D. P., 2001, “The strategy - focused 
organization : how balanced scorecard companies thrive in the new 
business environment”, Harvard Business School Press, Boston 
 
Kwon, T.H. & Zmud, R.W., 1987, “Unifying the fragmental models of 
informations systems implementation”, Critical Issues in Informations 
systems research, Boland, R.J. & Hirschem, R, John Wiley, New York 
 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

91  

Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993, ”Information för 
marknadsföringsbeslut”, IHM Förlag, Göteborg 
 
Lindahl, F.W., 1997, ”Activity based costing implementation and 
adaption”, Human resource planning 
 
Lindvall, J. 1997, ”Styrkortet: en organisationsförändring”, Ekonomi & 
Styrning, nr 4/97, s 14-17 
 
Lipsey, R. G., 1996, “Economics”, HarperCollins Publishers Inc., New 
York 
 
Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992, ”Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer”, Studentlitteratur, Lund 
 
Lönnqvist, R. & Lind, J., 1998, ”Redovisning och prestationsmätning”, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Maisel, L. S., 1992, “Performance Measurement: The Balanced Scorecard 
Approach”, Journal of Cost Management, Summer 
 
Malmi, T., 1997, ”Adoption and implementation of ABC: practice, 
problems and motives”, Acta, Helsingfors 
 
Merriam, S. B., 1994, ”Fallstudien som forsknigsmetod”, 
Studentlitteratur, Lund 
 
McNair, C. J. Lynch, R. L. & Cross, K. F., 1990, “Do Financial and 
Nonfinancial Performance Measures Have to Agree?”, Management 
Accounting, november 
 
Månson, P. (red), 1995, ”Moderna Samhällsteorier - traditioner, 
riktningar, teoretiker”, Rabén Prisma, Stockholm 
 
Nelson, R.R. & Winter, G.S., 1982, ”Organizational Capabilities and 
Behaviour”, ur: An evolutionary theory of economic change, Belknap 
Press, Cambridge & London 
 
Olve, N-G. Roy, J. & Wetter, M., 1997, “Balanced Scorecard - i svensk 
praktik”, Liber Ekonomi, Malmö 
 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

92  

Ouchi, W. G., 1980, “Markets, Bureaucracies and Clans”, Administrative 
Science Quarterly, 25, s. 129-141 
 
Patel, R. & Davidsson, B., 1994, ”Forskningsmetodikens grunder – Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning”, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Pettigrew, A. & Whipp, R., 1991, “Managing change for competitive 
success”, Blackwell Business, Oxford 
 
Pettigrew, A. Ferlie, E. & McKee, L., 1992, “Shaping strategic change”, 
Sage Publications, London 
 
Porter, E.M., 1980, ”Competitive Strategy – techniques for analyzing 
industries and competitors”, Free Press, New York 
 
Selander, S. (red), 1986, ”Kunskapens villkor - En antologi om 
vetenskapsteori och samhällsvetenskap”, Studentlitteratur, Lund 
 
Simon, H. Guetzkow, H. Kozmetsky, G. & Tyndal., A., 1954, 
Centralization versus decentralization in organizing the controllers 
department, Controllership foundations, New York 
 
Smirchich, L. & Morgan, G., 1982, “Leadership: The Management of 
Meaning“, The Journal of Applied Behavioural Science, vol. 18 
 
Starrin, B. & Svensson, P-G., 1994, ”Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori”, Studentlitteratur, Lund 
 
Svenning, C., 1997, ”Metodboken -En bok om samhällsvetenskaplig 
metod och metodutveckling”, Lorentz, Eslöv 
 
Thompson, A.A. Jr, & Strickland, A.J. III, 1992, ”Strategy Formulation 
and Implementation – Tasks of the General Manager” , Irwin, Boston 
 
Trost, J., 1993, ”Kvalitativa intervjuer”, Studentlitteratur, Lund 
 
Wiedersheim-Paul, F., & Eriksson, L. T., 1994, ”Att utreda och 
rapportera”, Liber, Malmö 
 
Yukl, G., 1998, “Leadership in Organizations”, Prentice-Hall, New 
Jersey 



Vad krävs för en lyckad implementering av balanserade styrkort? 

 

93  

 

Intervjuer 
 

ABB Automation Systems, division kranar 
 
Ledare A  2001-05-04 Besök 
Medarbetare A 2001-05-04 Besök 

ABB Coiltech 
 
Ledare A  2001-05-03 Besök 
 

ABB Control 
 
Ledare A  2001-04-27 Besök 
 
 

ABB Transformers 
 
Ledare A  2001-05-10 Besök 
Ledare B   2001-05-10 Besök 
Operativ person A 2001-05-10 Besök 
Operativ person B 2001-05-10 Besök 
 
Ledare C  2001-05-11 Besök 
Ledare D  2001-05-11 Besök 
Ledare E  2001-05-11 Besök 
Operativ person C 2001-05-11 Besök 
Operativ person D 2001-05-11 Besök 
 
 
 


