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1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att introducera vårt problemområde och 
redogöra för syftet med denna uppsats, inledningsvis ges en kort 
bakgrund.  

 
1.1 Bakgrund 

 
Finansiell information har länge dominerat företags redovisnings- och 
styrsystem. Det är också med utgångspunkt i den finansiella informationen 
som företags prestationer och framtida möjligheter utvärderas. Finansiella 
nyckeltal används för att på ett överskådligt sätt redovisa ställning och 
utveckling och de är ett vanligt inslag vid såväl företagsstyrning som vid 
utvärdering. (BAS-Gruppen, 1998) 
 
Under senare år har emellertid kritik riktats mot de finansiella nyckeltalens 
särställning. Många menar att en utvärdering av ett företags ställning och 
utveckling med utgångspunkt i den bild som ges i balans- och 
resultaträkning inte är tillfredsställande. En sådan utvärdering ger en bild 
av företagets ställning på balansdagen och en beskrivning av hur väl man 
lyckats föregående period, men den säger väldigt lite om den framtida 
intjäningsförmågan vilken ofta är den som är mest intressant. Alltfler 
företag har därför börjat komplettera den finansiella redovisningen med 
nyckeltal som grundas på andra än rent ekonomiska värden. Orsaken till 
denna utveckling är bland annat övergången från industri- till 
kunskapssamhälle som inneburit att de immateriella tillgångarnas betydelse 
i allt större grad accepterats. Många företagsledare hävdar att ”personalen 
är vår viktigaste tillgång” och idag är det knappast någon som motsäger det 
faktum att de immateriella tillgångarna är av stor betydelse för ett företags 
långsiktiga överlevnad. (D I, 1998-01-14)  
 
Även den traditionella redovisningsbaserade styrningen har kritiserats för 
den starka fokuseringen på finansiell information som anses leda till en 
alltför endimensionell styrning. Dagens konkurrenssituation ställer andra 
krav än vad som var gällande när den traditionella ekonomistyrningen 
utvecklades och det är därför viktigt att ta andra än rent finansiella faktorer 
i beaktande.  
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Som ett medel att lösa den traditionella ekonomistyrningens brister och 
som ett sätt att lyfta fram immateriella tillgångarnas värden har Balanced 
Scorecard (BSC) presenterats. BSC är med andra ord en metod för att styra 
och utvärdera en verksamhet utifrån fler perspektiv än det finansiella. Den 
traditionella styrningen och utvärderingen kompletteras således med en 
uppsättning icke-finansiella nyckeltal. Modellen har också anammats av 
alltfler företag och om fördelarna med denna användning finns åtskilliga 
arbeten, vad du nu har framför dig är en uppsats där några av svårigheterna 
skall belysas. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
De svårigheter med att använda BSC vid styrning och/eller utvärdering 
som är i fokus för detta arbete beror på två saker: 
 
• Att styra och/eller utvärdera ett företag med BSC som verktyg innebär, 

till skillnad från vad som är fallet vid traditionell styrning och 
utvärdering, ett hänsynstagande till icke-finansiella mått.  

 

• I traditionell styrning och utvärdering tas ofta hänsyn till endast ett mått, 
lönsamhet, eller ett fåtal finansiella mått. Att använda BSC innebär en 
ökad komplexitet eftersom modell tar hänsyn till flera mått (som 
dessutom i många fall korrelerar negativt med varandra åtminstone om 
de ses med samma tidspreferenser).  

 
Att förekomsten av flera mått som, åtminstone till en del, är icke-finansiella 
kan orsaka svårigheter beror på flera faktorer. I figuren nedan 
sammanfattas de faktorer vi valt att fokusera på, därefter utvecklas dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1:1 – Sammanställning av våra undersökningsproblem 

…och att styrning  &
utvärdering sker m.h.a
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1.2.1 Finna standardvärde – Vad är ett bra värde på                        
ett icke-finansiellt nyckeltal? 

 
Ekonomisk styrning är målstyrning och målstyrning bygger på cybernetisk 
teori1. I korthet innebär den cybernetiska modellen att verksamhetens utfall 
jämförs med ett standardvärde. Vid eventuell avvikelse sker korrigering av 
verksamheten. Modellen beskrivs i följande figur: 
 

  Figur 1:2 - Den Cybernetiska modellen 
Källa: Bearbetning av Hofstede, 1978 

 
Centralt i den cybernetiska teorin är att finna det standardvärde som, om 
det uppfylls, svarar mot ett effektivt genomförande av verksamheten. En av 
svårigheterna med att använda BSC som verktyg för styrning och/eller 
utvärdering beror på svårigheten att finna detta standardvärde. Främst 
gäller detta de icke-finansiella nyckeltalen. Svårigheten aktualiseras under 
både målformulerings- och utvärderingsprocessen. 
 
Målformulering 
För att använda BSC som ett verktyg att styra verksamheten är det 
nödvändigt att formulera mål för nyckeltalen. I styrningsprocessen är det 
ofta målet som utgör det standardvärde som verksamhetens utfall jämförs 
mot. Målet kan vara mer eller mindre preciserat och mer eller mindre 
detaljerat, det kan till exempel vara ”bättre än förut” eller ”10 dagars 
leveranstid”, men hur det än definieras så är det av avgörande betydelse att 
det sätts på en nivå som svarar mot ett effektivt genomförande av 
verksamheten. 
 
När det gäller förutsättningarna att finna detta standardvärde så är det stora 
skillnader med avseende på vilka nyckeltal som avses. De finansiella 
nyckeltalen kan betecknas som mer eller mindre standardiserade genom att 
de bygger på internationella redovisningsprinciper som bland annat ställer 

                                        
1 Cybernetik är vetenskapen om kontroll, styrning och kommunikation hos maskiner och 
levande varelser (Bonniers svenska ordbok, 1997). 

VERKSAMHET

JÄMFÖRELSE

MÄTNING
KORRIGERING

INPUT OUTPUT

STANDARDVÄRDEFEEDBACK
INPUT
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krav på neutralitet, objektivitet och verifierbarhet. Standardiseringen samt 
den omfattande och långvariga användningen av finansiella nyckeltal har 
inneburit att generella tumregler2 kunnat etablerats och att det finns stora 
möjligheter till externa jämförelser. Dessutom finns kapitalmarknaden som 
sätter betyg på företagens prestationer. Företag som inte uppfyller 
marknadens avkastningskrav bestraffas med en lägre värdering. Allt detta 
sammantaget innebär att bilden av vad som är ett bra värde är relativt klar 
när det gäller många av de finansiella nyckeltalen.  
 
För de icke-finansiella nyckeltalen är situationen en annan, de externa 
kraven saknas i stor utsträckning, användningen är ännu så länge inte 
särskilt omfattande och möjligheten till externa jämförelser är därför 
relativt liten. Detta innebär att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett 
bra värde. Är exempelvis 10 dagars leveranstid bra eller är det 12 dagar? 
Det kanske till och med är med en leveranstid på 15 dagar som 
verksamhetens resurser utnyttjas effektivast, eller…?   
 
 
Utvärdering 
Svårigheten att finna ett värde som svarar mot ett effektivt genomförande 
av verksamheten inverkar inte bara på möjligheten till effektiv styrning 
utan även när det gäller att utvärdera en verksamhet. Ett syfte med att 
använda BSC är att det skall vara ett instrument för att ge en allsidig bild av 
verksamhetens ställning och utveckling. Både internt och externt finns 
behov av att utvärdera företag med andra måttstockar än de rent finansiella. 
För externa bedömare är en sådan utvärdering särskilt viktig till exempel i 
samband med investeringar i och kreditgivning till ”omogna” företag där 
de finansiella måtten ofta speglar företagets ställning och framtida 
möjligheter särskilt dåligt.  
 
Både i målformulerings- och utvärderingsprocessen aktualiseras alltså 
frågan om hur man skall kunna avgöra vad som är ett bra värde när det 
gäller de icke-finansiella nyckeltalen.  
 
- Hur avgörs vad som är ett bra värde för de icke-finansiella 

nyckeltalen? 
 

                                        
2 Med generella tumregler avses allmänt accepterade nivåer, exempel på sådana är soliditet- och  
  likviditetsmått. 
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När det gäller målformuleringsprocessen är också följande frågeställningar 
intressanta att besvara i anlutning till ovanstående frågeställning: Vilka är 
delaktiga när målen formuleras? För vilket/vilka tidsperspektiv formuleras 
mål?  
 

1.2.2 Definiera och mäta  
 
De svårigheter med att fastställa mål för- och utvärdera de icke-finansiella 
nyckeltalen som vi redogjort för ovan kan sägas ha sin grund i avsaknaden 
av etablerade definitioner och mätmetoder.  
 
Att definiera och mäta de finansiella nyckeltalen föranleder vanligtvis inte 
några problem. När det exempelvis gäller mått som soliditet och räntabilitet 
finns väl etablerade definitioner. Underlag för dessa mått kan dessutom, i 
de allra flesta fall, tas fram direkt ur befintliga ekonomisystem.  
 
Genom att utveckla någon form av standard för hur de icke-finansiella 
måtten definieras och mäts skulle förutsättningarna att företa  jämförelser 
öka. En standard skulle i förlängningen även kunna resultera i framväxten 
av generella normer för de icke-finansiella nyckeltalen. Frågan är i vilken 
utsträckning företagen idag definierar och mäter på likartat sätt.  
 
- Hur definieras, och hur mäts de icke-finansiella nyckeltalen? 
 
Sker exempelvis någon kontroll över hur de olika enheterna inom ett 
företag definierar och mäter nyckeltalen? Är det kanske till och med så att 
företagen redan idag ser till externa företags- eller institutioners 
föreslagna definitioner? Har användandet av BSC inneburit att nya 
mätmetoder krävts och finns det nyckeltal man avstått från att mäta? 
 
 

1.2.3 Orsak/verkan-samband 
 
I den löpande verksamheten uppkommer ofrånkomligen situationer då 
ställning måste tas till sådant som påverkar olika nyckeltal på skilda sätt. 
Ett exempel på en sådan situation kan vara ett företag som skall ta ställning 
till frågan om de anställdas raster skall kortas ner för att öka 
tillgängligheten gentemot kunderna. Om rasterna kortas kommer sannolikt 
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kunderna bli mer nöjda samtidigt som de anställdas nöjdhet går i motsatt 
riktning. För att fatta ett optimalt beslut i denna situation är det av 
avgörande betydelse att konsekvenserna av de olika alternativen noggrant 
analyserats och för detta krävs att sambanden mellan nyckeltalen är 
kartlagda. För att skapa förutsättningar för ett målkongruent handlande 
måste detta dessutom ha skett redan innan målvärden för de enskilda 
nyckeltalen formuleras eftersom ett felaktigt satt mål kan innebära att 
uppfyllandet av detta sker på bekostnad av något annat och kanske 
viktigare. 
 
När det gäller sambanden mellan de finansiella måtten så är de, med väl 
utvecklade och starkt förankrade metoder, redan relativt väl kartlagda. Till 
exempel så erbjuder DuPont-schemat en strukturerad bild av de 
underliggande ekonomiska sambanden som leder till lönsamhet. Inom 
ramen för denna modell kan man genomföra omfattande simuleringar för 
att se effekterna av olika nivåer på målvärdena. 
 
För de icke-finansiella nyckeltalen är däremot situationen en annan. 
Visserligen presenteras ofta orsak/verkan-samband av typen ”nöjdare 
kunder ger ökad lönsamhet” men bygger dessa verkligen på fakta? Även 
om de stämmer, räcker sådana för att säkerställa ett målkongruent 
handlande? 
 
- Hur och i vilken omfattning kartläggs orsak/verkan-samband mellan 

perspektiven respektive mellan nyckeltalen?  
 
 

1.2.4 Samlad bedömning  
 
Som vi tidigare redogjort för så har företag traditionellt utvärderats genom 
att utfallet av ett, eller möjligen ett fåtal nyckeltal, satts i relation till någon 
etablerad standard. Att arbeta med BSC innebär att slutresultatet, 
”bokslutet” för årets verksamhet, innehåller utfallet av en mängd nyckeltal. 
Resultatet för dessa kommer med all sannolikhet att variera, en del kommer 
att vara bättre än det uppsatta målet och en del sämre. För att, i en sådan 
situation, få en samlad bild av företagets prestationer krävs att man hanterar 
frågan om de olika nyckeltalens relativa betydelse. Hur skall man till 
exempel bedöma ett företag som visar excellenta resultat när det gäller 
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lönsamhet och andra finansiella mått medan utfallet för övriga är högst 
mediokert?  
 
Frågan om samlad bedömning aktualiseras också då företagen tillämpar 
någon form av belöningssystem som har ambitionen att ta hänsyn till flera, 
kanske till och med samtliga, faktorer som den enskilde kan påverka. 
Utformningen av ett belöningssystem för en anställd som skall belönas 
utifrån utfallet av lönsamhet, leveranstid och andel felaktiga varor kräver 
att det på förhand bestämts hur stor betydelse de olika faktorerna skall ges. 
 
- Hur nås en samlad bedömning av företagets/individens prestation 

utifrån utfallet av flera nyckeltal? 
 
I anslutning till detta har vi för avsikt att också besvara följande frågor: 
Görs överhuvudtaget någon samlad bedömning? Använder företagen 
belöningssystem, hur är de utformade och vilka omfattas av dem? 
 

1.2.5 Övriga frågeställningar 
 
Ur ovanstånde problemdiskussion har ett antal övriga frågeställningar som 
är av vikt att besvara utkristalliserats: 
 
Avgörande för vilka krav som bör ställas på utformningen av ett BSC och 
på de nyckeltal som skall användas är i vilket syfte man använder BSC. 
 
- I vilket syfte används BSC? 
 
För att det överhuvudtaget skall finnas förutsättningar att göra externa 
jämförelser är det nödvändigt att samma nyckeltal används av flera företag.  
 
- Finns någon likriktning med avseende på vilka perspektiv och 

nyckeltal som används? 
 
Det är av stor vikt att utfallet av verksamheten följs upp och utvärderas. 
Avvikelser skall analyseras och feedback ges.  
 
- Hur sker uppföljning av utfallet? 
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1.3 Syfte 
 
 
Syftet med denna uppsats är att, genom en beskrivning av företags arbete 
med BSC som modell för styrning och utvärdering, identifiera och 
konkretisera svårigheter som kan uppstå i dessa processer.  
 
Vidare har vi för avsikt att, genom att analysera företagens 
tillvägagångssätt och sätta dessa i relation till befintliga teorier och egen 
kunskap, öka förståelsen för dessa svårigheter.  
 
Slutligen önskar vi presentera metoder för målformulering och utvärdering 
samt även i övrigt konkreta råd och anvisningar för användandet av BSC 
som kan öka möjligheten att effektivt använda BSC som modell för styrning 
och utvärdering.  
 
I fokus för detta arbete står de problem som föranleds av de icke-finansiella 
måtten och av det faktum att BSC är en metod att styra och utvärdera med 
hjälp av flera nyckeltal. 
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1.4 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3 Balanced Scorecard 

 
6 Uppföljning & 

Utvärdering 

 
4 Styrning 

 5 Målformulering 

Referensram 
 
I referensramen ges den teoretiska bakgrund 
som är nödvändig för att förstå vårt valda 
problemområde. Referensramen inleds med  
ett kapitel om Balanced Scorecard. I detta 
identifierar vi två huvudsakliga syften med 
användningen av BSC, Styrning samt 
Uppföljning och Utvärdering. Målformulerings- 
processen är central i vår uppsats och 
behandlas därför separat i kapitel 5.  

 
 1 Inledning 

Inledning & Metod 
 
I det första kapitlet har vårt problemområde 
introducerats och våra undersökningsfrågor 
formulerats. I det följande redovisar vi hur vi 
valt att besvara dessa samt vilka grund-
läggande vetenskapliga och metodologiska 
ställningstaganden som präglat detta arbete.    

8 Resultat & Analys 

Resultat & Analys samt 
Sammanfattning, Slutsatser & 

Rekommendationer 
 
I de två avslutande kapitlen ges vårt 
kunsnkapsbidrag. Detta består dels av   
presentationen och analysen av resultaten 
från den empiriska undersökningen i kapitel 
sju och dels av de slutsatser och 
rekommendationer som presenteras i det 
avslutande kapitlet.    

 
 2 Metod 

9 Sammanfattning, 
Slutsatser & 

Rekommendationer 
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2 Metod 
 
 

Syftet med detta avsnitt är att möjliggöra en bedömning av 
trovärdigheten i våra resonemang och slutsatser genom att upplysa 
läsaren om vårt förhållningssätt till viktiga vetenskapliga och 
metodologiska frågor. Vi kommer också redogöra för det praktiska 
tillvägagångssättet. 

 
 

2.1 Forskning, vetenskaplighet                              
och vetenskaplig kunskap 

 
Forskning, vetenskaplighet och vetenskaplig kunskap är tre begrepp som är 
nära besläktade, men vad innebär de egentligen? 
 
Mårtensson och Nilstun (1988) anser att ”forskning är ett systematiskt och 
metodiskt sökande efter ny kunskap”. Samma definition använder också 
Wallen (1996). Att vara vetenskaplig i detta sökande innebär enligt 
Molander (1988) att ha ett visst förhållningssätt eller en viss attityd till 
verkligheten omkring oss.  
 
Patel & Tebelius (1987) menar att ”den avgörande skillnaden mellan den 
vardagliga kunskapen och den vetenskapliga kunskapen ligger i sättet att ta 
fram den”. Också Holme & Solvang (1986) pekar på metodens betydelse, 
”skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och andra former av kunskap 
består bland annat av de metodiska redskap vi använder oss av”. En annan 
viktig distinktion mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap är att 
den förra formuleras som en teori, en modell eller en hypotes (Patel & 
Tebelius, 1987). 
 
Samtliga ovan nämnda definitioner anger alltså metoden som det verktyg 
som används för att på ett vetenskapligt godtagbart sätt uppfylla uppsatsens 
syfte. Vilka krav ställs då på en vetenskaplig metod?  
 
En viktig skillnad mellan forskning och annan kunskapsgenerering ligger 
enligt Patel & Davidsson (1994) i behovet av teoretisk förankring.3 Ur detta 

                                        
3 Med teoretisk förankring avses att ett arbete tar sin utgångspunkt i teorier eller modeller. 
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kan man härleda ett implicit krav på hur slutsatser bör dras. Om detta 
återkommer vi i avsnitt 2.2.3.  
 
Andra metodkrav presenteras av Patel & Tebelius (1987). För det första 
menar de att en vetenskaplig metod ska hjälpa forskaren att få kontroll över 
hur de egna erfarenheterna och värderingarna påverkar 
kunskapsbildningen. Detta krav har att göra med forskarens förhållningssätt 
och till detta återkommer vi i avsnitt 2.2.1. 
 
En vetenskaplig metod bör vidare säkerställa att den information som 
används är av rätt sort, i tillräcklig mängd och av god kvalitet. Dessa krav 
rör insamlandet av information och behandlas vidare i avsnitt 2.3. 
 
De ovan nämnda metodkraven är relativt allmänt formulerade och ger 
ingen vägledning vare sig till hur forskaren bör förhålla sig till sitt 
forskningsobjekt eller till hur han praktiskt bör gå tillväga. Den fortsatta 
framställningen kommer därför att närmare precisera viktiga 
vetenskapsteoretiska och metodologiska ställningstaganden. 
 
 

2.2 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 
 
De vetenskapsteoretiska ställningstaganden vi gör är något som påverkar 
vårt arbete. De antaganden och det synsätt vi antar samt de föreställningar 
och värderingar vi har kommer att avspegla sig både i det sätt på vilket vi 
inhämtar vår kunskap och hur vi sammanställer och analyserar den. Av den 
anledningen är det angeläget att redogöra för dessa.  
 
Vetenskapsteoretiska ställningstagande kan göras för en rad olika faktorer, 
de vi kommer att redovisa rör forskarens förhållningssätt, kunskapssyn och 
olika sätt att dra slutsatser.  
 
 

2.2.1 Forskarens förhållningssätt 
 
Med objektivitet avses i detta sammanhang forskarens förhållningssätt till 
det han studerar. För att ett förhållningssätt skall anses objektivt krävs 
bland annat att verkligheten avbildas utan egna värderingar, att de resultat 
och de teorier forskaren presenterar är logiskt härledda och baseras på 
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fakta. Valida och reliabla resultat samt opartiskhet hos forskaren är andra 
krav som brukar ställas. (Molander, 1988)  
 
Även om strävan efter objektivitet är en naturlig utgångspunkt för varje 
forskare är det idag accepterat att ingen forskare kan vara helt neutral i 
förhållande till sitt forskningsproblem. Forskaren måste göra en rad 
ställningstaganden under olika skeden av forskningsprocessen och dessa 
präglas med nödvändighet av hans värderingar och erfarenheter. Detta får 
dock inte resultera i att forskaren ger upp objektiviteten och ägnar sig åt 
helt subjektiv forskning.  
 
Hur forskaren hanterar objektivitetsproblematiken är relaterat till hans 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt men är naturligtvis också beroende av 
forskningsproblemets art (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Den kvalitativa forskningen bygger i stor utsträckning på ett språkligt 
samspel mellan människor. Forskarens värderingar och erfarenheter blir vid 
ett sådant samspel ett verktyg, dels för att erhålla den information han söker 
och dels för att kunna förstå den information han får. Subjektiva inslag blir 
alltså ofrånkomliga vid sådana studier. Ett sätt att mildra den negativa 
effekten av detta är genom öppet och sakligt redovisa våra 
ställningstaganden (Holme & Solvang 1986). Även Wigblad (1995) 
betonar betydelsen av att forskaren tar ställning till och öppet redovisar sina 
grundläggande antaganden. 
 
Vid den kvantitativa forskningen är situationen delvis annorlunda, syftet 
med sådan forskning är att beskriva och förklara det som mätningar givit. 
En förutsättning för att det insamlade materialet skall kunna genomgå en 
kvantitativ bearbetning och analys är att forskaren, så långt det är möjligt, 
neutraliserar det subjektiva inslaget vid informationsinsamling och analys.  
 
Vår ambition är att vara så objektiva som möjligt.  Samtidigt är vi väl 
medvetna om svårigheten med ett helt igenom objektivt förhållningssätt. 
Om objektivitet definieras som helt fri från subjektiva  värderingar tror vi 
att detta är något som är mycket svårt att uppnå. Enligt Holme & Solvang 
(1997) sker all kunskapsutveckling utifrån en viss uppsättning värderingar. 
Vad vi däremot eftersträvar är största möjliga saklighet och öppenhet. 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) uppnås detta genom att vi tydligt 
redogör för våra antaganden och perspektiv.  
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Förutsättningarna för ett objektivt förhållningssätt är också olika stor för 
olika delar av detta uppsatsarbete. För den rena resultatredovisningen, det 
vill säga den beskrivande delen av rapporten är ett objektivt 
förhållningssätt minst problematiskt. Däremot kommer våra egna och 
andras värderingar utgöra en väsentlig del av den problematisering och den 
teoriutveckling som följer därefter. För att bibehålla trovärdigheten för 
dessa avsnitt kommer vi att noga redovisa vad som är våra egna 
ståndpunkter och i övrigt se till att upprätthålla en stark förankring i såväl 
teori som empiri.  
 
 

2.2.2 Kunskapssyn 
 
Kunskapsteori (epistemologi) är läran om kunskapers uppkomst, art, deras 
relation till verkligheten och riktigheten (Wallén, 1996). Två huvudsakliga 
uppfattningar inom detta ämne är realismen och idealismen. 
 
Enligt realismen finns verklig kunskap och denna är en avspegling av 
verkligheten. Riktigheten i den verkliga kunskapen kan också prövas 
empiriskt. Enligt den andra huvudriktningen, idealismen, är kunskap något 
subjektivt. Kunskapen är alltså beroende av våra egna föreställningar. 
 
Vi anser att det är omöjligt att entydigt ta ställning till den ena eller andra 
av dessa båda motpoler. Det är enligt vårt synsätt, en rad faktorer som är 
avgörande för huruvida kunskapen skall kunna anses verklig eller inte. 
Objektet och motivet för forskningen liksom de metoder man använder sig 
av är enligt vårt synsätt avgörande för om en verklig kunskap skall kunna 
erhållas. Går objektet att studera empiriskt på ett objektivt sätt och är syftet 
beskrivande kan kunskapen många gånger (men inte alltid) anses verklig. 
Om däremot kunskapsgeneringen beroende av ett aktivt samspel mellan 
forskare och forskningsobjekt är situationen en annan. Subjektiva 
tolkningar och värderingar kommer då oundvikligen att prägla resultatet (se 
diskussionen ovan). 
Även om vi i grunden intar en relativt idealistisk ståndpunkt så anser vi att 
kunskap har en ackumulativ aspekt.  
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2.2.3 Olika sätt att dra slutsatser 
 
Forskarens arbete består av att relatera teori och empiri till varandra . Hur 
detta skall åstadkommas är ett av de centrala problemen inom allt 
vetenskapligt arbete. De två huvudsakliga tillvägagångssätten för 
teoriproduktion är induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Ett deduktivt arbetssätt, som även kallas bevisandets väg, innebär att man 
härleder logiska slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier.  
 
En deduktion är giltig om den är logiskt sammanhängande. Detta betyder 
dock inte att den är sann (i betydelsen att den överensstämmer med 
verkligheten). Att en deduktion kan vara giltig men inte sann beror 
naturligtvis på att de principer och befintliga teorier den baseras på kan 
vara felaktiga.  
 
En variant av den deduktiva metoden är den hypotetiskt-deduktiva. I denna 
ställer man upp hypoteser som premisser, sedan gör man en deduktiv 
slutledning. Slutligen man om premisserna stämmer med verkligheten. 
Detta är ett sätt att växelvis använda sig av både empiriska iakttagelser och 
logik.4 En slutledning där man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip 
eller en allmän lag är induktiv. Ett sådant arbetssätt kallas även 
upptäckandets väg (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Vid ett induktivt arbetssätt formuleras teori utifrån den insamlade empirin. 
En stor nackdel vid induktiva slutledningar är att det inte går att säga 
någonting om teorins generaliserbarhet eftersom den baserar sig på ett 
begränsat urval av det empiriska underlaget. Man kan därför aldrig vara 
100% säker på en induktiv slutledning, den kan bara vara mer eller mindre 
sannolik. 
 
I praktiken förekommer renodlade deduktiva eller induktiva arbetssätt 
mycket sällan, utan vanligtvis dras slutsatser först efter en omfattande 
växelverkan mellan teori och empiri. Vår ambition är att genom en sådan 
växelverkan identifiera logiska samband som kan leda till relevanta 
slutsatser.   

                                        
4 Det mest kända exemplet på ett hypotetiskt -deduktivt arbetssätt är det om dr Semmelweis och hans likbakterier. 

(Se t ex Molander, 1998)  
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2.3 Metodologiska ställningstaganden 
 

2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 
Den avgörande skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning ligger 
i hur man väljer att bearbeta och analysera den information som samlats in. 
Kvantitativt inriktad forskning är sådan forskning där man använder sig av 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vid kvalitativt inriktad 
forskning används verbala analysmetoder (Patel & Davidsson 1994). Syftet 
med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap 
än den som ofta erhålls vid kvantitativa metoder (Patel &Davidsson 1994).  
 
Vår undersökning utmärks av både kvalitativa och kvantitativa inslag. Det 
kvantitativa utgörs av enkäten medan den kvalitativa består av uppföljande 
telefonintervjuer. 
 

2.3.2 Urval 
 
Urvalet av företag för denna studie gjordes som ett bedömningsurval. 
Genom att studera tidigare skrivna forskningsrapporter, tidningsartiklar och 
annan litteratur som skrivits om användningen av BSC har vi identifierat en 
rad företag som uppfyller de kriterier vi satt för tänkbara forskningsobjekt. 
Enligt Holme & Solvang (1997) är en innebörd av en kvalitativ 
undersökning att urvalet som görs varken är tillfälligt eller slumpmässigt 
utan att det, som i detta fall, ligger många överväganden bakom. Just 
urvalet har stor betydelse för en kvalitativ undersökning. De studerade 
företagen måste vara representativa för problemet för att de ska kunna ge 
relevant information. 
 
De företag som är föremål för vårt intresse är sådana som använt sig av 
BSC en tid, företrädesvis större företag, då vi tror att de är främst sådana 
företag som börjat reflektera kring våra problemställningar.  
 
Vi är dock medvetna om att det är svårt att dra några statistiskt generella 
slutsatser från ett urval av 13 respondenter. Våra generaliseringar är därför 
av preliminär karaktär och grundar sig i empiriska observationer som vi 
anser har ett generellt värde.  
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2.3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vår empiriska undersökning bygger dels på en enkät ställd till 13 personer 
på lika många företag och dels på uppföljande telefonintervjuer med nio av 
dessa. Enkäten har distribuerats med e-post och fyllts i som ett elektroniskt 
frågeformulär som efter ifyllande skickats tillbaka till oss med e-post. 
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) finns två ytterligheter vad gäller 
intervjuer. Vid den ena ytterligheten, strukturerade intervjuer, används 
färdigformulerade frågor, ofta med angivna svarsalternativ. Vid den andra 
ytterligheten, ostrukturerade intervjuer handlar det däremot mer om en 
diskussion mellan respondent och intervjuare. I vår undersökning har vi vid 
intervjutillfällena utgått från enkätens uppbyggnad och hur respondenterna 
besvarat frågorna i denna. Förutom frågor innehåller enkäten diverse öppna 
frågeställningar5 vilka vi angav skulle komma att tas upp till diskussion vid 
intervjutillfället. I och med detta fungerade enkäten även som intervjuguide 
under de uppföljande telefonintervjuerna. Huruvida vi lyckades att få 
respondenten att fritt prata kring dessa diskussionfrågor var varierande. Då 
vi utgått från denna intervjuguide kan intervjuerna sägas vara 
semistrukturerade (Patel och Davidsson, 1994).  
 
I och med att vi utgått från svaren i enkäten har vi vid intervjutillfället haft 
en viss förkunskap om hur de intervjuade ser på våra frågeställningar. Även 
respondenterna har, genom att besvara enkätfrågorna och tagit del av de 
öppna frågeställningarna, fått en inblick i vårt problemområde och vad vi 
vill undersöka. Under intervjutillfället har vi kunnat gå mer på djupet och 
nya infallsvinklar har framkommit. Möjligheter har funnits, och även 
utnyttjats, att klara ut eventuella tvetydigheter kring enkätfrågorna.  
 
Vi har, med respondenternas tillstånd, använt oss av bandspelare under 
intervjutillfällena. Genom detta har vi kunnat koncentrera oss helt på 
ämnet. Efter intervjutillfället har informationen sammanställts och 
respondenterna har fått ta del av denna samt getts möjlighet att göra 
förtydliganden eller påtala eventuella felaktigheter. Detta anser vi ökar 
reliabiliteten och verifierbarheten i den information som ligger till grund 
för våra resultat. 
 

                                        
5 Enkät, se bilaga 1 
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Intervjuerna har dessutom i några fall följts upp med kompletterande frågor 
via telefon för att ytterligare utreda och undvika eventuella missförstånd 
och feltolkningar.  
 
 

2.3.4 Metodkritik 
 
Kritik skulle kunna riktas mot att vi endast intervjuat en person på varje 
undersökt företag. Det är naturligtvis svårt att dra slutsatsen att ytterligare 
intervjuer inte skulle ha ökat informationsvärdet men respondenterna var 
överlag väl insatta i det aktuella problemområdet och vi anser också att vi 
erhållit den information som var avsikten.  
 
Att vi valt att genomföra telefonintervjuer istället för personliga intervjuer 
beror främst på tids- och resursbrist. Vi personliga intervjuer är det lättare 
att föra en avslappnad dialog och att förklara med hjälp av kroppsspråk 
eller bilder.  
 
Vid bedömningsurval föreligger alltid en för att urvalet blir snedvridet 
(Lekwall & Wahlbin, 1993).  Vi anser dock att vi, genom att på förhand ha 
bestämt de kriterier som ligger till grunden för vårt urval, lyckats berättiga 
det urval vi gjort. Vår främsta avsikt är dessutom att få våra 
frågeställningar belysta vilket vi anser sker lämpligast genom ett 
bedömningsurval. 
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3 Balanced Scorecard 
 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva Balanced Scorecard-konceptet 
med utgångspunkt i Kaplan & Norton ursprungsmodell. Syftet med 
detta kapitel är dels att ge läsaren en bakgrund till modellens 
tillkomst och dels att skapa en grundläggande förståelse för dess 
uppbyggnad och användningsområde. 

 
 

3.1 Bakgrund 
 
Redovisning och prestationsmätning har traditionellt förknippats med 
finansiell information. Den finansiella måttens särställning har dock under 
en lång tid varit omstridd, redan under 1950-talet skrev Herbert Simon en 
uppmärksammad bok där han riktade kritik mot de finansiella måtten. Han 
framhöll att det behövdes andra mått än finansiella för att utvärdera de 
operativ enheterna (Simon, 1954). Vidare menade han att finansiell 
information kom för sent, var snedvriden samt för agregerad. Simon 
genomförde också undersökningar där han visade att chefer utvecklat 
informella system för att kunna tillgodogöra sig icke-finansiell information 
som de ansåg vara nödvändig. En annan tidig förespråkare för de icke-
finansiella måtten är Anthony (1965).  
 
Sedan en tid tillbaka har den starka dominansen av den finansiella måtten 
ytterligare ifrågasatts. En mycket uppmärksammad bok i detta 
sammanhang är ”Relevance Lost” av Kaplan & Johnson (1987). I det 
följande kommer innebörden i denna kritik att presenteras. 
 
 

3.1.1 Innebörden i kritiken 
 
Kritiken mot den traditionella redovisningen sammanfattas ofta med att den 
är alltför agregerad och inte tillräckligt aktuell. Det hävdas också att den är 
irrelevant, direkt felaktig och svår att förstå. Vidare påstås den traditionella 
ekonomistyrningen ge upphov till oönskade beteendemässiga effekter. 
Dessa beteendeeffekter kan sammanfattas i orden kortsiktighet, 
suboptimering och inlåsning. Nedan redogörs kortfattad för innebörden i 
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den kritik som ofta riktas mot den traditionella, finansiella 
ekonomistyrningen. 
 
Med allt för agregerad menar kritikerna att den finansiella redovisningen 
ofta inte är tillräckligt specifik för att kunna utgöra underlag för en relevant 
uppföljning. Viktiga detaljer döljs och medför att det kan vara svårt att se 
kopplingen mellan händelser i verksamheten och informationen i 
redovisningen. 
 
Att redovisningen är för sen innebär att informationen om en händelse inte 
kommer i tid för att ha någon inverkan på den löpande styrningen. Att 
redovisningen mäter saker som redan skett är inget som går att rätta till. 
Det ligger i sakens natur att inget kan rapporteras förrän det skett. Det som 
behövs är framåtblickande mått, det vill säga mått som säger något om den 
framtida kapaciteten. 
 
En av de allvarligaste punkterna i kritiken mot den traditionella 
redovisningen är att den kan vara irrelevant och direkt felaktig. Ett exempel 
på detta kan vara att fasta kostnader uppfattas som rörliga. Detta ger 
vilseledande information för kostnadsfördelning och investeringsstyrning. 
Redovisningen och prestationsmätningen brister även i att den är svår att 
förstå för användarna. Den är svårtillgänglig för dem som inte är vana att 
arbeta med den typen av information.  
 
Vidare menar kritikerna att finansiella mått leder till ett kortsiktigt 
handlade på grund av att de följer upp kortsiktigt mätbara resultat. En 
alltför stark fokusering av finansiella mått kan leda till ett kortsiktigt 
handlande som är dysfunktionellt. Exempel på detta kan vara minskade 
satsningar i immateriella tillgångar som FoU, kompetens etc.  
 
Med suboptimering menas att ett handlande som leder till förbättringar för 
någon innebär försämringar, i högre grad, för någon annan.  
 
Med inlåsning menas att den traditionell styrningen låser sig fast i gamla 
förutsättningar istället för att vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till 
nya situationer.    
 
Trots ovanstående kritik mot den traditionella styrningen med finansiella 
mått är det inte någon som på allvar hävdat att det handlar om att ersätta de 
finansiella måtten med icke-finansiella mått. Kritiken mot användningen av 
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finansiella mått har heller inte stått helt oemotsagd. Flera empiriska 
undersökningar under de senaste fyrtio åren har visat att finansiella mått 
används och uppfattas som bra av chefer. De påverkar den allmänna 
ekonomiska inriktningen och är betydelsefull vid utvärdering av 
prestationer. Kritiken om att rapporterna kommer för sent är inget problem 
när den ska användas för att utvärdera prestationer. Den typen av rapporter 
behöver inte komma lika snabbt till användarna som information som 
används för den löpande verksamheten (Lönnqvist och Lind 1998). 
 
Det som krävs är alltså inte att ersätta den traditionella ekonomistyrningen 
utan att komplettera och ge den en delvis ny roll. Företagsledningen 
behöver information om sin prestation ur flera perspektiv än bara det strikt 
ekonomiska. 
 
Balanced Scorecard-konceptet lanserades genom en artikel skriven av 
Harvardprofessorerna Robert S Kaplan och David Norton publicerad i 
Harvard Business Review 1992. Inledningsfrasen ”what you measure is 
what you get” är ofta citerad och den uttrycker, anser vi, på ett kärnfullt 
sätt kritiken mot den traditionella redovisningens entydiga inriktning på 
finansiella faktorer samtidigt som den anger möjligheterna med detta nya 
verktyg.  
 
 

3.2 Framtagning av ett Balanced Scorecard 
 
Slutprodukten i ett BSC är en sammanställning av nyckeltal som är 
relevanta för att nå de strategiska målen och i slutändan förverkligandet av 
företagets vision. Man kan, i huvudsak, tala om två sätt att ta fram dessa 
nyckeltal: ”uppifrån och ned” eller ”nedifrån och upp”. Dessa metoder 
utesluter inte varandra utan bör istället användas parallellt.  
 
Det första steget vid framtagning av ett BSC i ett uppifrån och ned 
perspektiv är att formulera företagets vision. Detta är den viktigaste 
grundstenen för det fortsatta utvecklingsarbetet.  Visionen kan sägas vara 
de intuitiva föreställningar som finns hos företagsledningen om vad 
företaget ”ska vara” på längre sikt – ett framtida eftersträvansvärt läge 
(Lönnqvist och Lind 1998).   
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Därefter bör man fastställa vilka perspektiv som är relevanta för företaget. 
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara de fyra som Kaplan & Norton 
använder i sin grundmodell (se avsnitt 3.3).  
 
Utifrån visionen och de valda perspektiven specificeras företagets 
strategiska mål inom respektive perspektiv.  
 
Nästa steg är att definiera de faktorer som är avgörande för att kunna nå de 
strategiska målen och i slutändan visionen – de så kallade kritiska 
framgångsfaktorerna.  
 
I det sista steget fastställs med vilka nyckeltal man önskar mäta företagets 
måluppfyllelse. Om BSC används som ett styrverktyg brukar dessa 
nyckeltal också benämnas styrtal. Det är genom att fastställa målvärden för, 
mäta och följa upp, dessa nyckeltal som organisationen styrs. 
 
”Du får vad du mäter”, detta skrev Kaplan & Norton 1992. En lyckad 
framtagningsprocess är en förutsättning för att BSC fungera som ett 
effektivt verktyg att implementera företagets vision. Genom att följa  
tillvägagångssättet som beskrivits ovan säkerställs ett logiskt samband 
mellan företagets vision och de nyckeltal som slutligen används.  
 
Processen kan illustreras med följande figur: 

 

 Figur 3:1 Framtagningsprocessen  
Källa: Bearbetning av Olve et al, 1997 
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Väl fungerande mått skall vara mätbara, begripliga, relevanta och 
påverkbara även ur ett operativt perspektiv. Metoden kan och bör därför, 
som nämnts ovan, kompletteras med ett nerifrån och upp perspektiv. Detta 
kan ske genom att komplettera måttframtagningen med en 
värdekedjeanalys och en bruttolista (Holmström 1998). Genom en 
värdekedjeanalys når man insikt i, de för företaget, relevanta aktiviteterna 
och aktörerna. Utifrån dessa kan strategiskt relevanta måttområden 
identifieras. Denna operativa måttframtagning sker lämpligen genom 
intervjuer med de anställda, som ju har den mesta kunskapen. Även Olve et 
al (1998) betonar vikten av dialog i utvecklingsprocessen.  
 

”I början måste själva visionsarbetet vara förankrat och förmedlat 
från ledningen och ut i organisationen. Medan man senare i 
processen måste få igång en dialog inom hela organisationen om vilka 
aktiviteter som påverkar och aktivt bidrar till visionens 
förverkligande”  

Olve et al, 1998, s. 47 
 
Genom att använda sig av BSC tydliggörs sambanden mellan visionen, de 
strategiska målen och målen för den dagliga driften. BSC utvecklar 
kommunikation och återkoppling mellan ledning och de anställda vilket 
bidrar till att skapa en lärande organisation där alla parter känner sig 
delaktiga och motiverade att utveckla verksamheten. De anställda får ökad 
förståelse för sin roll i företaget och vad de kan göra för att förbättra 
resultatet och möjligheter att skapa framtida värde genom innovation och 
utveckling av arbetsmetoder och produkter erhålls. BSC minskar också 
risken för ”information overload” genom att färre och mer relevanta 
nyckeltal fokuseras. Risken för suboptimering minskar också genom att 
flera viktiga aspekter beaktas på samma gång vilket ger möjligheter att  
upptäcka om förbättringar på ett område skett på bekostnad något annat 
(Kaplan & Norton 1992).  
 
 

3.3 Balanced Scorecard – Grundmodellen 
 
BSC är en metod för att styra och utvärdera en verksamhet utifrån fler 
synvinklar än de traditionella, finansiella nyckeltalen ger utrymme för. Den 
traditionella styrningen och utvärderingen med finansiella nyckeltal 
kompletteras således med nya icke-finansiella mått och nyckeltal. 
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En av balanserna man talar om är den mellan de traditionella ekonomiska 
nyckeltalen i det finansiella perspektivet och de icke-finansiella nyckeltalen 
i kund-, process- och innovation & utvecklingsperspektivet. BSC 
kombinerar vidare, och detta är ytterligare en av balanserna, ett historiskt, 
finansiellt perspektiv med nutids- och framtidsorienterade perspektiv för 
kunder, processer och innovationer.  
 
BSC som begrepp handlar alltså om ett lednings- och målstyrningssystem 
som breddar ledningens fokus från den traditionella ekonomistyrningen till 
en mer balanserad verksamhetsstyrning. Vidare möjliggör BSC en 
koppling mellan den långsiktiga visionen och strategin och den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen.  
 
 

3.3.1 Fyra centrala perspektiv 
 
BSC, i sin ursprungsform, belyser och följer upp verksamheten utifrån fyra 
centrala perspektiv, Finansiellt, Kund, Process, Innovationer & Utveckling. 
Vi kommer nedan att kort redogöra för dessa huvudsakligen utifrån Olve et 
al (1997)  
 
Finansiellt perspektivet 
Ett företags främsta mål är att skapa ökat värde för dess ägare. Lyckas 
företaget med detta resulterar det förhoppningsvis i nöjda och 
tillfredställda ägare vilket i sin tur ger stabilitet i ägandet och bättre 
möjligheter till ytterligare riskkapital. Detta perspektiv kan ses som ett 
resultat av förmågan att nå de strategiska målen i övriga perspektiv. 
Samtidigt anger de långsiktiga målen i detta perspektiv förutsättningarna 
och de övergripande spelreglerna för övriga perspektiv. Här återfinns 
många av de traditionella ekonomiska nyckeltalen för styrning och 
redovisning.  
 
Kundperspektivet 
All affärsverksamhet är beroende av kunder som efterfrågar företagets 
produkter. Det är kunderna som är företagets verkliga finansiärer och 
därför anses det allt viktigare för företaget att undersöka hur man uppfattas 
av dessa. Det är med nyckeltalen i detta perspektiv man beskriver vilka 
kundvärden som ska tillfredsställas. Lyckas företaget med att tillfredsställa 
kundernas behov och på så sätt skapar värde för kunden når man 



24 

förhoppningsvis högre lojalitet och därmed mer återköp vilket kommer att 
avspeglas i det finansiella perspektivet.  
 
Processperspektivet 
I detta perspektiv fokuseras på den inre effektiviteten. Denna är avgörande 
dels för effektivt resursutnyttjande och dels för att företaget ska kunna 
skapa de rätta kundvärdena. Lyckas företaget i processperspektivet 
kommer det att avspeglas både i kundperspektivet och i det finansiella 
perspektivet.  
 
Innovation & Utvecklingsperspektivet 
Här fokuseras på vad som krävs för att skapa värde i framtiden vilket 
därmed säkerställer företagets långsiktiga överlevnad. Företaget måste hela 
tiden sträva efter att utveckla sig och sina produkter för att behålla 
befintliga kunder och för att vinna nya.  
 
Med beaktande av ovanstående kan grundmodellen för BSC sammanfattas i  
följande figur: 

 
 Figur 3:2 – Grundmodell för Balanced Scorecard, ,  
 Källa: Bearbetning av Kaplan & Norton, 1992 

 
De ovanstående beskrivna perspektiven är de som Kaplan och Norton 
använder sig av i sin grundmodell. Många av de företag och organisationer 
som anammat BSC-konceptet har valt att lägga till ytterligare perspektiv. 
Ett vanligt förekommande är human- eller medarbetarperspektiv. 
Motiverade och kompetenta anställda har stor betydelse för hur väl man 
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kommer att lyckas i de övriga perspektiven och är därmed en viktig faktor 
för långsiktig framgång.  
 
 

3.3.2 Nyckeltal 
 
Genom att ta fram relevanta nyckeltal som på ett systematiskt sätt bevakar 
och följer upp företaget inom varje valt perspektiv och formulera mål för 
dessa säkerställs styrningen mot det slutliga målet – visionen. Dessa 
nyckeltal bör ge både företagets och omvärldens bild, medge jämförelser 
över tiden och med andra. Olve et al (1997) menar att det är svårt att 
rekommendera vilka nyckeltal som skall användas. Vilka mått som är ”bra” 
beror till stor del på den egna verksamheten och dess situation. 
 
Tidigare genomförda undersökningar har visat att det är relativt få mått 
som används av flera företag. En studie genomförd av Bredberg & 
Kusoffsky (1997) visar till exempel att det vanligast förekommande måttet, 
Nöjd-Kund-Index, användes av 58% medan det näst vanligaste endast 
användes av 29%. Av resultaten från denna undersökning framgår också att 
det finns tydliga skillnader i uppsättningen nyckeltal mellan olika 
näringsgrenar. 
 
De olika nyckeltalen är data. Men vad säger dessa mått? Leder de till 
användbar information som kan användas för att styra verksamheten i rätt 
riktning? För att förklara skillnad mellan data och information lånar vi 
systemvetenskapens definition. För att data ska kunna bli information, få en 
mening, måste den först tolkas. Ny kunskap uppstår bara om data tillför 
mottagaren ny information. Personen som gör tolkningen måste ha en viss 
förhandsförståelse för att den nya informationen ska leda till ny kunskap 
(Turban, 1998). Ovanstående kan illustreras i följande figur: 
 

 

Figur 3:3 Från data till info 
Källa: Föreläsningsunderlag Ekonomistyrning 10p, Ht 1998 

 
Detta är ett av de problem med de icke-finansiella nyckeltalen. För de flesta 
finansiella nyckeltalen finns det, som vi tidigare diskuterat, objektiva 
normer för vad som är att beteckna som ett bra eller dåligt värde. Om det 
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ändå inte går att avgöra om det är bra eller dåligt finns ofta tillgång till 
branschstatistik eller möjlighet att se till kapitalmarknadens värdering.  
Så långt har man inte kommit i utvecklingen när det gäller BSC, för flera 
av de icke-finansiella nyckeltalen saknas denna förförståelse. Det är till 
exempel inte lätt att tolka data om leveranssäkerhet 90% är bra eller dåligt. 
Möjligheten att göra externa jämförelser mycket begränsad även om 
mängden publicerat material med nyckeltal från såväl enskilda företag som 
statistik över olika branscher ökat under senare år. Omfattande statistiskt 
material redovisas bland annat i Affärsvärlden, Aktiespararen, Månadens 
Affärer med flera tidskrifter. Bland övriga källor för branschstatistik kan 
boken Svenska Aktiebolag och SCB nämnas.  
 
 
Krav på nyckeltalen 
 
Som grundläggande krav för all information brukar relevans, pålitlighet 
och förståbarhet nämnas (McBride, 1997). När det gäller nyckeltal så ställs 
olika krav beroende på vad syftet med användningen av dem är och vilka 
personer de skall användas av (Olve et al, 1998). Ska de användas för att 
ge en neutral beskrivning eller för belöningssystem? Internt eller externt?  
 
Kraven är hårdast på de nyckeltal som används i syfte att ge externa 
bedömare en neutral beskrivning av företagets ställning och utveckling. 
När nyckeltalen endast används internt är kretsen av användare mindre och 
dessa besitter även en vissa förkunskaper. 
 
 

3.4 Samband mellan Nyckeltalen 
 
Företaget tvingas också ta ställning till hur de olika måtten påverkar 
varandra. Genom att försöka tydliggöra samband och få igång en 
diskussion om dessa skapas också grunden för lärande även om det är svårt 
att matematiskt fastslå sambandens styrka. (Olve et al 1998) 
 
Sambanden för de finansiella måtten är med väl utvecklade och starkt 
förankrade metoder kartlagda. DuPont-schemat erbjuder en strukturerad 
bild av de underliggande ekonomiska sambanden som leder till lönsamhet. 
DuPont-schemat kan användas för att spåra de faktorer som leder till 
lönsamhet och med denna modell kan man simulera olika faktorers 
betydelse för lönsamheten. Denna möjlighet som bygger på att alla faktorer 
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kan anges i en gemensam enhet och att denna enhet kan aggregeras 
(Harting, 1997).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:4 DuPont - Sambanden mellan finansiella värden  
Källa: Bearbetning av Harting, 1997  

 
I en mer verksamhetsnära styrning som beaktar också icke-finansiella 
aspekter går denna möjlighet förlorad, alla enheter kan inte anges i en 
gemensam enhet och därför kan heller ingen aggregering av olika faktorer 
åstadkommas. Visserligen kan man på ett någorlunda övertygande sätt 
presentera orsak/verkan-samband av typen ”nöjdare kunder ger ökad 
lönsamhet”, men vägen till att med någon större precision, kvantitativt ange 
sådana samband är  lång även om försök pågår.6 
 
Finansiella mått kan aggregeras ihop till högre nivåer och är en av få 
integrativa mekanismer som kan mäta organisationens handlingar. Det är 
en styrka hos de finansiella måtten att de kan summera helt olika 
verksamheter till en större helhet. Det går att med hjälp av finansiella mått 
jämföra helt skilda verksamheter inom samma företag men även mellan 
företag.  
 
 
 

                                        
6 Se bla dataprogrammet Ithink mfl som med avancerade matematiska modeller försöker erbjuda 
  simuleringsmetoder som liknar dem som är möjliga med DuPont-schemat. 
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3.5 Avgörande för att Balanced Scorecard      
skall fungera som metod 

 
Ett viktigt resultat av en lyckad implementering är att den ökar förståelsen 
för företagets situation och agerande och att motivationen bland de 
anställda ökar. Hur väl företaget lyckas är beroende av flera faktorer. En 
viktig faktor är att företaget har en väldefinierad vision och strategi. Det är 
ledningens uppgift att arbeta fram och att kommunicera ut denna i 
organisationen. Det är också mycket viktigt att BSC-arbetet har ledningens 
tydliga stöd och att den engagerar sig, så kallat ”management 
commitment”. Vidare ska det finnas en balans mellan de finansiella och 
icke-finansiella nyckeltal så att BSC verkligen blir det ”breda” styrverktyg 
det är avsett att vara. Slutligen är det viktigt att det sker en regelbunden 
uppföljning och återkoppling till alla nivåer i företaget.7 
 
 

3.6 Kritik mot BSC  
 
Lingle & Schiemann (1996) pekar på det faktum att de traditionella, 
finansiella måtten är institutionaliserade och att de därför ofta prioriteras 
även sedan BSC implementerats. En orsak till detta kan vara att den 
finansiella informationen är mer lättillgängliga vilket leder till att de 
finansiella nyckeltalen mäts och följs upp oftare än de icke-finansiella.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att det ställs höga krav på de icke-finansiella 
måttens utformning för att de ska uppväga de begränsningar som brukar 
förknippas med de finansiella.   
 
Enligt Ewing (1995) finns en potentiell motsättning mellan perspektiven i 
ett BSC. Han menar att de olika perspektiven utgår från olika tidshorisonter 
och poängterar att exempelvis det kortsiktiga finansiella perspektivet kan 
komma i konflikt med det mer långsiktiga innovations- och 
utvecklingsperspektivet.  
 

                                        
7 Om villkor för en lyckad implementering av BSC finns åtskillig skrivet i litteraturen. För en 
mer utförlig redovisning rekommenderar vi kapitel 12 avsnittet “Vad karaktäriserar en lyckad 
implementering?” i Olvet et al samt artikeln “Thou shalt not fail” av Liz Fisher. 
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Avslutningsvis bör nämnas att det, liksom vid alla genomgripande 
förändringar, finns en risk för att implementeringen av BSC försvåras av 
internt förändringsmotstånd eller genom att ledningens tydliga stöd saknas.  
 
 

3.7 Syften med Balanced Scorecard 
 
I litteraturen såväl som i den praktiska användningen kan olika syften med 
användandet av Balanced Scorecard identifieras. En ofta förekommande 
distinktion är den mellan BSC som modell för styrning och utvärdering. 
(Se till exempel Lindwall, 1997)  
 
 

3.7.1 BSC som modell för styrning 
 
När Kaplan & Norton introducerade sin modell som vi beskrev i avsnitt 3.2 
var avsikten att den skulle utgöra ett styrverktyg för företagsledningar. 
Många företag lägger stor kraft på att utarbeta en vision och strategier för 
sin verksamhet. I många fall känner man dock frustration över att dessa inte 
förverkligas. Ofta står orsaken att finna i en styrning som är alltför inriktad 
på budgetuppföljning och bakåtblickande ekonomistyrning. BSC kan 
användas som metod för styrning dels genom att vara ett verktyg för 
implementering av vision och strategier och dels genom att utgöra ett mer 
verksamhetsnära styrverktyg.  
 
 
Implementering av vision och strategier 
Enligt Kaplan & Norton är BSC i första hand ett verktyg för 
företagsledningen att implementera företagets vision och strategier och på 
så sätt åskådligöra dessa bland medarbetarna ute i organisationen. Också 
Olve et al (1998) framhäver denna egenskap: 
 

”Konceptets stora styrka och bidrag är framtagandeprocessen 
som på ett effektivt sätt konkretiserar företagets vision och 
strategi”  

Olve et al, 1998, s xx     
 
Bartlett & Ghosal (1994) konstaterar att med utvecklingen mot större och 
mer komplexa företag har risken att de anställda har svårt att identifiera sig 
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själva eller sitt arbete i de generella strategiernas formuleringar ökat. Mot 
bakgrund av ovanstående konstaterar författarna att det är viktigt att hitta 
andra vägar för att styra organisationen mot de mål man strävar. Det har 
uppstått ett växande behov av att ”bygga broar” mellan företagets 
långsiktiga visioner och strategier och den dagliga driften. Vår reflektion är 
att dessa tankar har konkretiserats i BSC-konceptet, vilket kan ses just som 
denna efterfrågade bro.  
 
 
Verksamhetsnära styrning 
Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt kan BSC även utgöra ett mer 
verksamhetsnära styrverktyg. I en alltmer komplex och snabbt föränderlig 
omvärld med hårdnande konkurrens räcker de traditionella nyckeltalen inte 
längre till för att man effektivt ska kunna styra den dagliga verksamheten.  
 
Hittills har vi i huvudsak beskrivit BSC som en metod för styrning av 
verksamheten. Men BSC kan även användas som ett verktyg för 
utvärdering av företag, både internt och externt. 
 
 

3.7.2 BSC som verktyg för Utvärdering 
 
Vad gäller BSC som metod för utvärdering så skiljer sig kraven på 
utformning och användning främst med avseende på vem den är avsedd 
för; externa eller interna intressenter. Utvärderingen av utfallet för 
nyckeltalen ingår dels som ett moment i den interna styrningsprocessen 
men den kan också vara fristående från denna och ske i syfte att passivt 
bedöma ett företag, en division, en enhet eller till och med en enskild 
individ. En sådan bedömning kan göras av företaget själva eller av externa 
intressenter. Vi återkommer till detta i kapitel 6, som behandlar just 
utvärdering. 
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4 Styrning 
 
 

Vi har talat om styrning och om att Balanced Scorecard är en 
styrmetod. I detta kapitel ska vi närmare redogöra för vad styrning 
och målstyrning innebär samt redogöra för den administrativa 
styrningens olika processer. 

 
 

4.1 Inledning 
 
Den generella utvecklingstendens vilken de senaste årtiondena i stor grad 
har påverkat organisationen av företag är differentiering och med den 
decentralisering (Svensson 1993). Enligt Contingency-synsättet (Lawrence 
& Lorsch 1969) är anledningen till detta effektivitetsskäl. För att den 
uppdelade verksamheten ska fungera som en helhet, så att de fördelar en 
stor organisation innebär kan utnyttjas, måste de uppdelade verksamheterna 
samordnas och kontrolleras - styras.  
 

”det finns inget som kräver så mycket kontroll som decentralisering ” 
Bernt Magnusson, Ur Styrning med balans och fokus, s85 

 
Anthony (1990) beskriver tre typer av planerings- och 
uppföljningsaktiviteter som företas i en organisation; strategisk planering, 
administrativ styrning och operativ styrning. Han definierar styrning som 
en process i vilken ledningen försöker påverka organisationens medlemmar 
att genomföra organisationens strategier. Det finns olika typer av verktyg 
för detta ändamål; direktstyrning, målstyrning och självstyrning.  
 
I den strategiska planeringen, vilken sker på högsta ledningsnivå, ingår att 
ställa upp långsiktiga mål och strategier för organisationen. Genom den 
administrativa styrningen ska dessa långsiktiga mål och strategier 
implementeras i organisationen. Detta sker genom att de övergripande 
målen bryts ned till delmål vilka ledningen försöker påverka de anställda 
att arbeta mot. Den administrativa styrningen är således ett bra exempel på 
målstyrning och med denna likställs traditionell ekonomisk styrning 
(Holmström 1998).  
Den operativa styrningen är främst inriktad mot uppföljning av att enskilda 
aktiviteter utförs effektivt och produktivt.  
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BSC-modellen innehåller alla dessa delar; strategisk planering, 
administrativ och operativ styrning, detta illustreras i nedanstående figur: 
 

Figur 4:1 BSC-processen 
Källa: Egen bearbetning av Kaplan & Norton ,1996 

 
Styrning med BSC är, under förutsättning att mål formuleras för 
nyckeltalen, även den att betrakta som målstyrning. BSC-grundarna Kaplan 
& Norton understryker vikten av att fastställa målvärden för nyckeltalen.  
 
 

4.2 Målstyrning 
 
Målstyrning bygger på cybernetisk teori som i korthet innebär att finna ett 
standardvärde - målvärde, mäta det faktiska utfallet från verksamheten och 
jämföra detta med standardvärdet och slutligen korrigera eventuella 
avvikelser. 
 
Den ökade spridning av ansvar och befogenheter har medfört ändrade krav 
på organisationers styrning. Istället för att styra med detaljerade föreskrifter 
och direkta order, direktstyrning, har det blivit viktigt att formulera klara 
och begripliga mål.  
 
Förenklat innebär målstyrning att ledningen anger vad som skall uppnås 
medan den anställde själv avgör hur han skall uppnå detta. Målstyrning 
som styrfilosofi är därför en naturlig följd av en decentralisering av 
organisationen.  
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I en målstyrd organisation finns målen oftast formulerade på flera olika 
nivåer, mål anges för verksamheten som helhet såväl som för dess delar. 
Målstyrningsfilosofin innebär att den enskilda arbetsenheten skall ges stora 
möjligheter att påverka resultatet av sitt arbete och därför är bildandet av 
fristående resultatenheter ofta en central del av en målstyrd organisation.  
För att delegering av resultatansvar skall vara meningsfull är det viktigt att 
enheten tilldelats klara och begripliga mål och att den tilldelats de resurser 
och befogenheter för att nå dessa mål. Sist men inte minst är det viktigt att 
det sker en grundlig uppföljning och återföring.  
 
Vår reflektion är att vid styrning med hjälp av BSC styrs verksamheten mer 
detaljerat än vid traditionell ekonomisk styrning, där det är verksamhetens 
slutmål; vinst och avkastning, som är föremål för styrningen. Genom att 
man i ett BSC fokuserar även på kunder, processer och utveckling styrs 
verksamheten på ett bredare sätt än i den traditionella styrningen mot 
slutmålen vinst och avkastning.  
 
 

4.3 Styrningens processer 
 
I vår uppsats kommer till stor del fokus att ligga inom den grå linjen i 
nedanstående figur som visar den administrativa styrningens processer.  
 

Figur 4:2 Administrativ styrning 
Källa: Egen bearbetning av Anthony & Govindarajan 

 
Varken målformulerings- eller uppföljningsproblematiken vid användning 
av just BSC behandlas särskilt utförligt i litteraturen. Men eftersom även 
BSC är en styrmodell vars processer, som vi ovan konstaterat, har stora 
likheter med den traditionella ekonomiska styrningens använder vi oss av 
ovanstående figur för att illustrera vårt problemområde; målformulering 
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och uppföljning. Som vi nämnt tidigare: Inga mål – ingen avvikelse och 
därmed ingen ordentlig uppföljning och feedback.  
 
 

4.3.1 Målformulering 
 
Vad gäller målformulering är den allmänna uppfattningen bland teoretiker 
att ett målvärde ska vara mätbart, realistiskt men samtidigt utmanande och 
att de som ska arbeta för att uppnå målen måste acceptera dessa. Vi 
kommer i det närmast följande kapitlet att utförligare redogöra för 
målformulering. I kapitlet redogörs för vilka faktorer som kan tas i 
beaktande vid fastställande av målvärden, hur målens svårighetsgrad bör 
vara samt för vilka tidshorisonter man bör sätta mål.  
 
 

4.3.2 Uppföljning 
 
För att mål ska vara effektiva måste de följas upp och utvärderas. För att 
använda oss av den cybernetiska teorin: jämföra utfall med standardvärde. 
Vid en eventuell avvikelse från målvärde måste orsakerna till denna 
avvikelse utredas. Är det så att själva genomförandet måste korrigeras eller 
är det så att målet är felaktigt satt och därför måste revideras? Vi 
återkommer till detta i kapitel 6 som behandlar just uppföljning och 
utvärdering.  
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5 Målformulering  
 
 
I detta kapitel kommer faktorer som tas i beaktande vid fastställande 
av målvärden, målens svårighetsgrad samt mål på kort och lång sikt 
att behandlas.  

 
För att kunna använda nyckeltalen i ett BSC som ett effektivt verktyg för 
styrning av verksamheten är det nödvändigt att ha någonting att sträva mot 
– ett målvärde (Olve et al, 1997). När det gäller hur dessa mål bör vara 
utformade skriver Kaplan & Norton följande: 
 

”Set ambitious targets for balanced scorecard measures that all 
employees can accept and buy into” 

Kaplan & Norton, 1996  
 
De menar alltså att målen skall sättas på ett sådant sätt att de kan 
accepteras av de anställda. Merrit & Berger (1998) specificerar kraven på 
hur ett mål skall utformas ytterligare, enligt dem så bör målen vara tydliga, 
mätbara, realistiska och förändras i takt med att förutsättningarna att nå 
dem varierar. 
 
De ovan specificerade kraven ger dock liten vägledning i det praktiska 
arbetet med fastställande av målvärde. Av stor betydelse i detta arbete är att 
identifiera faktorer som kan ge vägledning för vilken nivå målen bör sättas 
på. 
 
 

5.1 Faktorer som tas i beaktande 
 
Merchant (1998) redogör för olika typer av finansiella prestationsmål och 
gör en indelning av dem bland annat beroende på om de baseras på tidigare 
prestationer, om de bygger på analys av hur stora de bör vara, eller om de 
bygger på förhandlingar mellan ledning och underställda. Ytterligare ett 
sätt att kategorisera är om målen grundas på interna eller externa 
jämförelser. Ett sätt att göra jämförelser både internt och externt är 
benchmarking.  
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Dessa indelningar utgör underlag för den fortsatta framställningen i detta 
avsnitt men viktigt att notera är att det ena inte utesluter det andra, utan att 
en kombination av ovanstående faktorer oftast är att föredra (Hope & 
Hope, 1996). 
 
 

5.1.1 Tidigare prestationer 
 
En metod för att formulera och upprätta mål är att jämföra med tidigare 
prestationer (Anthony et al, 1992). En fördel med att använda sig av 
resultat från föregående period är att informationen är enkel och billig att få 
fram. Men att enbart se till historiska prestationer är, för att låna ett välkänt 
uttryck, som att ”köra bil genom att titta i backspegeln”. Föregående period 
kan utgöra en olämplig referenspunkt om den var exceptionellt stark eller 
svag. Dagens hårdnande konkurrenssituation och snabba föränderliga 
omvärld medför att missbedömningar kan få stora konsekvenser och därför 
bör även andra faktorer tas i beaktande vid fastställande av målvärde 
(Hammanod et al 1998).  
 
 

5.1.2 Börvärden – analys av hur stora de bör vara 
 
Genom att analysera och diskutera framtida utveckling och målsättningar 
kan man inom företaget komma fram till en viss storlek på nyckeltalen som 
krävs för långsiktig överlevnad. För de finansiella nyckeltalen kan 
exempelvis Du-Pontmodellen användas för att analysera hur stor till 
exempel omsättningen bör vara för att ett visst avkastningskrav skall 
uppnås. För vissa av de icke-finansiella nyckeltalen kan det vara svårare att 
analysera och resonera sig fram till rätt nivå för målen. Krävs det 
exempelvis en marknadsandel på 70 procent eller är 50 procent en 
tillräcklig nivå för att nå acceptabel lönsamhet?  
 
 

5.1.3 Diskussioner mellan ledning och anställda 
 
Det finns flera fördelar med låta de anställda - den operativa personalen - 
vara delaktiga i målformuleringsprocessen. Enligt Merchant (1998) skapar 
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det engagemang och därmed en större möjlighet att målen realiseras. De 
anställda anstränger sig och försöker tänka ut nya sätt att arbeta och detta 
leder ofta till organisatoriskt lärande och innovationer vilket skapar en 
motiverad och engagerad organisation. Även Bartlett & Ghosal (1994) 
fastslår att en förutsättning för att få hela organisationen att gemensamt 
sträva mot de uppsatta målen är att de anställda kan identifiera sig med 
dessa. Vår reflektion är att vad kan få de anställda att tydligare identifiera 
sig med målen än att de själva varit med om att formulera dem? Det visar 
sig också att när individer ska sätta mål för sig själva sätter de högre mål än 
när någon annan sätter mål för dem (Harting 1997, Merrit&Berger 1998) 
 
En annan fördel, enligt Merchant (1998), är att den operativa personalen 
ofta har andra informationer och kunskaper om verksamheten än 
företagsledningen. Om företagsledningen låter de anställda vara delaktiga i 
målformuleringsprocessen utnyttjas organisationens samlade kompetens till 
fullo och ledningen får ta del av kunskaper och information som den annars 
inte skulle få tillgång till.  
 
Det finns dock situationer där målen med fördel kan fastställas av 
ledningen. En sådan situation är när ledningen har tillräcklig kunskap och 
information om verksamheten för att kunna fastställa rätt nivå på målen. 
Andra situationer är när mellanchefer helt enkelt är dåliga på att fastställa 
mål eller om de ”bygger in” okontrollerbara bias, är avsiktligt försiktiga 
eller överoptimistiska. (Merchant 1998) 
 
 

5.1.4 Benchmarking 
 
"Benchmark" är ursprungligen en engelsk lantmäteriterm som betyder 
fixpunkt, en punkt att mäta ifrån. I bildlig mening är den svenska 
översättningen måttstock, norm eller referenspunkt (Norstedts stora 
Engelsk-Svenska ordbok, 1980). Benchmarking är en metod för att jämföra 
den egna verksamheten med goda förebilder – mästarna i klassen. Genom 
att göra det kan förbättringsområden identifieras och kunskap om metoder 
som leder till bättre prestationer erhållas (Rogers 1997). 
  

”Någon har sagt att allt som kan mätas går att benchmarka  
och nuförtiden går praktiskt taget allting att mäta” 

Karlöf & Östblom, 1993, s. 
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Beroende på vilket jämförelseobjekt företaget använder sig av delas 
benchmarking in i olika kategorier. Det finns flera olika indelningar i 
litteraturen, men de är alla snarlika. Vi har valt Karlöfs och Östbloms 
(1993) indelning. De skiljer mellan intern, extern och funktionell 
benchmarking.  
 
Intern benchmarking innebär jämförelser mellan enheter inom samma 
företag, exempelvis mellan dotterbolag, filialer, regioner etc. Extern 
benchmarking är jämförelse mot likartad extern verksamhet, t ex 
konkurrenter. Funktionell benchmarking avser jämförelser mellan 
funktioner eller processer i en annan bransch. Tillgången till information, 
det vill säga öppenhet i informationsutbyte och lätthet att ta kontakter, är 
vanligtvis störst i intern benchmarking. Detsamma gäller jämförbarheten. 
Samtidigt torde förbättringspotentialerna vara minst om det inte är så att 
någon av de interna enheterna ligger i toppklass. Vid extern och funktionell 
benchmarking kan tillgången till information vara begränsad. Även 
jämförbarheten kan vara problematisk. För att kunna göra jämförelser 
måste företaget veta hur den man benchmarkar sig mot har definierat och 
hur de mäter sina nyckeltal. Treadwell (1998) menar att hänsyn måste tas 
till den jämförande enhetens storlek och övriga förutsättningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5:1 Innebörd, för- och nackdelar - Olika kategorier av benchmarking 
 
Gustafsson (1992) gör ytterligare en indelning mellan resultat- och 
processbenchmarking. Med det förstnämnda menas att företaget jämför 
sina egna resultat med dem som andra företag uppnått. Genom att göra en 
resultatbenchmarking får företaget dels belägg för vad som kan förbättras, 
dels bevis för att det är möjligt att göra det bättre än vi gör idag. I 
processbenchmarkingen jämförs inte bara resultaten utan också hur den 
man jämför sig med har uppnått sina resultat (Knudsen et al, 1996). 

Innebörd
Jämförelser inom
organisationen.

Lättillgänglig info. Hög
precision i jämförelsen.

Förhållandevis låg
förbättringspotential.

Jämförelse med
liknande verksamheter.

Jämförelse med de
bästa, oavsett bransch.

Högre  förbättrings-
potential.

Begränsad tillgång till
info. Dålig jämförbarhet.

Störst förbättrings-
potential.

Begränsad tillgång till
info. Dålig jämförbarhet.

Fördelar

Nackdelar

Intern
Benchmarking

Extern
Benchmarking

Funktionell
Benchmarking



39 

Benchmarking och BSC 
Den, i bildlig mening, svenska översättningen av benchmarking; måttstock, 
norm eller referenspunkt, anser vi på ett utmärkt sett illustrerar hur 
benchmarking kan användas som stöd vid fastställandet av målvärden i ett 
BSC. Också Ebenfeldt & Hiltmann (1998) och Harting (1997) delar denna 
uppfattning. En förutsättning för en lyckad benchmarking är att företaget 
innan noga analyserat och mätt sina egna processer. Vår reflektion är att 
just detta också sker vid framtagandet och tillämpningen av BSC, varför 
benchmarking kan ses som en naturlig följd av användande av BSC.  
 
Kaplan & Norton (1999) menar dock att benchmarking kan leda till 
isolerade försök att sätta upp ambitiösa mål för specifika styrtal utan att för 
den skull sambanden mellan de olika styrtalens mål kongruerar.  
 
 
 

5.2 Målens svårighetsgrad  
 
Att avgöra nivån för de mål som formuleras är en svår balansgång. Genom 
att sätta upp mål som lätt nås finns risken att ambition, motivation och 
prestation blir lägre än vad de skulle kunna vara. Företaget får helt enkelt 
inte ut det maximala av chefer och andra anställda. Dessa behöver inte 
anstränga sig för att målen skall uppnås. Ett sätt att skydda sig mot en 
sådan utveckling är att skapa incitament för att överträffa de uppsatta 
målen.  
 
Ett för högt satt mål som blir omöjligt att nå påverkar motivationen och 
prestationen negativt. När den enskilde inser att målvärdet aldrig kommer 
att nås föreligger risk att denne ”kastar in handduken” och ger upp. En 
annan risk, som vi tidigare berört, är att ansvariga kan använda sig av 
”finansiella dribblingskonster för att uppnå målen.    
 
Att detta inte är en helt enkel process framgår också av följande, delvis 
motsägelsefulla citat, från boken Balanced Scorecard i svensk praktik 
(Olve et al, 1997).  
 

”Målen måste vara realistiska och möjliga att uppfylla. För att 
tvinga organisationen till att utvecklas måste dock målen vara 
hårt satta, men det är också viktigt att organisationen ser en 
trend att majoriteten av målen uppfylls” 

Olve et al, 1997, s. 261 f 
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För att ytterligare belysa detta problem kan Merchants (1998) ståndpunkt i 
frågan redovisas. Denna menar att om organisationen vill ha chefer som 
känner sig som vinnare och tror att detta påverkar organisationen på ett 
positivt sätt kan det vara bra att sätt upp mål som lätt nås. Genom detta kan 
även diverse ”dribblingskonster” för att nå målen undvikas. 
 
De flesta teoretiker verkar vara överens om att den ideala svårighetsgraden 
är ”svår men möjlig att uppnå”8. Den optimala nivån kan, med beaktande 
av motivation och prestation å ena sidan och målens svårighetsgrad å den 
andra, grafiskt åskådliggöras på följande sätt.  

 Figur: 5:2 Motivation/Prestation & målens svårighetsgrad 
 Källa: Bearbetning av Merchant, 1998 
 
Kurvan visar att motivation och prestation till en viss nivå, den optimala, 
ökar i takt med målens svårighetsgrad. Ett mål som är för lätt eller för svårt 
satt leder alltså till mindre motiverade anställda som presterar under sin 
kapacitet.   
 
Av ovanstående framgår att målvärden måste sättas på ett sådant sätt att de 
är möjliga att nå. Denna synpunkt framförs också av Merrit & Berger 
(1998). Dessa författare pekar också på betydelsen av att de anställda 
tilldelas nödvändiga resurser. 
 
 
 
 
 

                                        
8 Se till exempel Anthony, 1992 
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5.3 Målvärden på kort och lång sikt 
 
Företag behöver både kort- och långsiktiga mål. Det är av stor vikt att dessa 
mål ligger i linje med den övergripande visionen och strategin så att 
kortsiktiga förbättringar inte står i konflikt med de långsiktiga målen. 
Enligt Kaplan & Norton (1996) bör målvärdena för nyckeltalen sträcka sig 
över 3 – 5 år. Dessa målvärden bör sedan brytas ner i kortsiktiga målvärden 
på ungefär 1år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

6 Uppföljning & Utvärdering  
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för uppföljning och utvärdering 
som en del av den interna styrningsprocessen. Vi kommer också att 
behandla BSC som modell för utvärdering internt och externt. 

 
 
6.1 Uppföljning och utvärdering – Av vem och i 

vilket syfte? 
 
Utvärderingen av utfallet för nyckeltalen ingår dels som ett moment i den 
interna styrningsprocessen men den kan också vara fristående från denna 
och ske i syfte att passivt bedöma ett företag, en division, en enhet eller till 
och med en enskild individ. En sådan bedömning kan göras av företaget 
själva eller av externa intressenter. Figuren nedan beskriver hur BSC kan 
användas för utvärdering,  
 

 

Figur 6:1 – Utvärdering, av vem och i vilket syfte? 
 
När utvärderingen sker internt och som en del i styrningsprocessen har vi 
valt att benämna denna uppföljning. I begreppet uppföljning innefattar vi, 
förutom jämförelsen mellan utfall och standardvärde, även avvikelseanalys 
och feedback.  
 
Med intern och extern utvärdering avses endast jämförelsen mellan utfall 
och standardvärde, distinktionen är med avseende på vem som företar 
jämförelsen.  
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I figuren nedan vill vi ytterligare förtydliga vad vi innefattar i begreppen 
uppföljning och utvärdering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6:2 – Uppföljningens olika processer 
 
I det följande kommer vi att belysa några av de ställningstaganden som är 
oberoende av både i vilket syfte utvärderingen företas och av vem. Därefter 
kommer de olika processerna att behandlas separat. Avslutningsvis 
presenterar vi några av de möjligheter till externa jämförelser som finns. 
 
 
 

6.2 Vad skall man jämföra mot? 
 
Oberoende av i vilket syfte eller vem som företar utvärderingen så måste 
ställning tas till vad man skall jämföra utfallet mot. Att denna fråga är 
avgörande vill all utvärdering illustreras av följande exempel: 
 

”Vid OS Barcelona 1992 tog de svenska simmarna två silver och 
en bronsmedalj samt sju finalplatser. Är det bra eller dåligt? Vad 
ska man bedöma insatsen mot? Andra länders medaljskörd? 
Hittills bästa OS med svenska ögon? Eller något annat, t ex 
målet?” 

Källa: Svensson A, 1997, s. 74 
 
Målsättningen var två medaljer och fem finalplatser och målet 
överträffades alltså med god marginal. Samtidigt tog bästa nation 16 
medaljer medan den sämsta inte tog någon. Ett land som, med avseende på 
storlek och population, är jämförbart med Sverige tog en medalj. I den 
bästa svenska insatsen hade man tagit 12 medaljer medan man i det sämsta 

Utvärdering
Jämförelse av utfall mot standardvärde

Utvärderingsfrekvens

Samlad bedömning

Avvikelseanalys Feedback

Belöningssystem



44 

bara tagit två. Detta exempel belyser en faktor som är avgörande när man 
skall bedöma ett utfall, nämligen att avgörande för om utfallet skall anses 
vara bra är vad man jämför det mot. 
 
Liknande situationer uppkommer också vid utvärderingen av utfallet av 
nyckeltalen inom ramen för ett BSC, hos ett företag står bland annat 
följande att läsa: 
 
• Nöjda kunder: 86% 
• Leveransprecision: 91% 
• Antal sökta patent: 3st 
• Antal ansökningar till företaget: 110st 
 
Är det bra eller dåligt? För att kunna avgöra detta måste man, liksom i OS-
exemplet ovan, först bestämma vad resultatet skall bedöma mot. Vårt eget 
resultat för föregående år, andra företags resultat eller mot våra uppställda 
mål?  
 
Vid uppföljning av utfallet i styrningsprocessen är det naturligt att jämföra 
med det uppsatta målvärdet. Med andra ord kontrollera måluppfyllelsen. 
 
Om BSC inte används som ett styrverktyg utan endast för att belysa 
verksamheten från flera synvinklar, det vill säga om man använder BSC för 
intern utvärdering, så saknas mål och man måste jämföra med någonting 
annat. Vanligt i sådana situationer är att jämföra med tidigare prestationer 
eller andra enheter.  
 
Om utvärderingen skall företas av en extern bedömare, extern utvärdering, 
saknas ofta uppgifter om företagets mål och kanske även också tidigare 
resultat.  
 
Svårigheten att finna det standardvärde, som om det uppfylls, speglar ett 
effektivt genomförande är beroende av vem som företar jämförelsen, och på 
vilket utfall jämförelsen skall företas. Internt finns mer information än vad 
som är externt tillgänglig och för finansiella värden är tillgången på 
måttstockar avsevärt större än för de icke-finansiella.  
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6.3 Samlad bedömning 
 
En annan fråga som ställning måste tas till oberoende av i vilket syfte 
utvärderingen företas eller av vem som gör den är hur man skall bedöma 
något som består av utfallet av en rad olika.  
 
Följande exempel illustrerar de problem som kan uppstå med avseende på 
detta. Noteras bör att ställningstagandet om vad man skall jämföra utfallet 
mot redan behandlats och bortses från i följande exempel.  
 
Utfallen av de nyckeltal som företaget X AB valt att använda framgår av nedanstående 
figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6:3 – BSC för företaget X AB 
  
När det gäller utfallet i det finansiella perspektivet så är RT att betrakta som mycket bra 
medan likviditeten är skrämmande låg. I kundperspektivet är både andelen nöjda kunder 
och andelen nya kunder ganska låg. Bland processerna är ledtiden tillfredsställande 
medan andelen kasserade produkter är hög. Utfallet vad gäller antal patent och andel 
FoU, båda nyckeltalen inom innovationsperspektivet, är mycket gott. Den som skall 
bedöma detta företags prestation ställs inför en rad frågor, bland annat följande: 
 
- Hur skall jag värdera det finansiella perspektivet där räntabiliteten är mycket bra 

medan likviditeten är usel? Samma situation råder i processperspektivet där ledtiden 
är låg och andelen kassationer hög. 

 
- Att utfallet i kundperspektivet inte är tillfredsställande är enkelt att konstatera men 

hur skall detta ställas i relation till de goda utfallen i innovationsperspektivet? 
 
- Slutligen, hur skall man kunna nå en samlad bedömning av detta företags resultat? 
 
De generella frågeställningar som detta exempel avser belysa är dels den 
om vilken betydelse de enskilda nyckeltalen inom varje perspektiv skall 
ges och dels hur man skall värdera de olika perspektiven.  
 

 ∅ Ledtid                      3 dgr
 Andel kasserade         30%

 Antal patent                 20st
 Andel FoU                   20%

 RT                                 18%
 Likviditet                       85%

 Andel nöjda kunder     70%
 Andel nya kunder          5%

Finansiellt Kund

Process Innovation
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Ett sätt att hantera ovanstående problem är naturligtvis att helt ignorera det, 
att endast konstatera att vissa saker är bra medan andra är dåliga. 
Nackdelen med detta förhållningssätt är att bilden av ett företags prestation 
blir väldigt fragmenterad och det blir därför svårt att få en överblick. Att 
inte reflektera över de olika nyckeltalens relativa betydelse kan också leda 
till att företagets använder sina resurser på ett felaktigt sätt.  
 
 

6.4 Uppföljning 
 
Som vi konstaterade i kapitel 4 är en nödvändighet för att mål ska vara 
effektiva att de kontinuerligt utvärderas och analyseras samt att 
återkoppling till de berörda parterna sker.  
 
Uppföljning är något som görs i efterhand. Den riktar sig bakåt och handlar 
om något som har hänt. Ambitionen är inte bara att beskriva historien utan 
också att värdera, bedöma, analysera och förklara det som hänt. 
Uppföljningar är därmed ett instrument för att beskriva och förklara ett 
historiskt skeende. Men inte nog med det, uppföljning är också ett 
instrument för att styra den framtida utvecklingen åt rätt håll. Motivationen 
hos medarbetarna ökar när någon är intresserad av resultaten av arbetet, 
speciellt om resultaten är kopplade till någon form av bonussystem. Kaplan 
& Norton (1999) betonar också vikten av att belöningar och bestraffningar 
förr eller senare knyts till BSC för att det ska kunna fungera som ett 
styrverktyg. ”Vad du mäter är vad du får” skriver Kaplan & Norton (1992) 
i sin inledande artikel om BSC. Människor tenderar att prioritera det som 
mäts. Under förutsättning att rätt saker mäts – och följs upp – leder 
följaktligen mätningen i sig till en till en högre grad av måluppfyllelse och 
en effektivare verksamhet. Ledningen får indikationer på vad som går bra 
och vad som går mindre bra vilket medför att de kan sätta in resurser på rätt 
områden. Uppföljning ger också underlag för att sätta nya mål. Man lär sig 
av egna och andras erfarenheter vilket medför att uppföljningen också är 
kompetenshöjande (Svensson A, “Målstyrning i praktiken”, 1998).  
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 Figur 6:4: Syfte med uppföljning 
 Källa: Bearbetning av Svensson, 1998 
 
Det räcker inte med att bara utvärdera de uppmätta resultaten. Lika viktigt 
är naturligtvis att utvärdera de metoder och system som praktiseras för att 
nå målen (Helling 1997). Det man försöker åstadkomma med nya system 
för uppföljning är bland annat att förstärka förståelsen för uppsatta mål som 
i sin tur ger stöd till en effektivare utveckling av verksamheten. Vidare ska 
uppföljningen underlätta identifiering av orsaker till störningar i 
processerna samt kasta ljus över områden som är i särskilt behov av 
förbättringar.  
 
 

6.4.1 Avvikelseanalys 
 
Budgetering, redovisning och uppföljning är de tre grundläggande 
aktiviteterna i ett företags ekonomistyrsystem. För företag som använder 
BSC som ekonomistyrsystem är motsvarande aktiviteter, 
målvärdesformulering, redovisning och uppföljning. Avvikelseanalysen är 
en del av uppföljningen och den definieras av Lönnqvist & Lind (1998) 
som den del av uppföljningen där budget och redovisningens utfall jämförs 
på ett systematiskt sätt. Bergstrand (1997) identifierar fyra huvudområden 
för avvikelseanvändning; alarm, diagnos, omplanering, och åtgärder. 
 
Att genomföra en avvikelseanalys är inte alldeles oproblematiskt. Att 
utfallet är annorlunda än det fastställda målvärdet kan ha flera olika 
orsaker. En orsak kan vara felbedömningar när budgeten upprättades. Detta 
innebär att man har använt sig av ett felaktigt målvärde. Om detta 
konstateras måste det fastställda målvärdet revideras. En annan orsak kan 
vara brister eller förtjänster i verksamheten under perioden. Är det en 
avvikelse på grund av brister i verksamheten måste denna korrigeras. 

• Kontrollera måluppfyllelse

• Ligga till grund för jämförelse

• Info. för externa intressenter

• Underlag för fortsatt planering

• Underlag för nya mål

• Underlag för omprioriteringar

• Återkoppling

• Erkännande/beröm

• Underlag för bonus/sanktioner

• Lärande

• Utveckla arbetsmetoderna

• Motivationshöjande

Bakåtsyftande Framåtsyftande

Ledning

Personal
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Andra orsaker för avvikelser kan vara opåverkbara förändringar i företagets 
omgivning eller helt enkelt bero på felaktiga periodiseringar eller 
felkonteringar. (Lönnqvist & Lind, 1998) 
 
Några generella metoder för att avgöra hur en specifik avvikelse ska tolkas 
finns inte och många gånger finns inslag från alla fyra i en och samma 
differens.  
 
 

6.4.2 Feedback 
 
Återkoppling till de som är berörda, feedback är en annan central del av 
uppföljningen. Peters (1997) påtalar vikten av att ge de anställda feedback, 
han menar att detta ökar motivationen och i förlängningen leder till 
förbättrade prestationer. Samma författare påtalar vikten av att feedbacken 
inte består enbart av ord utan att någon form av agerande är nödvändigt för 
att få trovärdighet till företagets uttalade mål. För en anställd som märker 
att inget händer även när målen inte uppnås minskar den 
motivationshöjande aspekten av målformuleringen ganska snart. Merrit & 
Berger (1998) fastslår att såväl positiv som negativ feedback leder till 
bättre prestationer än vid total avsaknad. Att utforma någon form av 
belöningssystem är ett sätt att integrera handling i företagens feedback-
system. Ett belöningssystem fungerar naturligtvis även när prestationerna 
inte uppnår målen genom att belöning då uteblir.  
 
 
Belöningssystem 
Ett sätt att påverka beteenden och höja motivationen hos ledning och  
anställda är alltså att utforma någon form av belöningssystem. Att koppla 
detta till BSC är något som blivit allt vanligare (HR Focus, 1996).  
 
Enligt Britton & Ellis (1994) bör ett belöningssystem uppfylla tre mål; 
sända ett tydligt budskap till de berörda om vad som är viktigt för 
organisationen, förstärka detta budskap genom att belöna de som lyckas 
åstadkomma det som anses viktigt samt att belöningssystemet understödjer 
organisationens karriärutvecklingsfilosofi. Det är också av vikt att 
belöningssystemen grundas på raka besked samt en enkel och öppen 
kommunikation (Svensson & Wilhelmsson 1998). 
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När ett belöningssystem kopplas till BSC varierar utformningen, vanligt är 
dock att hänsyn tas till i vilken utsträckning den enskilde individen kan 
påverka utfallet av de nyckeltal han bedöms efter. För en anställd i högsta 
ledningen  tas oftast större hänsyn till finansiella mått medan den operativa 
personalen bedöms efter mer verksamhetsnära nyckeltal (McKenzie & 
Shilling, 1998).  
 
 

6.5 Intern utvärdering 
 
Intern utvärdering, eller självutvärdering som det ofta kallas, är en 
heltäckande, systematisk och regelbunden granskning av en organisations 
verksamhet och resultat studerade exempelvis i förhållande till en 
kvalitetsmodell. Genom självutvärderingen kan ett företag klart urskilja var 
dess styrka ligger och vad som kan förbättras. Med stöd av den kan också 
förbättringsarbetet planeras, genomföras och följas upp. 
 

6.5.1 EFQM – En modell för intern utvärdering  
 
En modell för intern utvärdering som är relativt väl spridd9 är EFQM - The 
European Foundation for Quality Management. EFQM grundades av 
fjorton ledande västeuropeiska företag 1988 som en bekräftelse på att 
konkurrensfördelar kan vinnas genom tillämpning av Total Quality 
Management (TQM). EFQM ser som en av sina viktigaste uppgifter att 
arbeta för att självutvärdering skall bli en nyckelaktivitet inom varje 
organisation och sedan 1992 har riktlinjer skapats för att hjälpa företag 
inom detta område.  
 
EFQM-modellen för verksamhetsutveckling ligger till grund för The 
European Quality Award och bygger på följande antagande, nämligen att: 
 

”Nöjda kunder, nöjda medarbetare och positiv inverkan på samhället 
nås genom ledarskap som driver policy och strategi, resurser och 
processer samt leder och utvecklar medarbetarna vilket i slutänden 
ger förstklassiga affärsresultat” 

 

Författare, Årtal, Sida 

                                        
9 I augusti 1996 var antalet medlemmar drygt 550 och kom från de flesta västeuropeiska länder. 
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Enligt de riktlinjer som finns för EFQM bör verksamheten bedömas utifrån 
både angreppssätt och resultat. Närmare beskrivning av vilken betydelse 
olika faktorer ges illustreras av följande figur: 
 

 
Figur 6:5 – EFQM – Modell för bedömning av företag 
Källa:  

 
För företag som önskar använda sig av någon form av sammanfattande 
mått kan denna modell tjäna som förebild vid bestämningen av de olika 
faktorernas relativa betydelse. 
 
 

6.6 Extern Utvärdering 
 
De traditionella balans- och resultaträkningarna med sina ekonomiska mått 
används för att på ett överskådligt sätt beskriva företags ekonomiska 
ställning och utveckling. En analys av balans- och resultaträkning ger en 
bild av företagets ställning på balansdagen och en beskrivning av hur väl 
man lyckats föregående år men problemet är att den säger väldigt lite om 
den framtida intjäningsförmågan. Även om värderingen kompletteras med 
en bedömning av affärsidé, företagsledning, marknad etc. är underlaget inte 
tillfredsställande. För företag med små reella värden10 accentueras 
problemet (Tjänsteförbundet, 1995). 
 
Flera företag har infört separata miljöredovisningar och en allmän tendens 
är att fler och fler redovisar någon form av kompletterande information. 
För att på allvar kunna uttala sig om ett företags framtida intjäningsförmåga 
är dock behovet av mer framtidsinriktade mått större än så och många är de 
intressenter som har behov av att få en rättvisande bild av ett företags 
framtida intjäningsförmåga,  

                                        
10 Med reella värden avses i detta sammanhang tillgångar som aktiveras i balansräkningen. 
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Kunder – För att kunna avgöra om företaget är i stånd till att leverera det 
man önskar 
Leverantörer – Är måna att få betalt för sina varor 
Anställda – För sin trygghet 
Finansiärer – Både banker och övriga investerare 
 
I alla företag finns tre typer av kapital – Finanskapital, Individkapital och 
Strukturkapital, däremot kan relationen mellan vara väldigt olika.  
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6:6 – Företagens tre kapitaltyper 
Källa: Den osynliga balansräkningen, s 20 

 
Traditionellt används huvudsakligen två metoder för att värdera företag, 
dessa är avkastningsvärdering och substansvärdering (Jäghult, 1989).  
 
När företag värderas enligt avkastningsvärdesmetoden är tanken att försöka 
räkna fram nuvärdet av framtida vinster.  
 
Vid substansvärdering beräknas företagets värde som skillnaden mellan 
tillgångar och skulder. Trots en del svårigheter vid beräknandet av värdet 
på både tillgångar och skulder kan denna metod sägas vara relativt enkel att 
använda. En stor fördel med denna metod är också att den är relativt 
objektiv. Bristen hos denna metod vid värdering av kunskapsföretag är 
dock uppenbar. Sådana företag saknar nämligen i stor utsträckning ofta 
substans i form av reala tillgångar utan värdet består ofta av det som i 
figuren ovan är benämnt individ- och strukturkapital. 
 
Utvecklingen från industri- till kunskapssamhälle har inneburit att de 
immateriella tillgångarnas betydelse i allt större grad accepterats. Många 
företagsledare hävdar idag att ”personalen är vår viktigaste tillgång” och 
det är knappast någon som motsäger det faktum att de immateriella 
tillgångarnas kvalitet är av stor betydelse för företagens överlevnad. Den 
vanliga invändningen mot en "bredare" värdering av företag ligger i bristen 
på vedertagna och objektiva mättal. Ända kvarstår det som inledningsvis 

Finanskapital

Individkapital Strukturkapital
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konstaterades, värderingen av företagen sker till största delen på grundval 
av ekonomiska värden, en förändring är dock i sikte.  
 
Att använda BSC som modell för en mer rättvisande utvärdering innebär att 
man använder sig av BSC för att lyfta fram de immateriella tillgångar11 
som inte redovisas i den traditionella redovisningen. De immateriella 
tillgångarnas, eller det intellektuella kapitalets12 som är en annan populär 
benämning, betydelse har under en längre tid lyfts fram det är dock först 
genom BSC som en kraftfull metod för att lyfta fram dessa har presenterats.  
 
En nyligen genomförd undersökning visar att vart tredje nordiskt 
storföretag i dag mäter mjuka värden som till exempel kvalitet, kundnytta 
och personalens kompetens. Undersökningen visar också att det, inom ett 
par år, kommer att vara mer än två tredjedelar av företagen som anammat 
mätmetoderna. Resultatet av prestationsmätningarna kompletterar numera i 
flera fall företagens årsredovisningar. I Sverige finns de främsta 
förespråkarna för metoderna bland tjänsteföretag som Skandia, WM-data 
och IT-koncernen TurnIT.  
 
Ett företag som kommit långt i arbetet med att redovisa vad de kallar ”det 
Intellektuella Kapitalet” (IK) är Skandia. IK är Skandias bidrag till 
utvecklingen mot en mer innehållsrik redovisning med större betoning på 
immateriella värden. Intresset för detta arbete har varit mycket stort, i 
Skandias fall har supplementet om immateriella tillgångar varit mer 
efterfrågat än årsredovisningen och företaget tror att supplementet inom en 
överskådlig tid kommer att utgöra huvudnumret i företagets redovisning. 
 
För att redovisa IK har Skandia utvecklat en särskild mätmodell, kallad 
Navigator, vilken innehåller nyckeltal som beskriver bolagets position, 
förändring och riktning. Målet är att samla nyckeltal om humankapital, 
processkapital, kundkapital och förnyelse- och utvecklingskapital i ett 
index för att kunna ge en samlad bild av företagets ställning och utveckling. 
 
Om fler företag började med att redovisa sitt ”intellektuella kapital” externt 
och om det dessutom började ställas krav på detta skulle framväxten av en 
standard inom området troligen inte vara långt borta. En vanlig invändning 
för att redovisa sitt intellektuella kapital är just bristen på vedertagna och 

                                        
11 För en mer utförlig redogörelse av immateiella tillgångar se kapitel xx 
12 Det intellektuella kapitalet används bla av Skandia  
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objektiva mättal. Företagen vet inte hur man ska ta fram dessa och 
analytiker vet inte hur de ska använda informationen 
 
 

6.7 Externa jämförelsemöjligheter 
 
Som vi tidigare konstaterat så saknar externa bedömare många av de 
jämförelsemöjligheter som finns tillgänglig vid intern utvärdering. Externa 
bedömare måste sätta sin tillit till jämförelsenormer som är tillgängliga 
utanför det företag som de har för avsikt att utvärdera. Sådan information är 
dock inte av intresse endast för denna grupp. I det följande presenteras 
några faktorer som gör att de externa jämförelsemöjligheterna ökar.  
 
 

6.7.1 Rekommendation om styrtal i tjänsteföretag 
 
1992 startades ett projekt nämnt Tjänsteföretagens värden. Inom ramen för 
detta projekt utarbetades en rekommendation om styrtal i tjänsteföretag13. 
 
Bakgrunden till detta arbete var att man ansåg att den traditionella 
redovisningen speglade tjänsteföretagens värden dåligt.  
 
Syftet med detta arbete var att skapa en uppsättning nyckeltal som på ett 
bättre sätt speglar företagens värde. Genom att skapa en uppsättning 
definierade nyckeltal önskade man öka möjligheterna till jämförelser och. 
genom att systematisera och definiera nyckeltalen menade man i 
arbetsgruppen att möjligheterna till jämförelser skulle öka: 
 

”Styrtalen skall öka möjligheten för tjänsteföretag att sinsemellan 
jämföra sig med varandra på ett mer systematiskt sätt” 

 

Tjänsteföretagens värden, 1995, s. 8 
 
En ytterligare effekt av denna, mer enhetliga redovisning, är att externa 
bedömares analyser förenklas, arbetsgruppen menade: 
 

                                        
13 Arbetsgruppen bestod av representanter från Handelshögskolan i Stockholm, WM-Data, 
Skandia, SE-Banken och KPMG, till sin hjälp hade de dessutom en större referensgrupp 
bestående av representanter från olika typer av tjänsteföretag. 
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”Styrtalen skall vidare underlätta den utomstående bedömarens 
analys. Efter att ha tagit del av styrtalen kan läsaren av 
årsredovisningen själv enklare bilda sig en uppfattning om vad 
denne tror om stabiliteten kontra risken samt den framtida 
intjäningsförmågan” 

Tjänsteföretagens värden, 1995, s. 8 
 
Arbetsgruppen identifierade fem områden som man ansåg vara väsentliga 
för den framtida intjäningsförmågan. Inom dessa områden definierades en 
uppsättning nyckeltal som inom respektive område skulle spegla både 
historiska händelser och framtida förmåga.  
 

6.7.2 BAS-Nyckeltal 
 
BAS-gruppen har givit ut publikationen ”BAS-Nyckeltal”. I detta arbete är 
ambitionen att skapa ökad förståelse för arbetet med nyckeltal som ett 
hjälpmedel i den ekonomiska planeringen och styrningen. BAS-gruppens 
arbete har lett fram till en nyckeltalsstruktur som omfattar grundläggande 
nyckeltal, tilläggsnyckeltal och icke-finansiella nyckeltal.  
 
De grundläggande nyckeltalen består av ett fåtal nyckeltal som ensamma 
kan ge en översiktlig bild av ett företags ställning och utveckling. Dessa 
nyckeltal skall vara enkla att beräkna med ledning av uppgifter direkt ur 
den offentliga årsredovisningen. De skall också vara allmängiltiga och 
alltså kunna beräknas oavsett verksamhetstyp. De grundläggande 
nyckeltalen är grupperade i logiska block för att underlätta en systematisk 
analys.  
 
Inom gruppen tilläggsnyckeltal återfinns mer verksamhets- och 
branschanpassade nyckeltal. Dessa kan inte alltid beräknas på externt 
tillgängliga uppgifter. Antalet tilläggsnyckeltalen är relativt stort och kan 
sägas ingå i ett ”arkiv” ur vilket man väljer lämpliga nyckeltal. 
 
De icke-finansiella nyckeltalen syftar till att belysa organisationers ”mjuka” 
värden. Skriften i vilka dessa är tänkta att presenteras är vid tidpunkten för 
detta arbetes slutförande dock ännu inte påbörjad. 
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6.2.3 Nyckeltalsinstitutet 
 
Att flera företag insett betydelsen av att kunna definiera, mäta och jämföra 
de immateriella tillgångarna speglas i följande citat som är hämtat från 
Nyckeltalsinstitutets informationsblad: 
 

”Många famlar och trevar efter att hitta ett sätt eller ett språk att 
kunna beskriva det osynliga och kunna jämföra sig med andra enheter 
eller företag. Detta var ett av skälen till att NyckeltalsInstitutet 
etablerades. Det saknades statistik som beskriver de osynliga 
resurserna.” 

Källa Nyckeltalinstitutets informationsblad, 1999 
 
Personalen är vår viktigaste resurs! Det har vi hört till leda under många år 
nu. Ord som personalekonomi, kunskapsföretag och senast, intellektuellt 
kapital har tillkommit i vårt språk för att bättre beskriva människornas 
betydelse för verksamheten. Begrepp som den osynliga balansräkningen, 
strukturkapital och mjuka nyckeltal har också tillkommit, men inte bara för 
att artikulera människornas betydelse utan betydelsen av osynliga resurser i 
allmänhet. Troligtvis har dessa tillkommit därför att de "osynliga" 
resurserna ökat i betydelse. En indikation på detta är skillnaden mellan 
marknadsvärde och bokfört värde för alla företag på Stockholmsbörsen 
åren 1984-94. Skillnaden har som synes ökat kraftigt under perioden. 1994 
var marknadsvärdet ungefär dubbelt så stort som det bokförda värdet. 
 

Figur 6:8 Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde 
Källa: Nyckeltalsinstitutet, 1999 
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Nyckeltalsinstitutet har byggt upp en databas med material från över 100 
organisationer i såväl privat som offentlig sektor14. Företaget är  dock 
ingalunda ensamma på området, likartade initiativ pågår även på andra håll 
i världen. Till exempel så har American Society for Training and 
Development (ASTD) sedan några år hämtat in och sammanställt statistik 
inom personalutbildningsområdet. De planerar att utvidga verksamheten till 
att omfatta hela personalområdet. Ett EU-organ, Eurostat, håller också på 
med ett projekt för att kunna samla in data kring investeringar i osynliga 
resurser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
14 De flesta av dessa organisationer har fler än 200 anställda och sammanlagt omfattar materialet över 
150.000 anställda. 
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7 Resultat & Analys 
 

Resultaten i detta kapitel kommer att redovisas enligt samma struktur 
som enkäten är uppbyggd. Under varje rubrik ges en grafiskt 
sammanställning över svarsfördelningen för respektive enkätfråga, 
denna kommenteras och därefter redovisas valda delar av det som 
framkommit under telefonintervjuerna.  
 
Syftet med denna resultatdel är inte att göra en noggrann genomgång 
över de olika företagens arbete med balanced scorecard utan att ge en 
lättöverskådlig presentation över svarsfördelningen samt att beskriva 
de generella tendenser som går att skönja. I anslutning till 
resultatredovisningen finns också våra analyser, i dessa ger vi våra 
synpunkter på de svar som framkommit. Vår avsikt med analysen är 
att utifrån egna och andras ståndpunkter kommentera tendenser. 
 
 

7.1 Syftet med Balanced Scorecard 
 
Som vi tidigare påpekat så är en vanligt förekommande indelning av syftet 
med BSC den mellan styrning och utvärdering.15 För att kunna avgöra om 
syftet med användningen av BSC hade något inflytande på hur 
målformulerings- och utvärderingsprocesserna ser ut så uppmanade vi 
inledningsvis företagen att redogöra för sitt syfte med användningen av 
BSC. Under denna rubrik kommer vi även behandla för- och nackdelar 
med BSC samt frågan om i vilken utsträckning modellen ersätter 
traditionellt budgetarbete hos de undersökta företagen. 
 
I enkäten delades de två nyss nämnda syftena in ytterligare. För styrning av 
verksamheten kunde respondenterna välja något/båda av alternativen 
”Implementera vision och strategi” och ”Operativ styrning av 
verksamheten”. Vad gäller alternativet utvärdering så fanns alternativen 
”Utvärdera internt” och ”Ge externa bedömare en bredare 
informationsgrund” till buds. Förutom dessa alternativ gavs de svarande 
möjlighet att ange alternativet ”Annat syfte”. Anledningen till denna 
utökade indelning var att vi ville se på vilket sätt företagen använder BSC 

                                        
15 Se kapitel 3 – Balanced Scorecard 
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för styrning respektive utvärdering. Svarsfördelningen framgår av 
nedanstående diagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med Balanced Scorecard - Resultat  
Att de undersökta företagen först och främst använder BSC som ett verktyg 
för styrning går inte att ta miste på. Samtliga företag uppger att styrning, 
dels genom implementering av vision och strategi och dels genom operativ 
styrning, är syftet med användningen. Att användningen av BSC som 
styrinstrument är mångfacetterad framgår också av följande citat: 
 

”Lokalt utvecklas scorecarden ganska mycket som ett hands-on-
styrinstrument medan det blir ett strategiverktyg centralt och 
regionalt” 

Arne Hauge, Businnes Controller, Aga 
 
När det gäller användningsområdet utvärdering så har 2/3 uppgivit detta 
som ett användningsområde för sitt BSC-arbete. Den största delen 
använder dock BSC endast för intern utvärdering och endast två av 
företagen uppger att BSC-informationen är avsedd för externa intressenter. 
Som skäl för denna återhållsamhet med extern exponering av icke-
finansiella värden uppger flera respondenter konfidentialitet. Electrolux 
representant i denna undersökning uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Denna information är inte av sådan art att vi är villiga att dela 
med oss utav den. Det handlar i hög grad om interna 
effektivitetsmått vilka vi definitivt inte vill ska komma i händerna 
på våra konkurrenter” 
 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
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Denna tanke torde dock främst ha bäring på de mått som handlar om 
företagens processer och effektivitet och inte på mått som mer är inriktade 
på human- och strukturkapital. En del företag redovisar redan idag viss 
icke-finansiell information, till exempel Vattenfall som i anslutning till sin 
årsredovisning presenterar en särskild miljöårsredovisning. Också uppgifter 
om medarbetare återfinns i årsredovisningarna. Ytterligare några företag 
uppger att man i framtiden har för avsikt att öka den icke-finansiella 
informationen till externa intressenter.  
 
Ett annat syfte med BSC-användningen som framkom under intervjuerna 
var att föra ned ansvaret i organisationen: 
 

”Empowerment – Det är ett av syftena med BSC-användningen. 
Genom att låta målstyrd grupp vara delaktiga under såväl 
framtagande- som utvärderingsprocessen kan man på ett effektivt sätt 
föra ned ansvaret i organisationen” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
 
Syfte med Balanced Scorecard - Analys 
BSC används av de undersökta företaget främst som ett internt styrverktyg 
som, för att använda oss av Anthony´s terminologi, innefattar såväl 
strategisk, administrativ som operativ styrning. Hos samtliga undersökta 
företag sker styrningen genom fastställande av målvärden för nyckeltalen 
och är alltså att betrakta som målstyrning16.  
 
Det som är viktigt att komma ihåg när man studerar dessa resultat är att de 
företag vi undersökt företrädesvis finns inom den varuproducerande 
sektorn och att vår urval på grund av detta inte säkert ger en rättvisande 
bild av BSC:s användningsområden. Som exempel på företag som 
använder BSC för att lyfta fram sitt intellektuella kapital kan Skandia och 
TurnIT nämnas.  
 
Med detta vill vi inte påstå att intellektuellt kapital inte alls existerar i 
varuproducerande företag utan bara att det inte utgör en så stor del av den 
sammanlagda tillgångarna och därmed inte har en lika stor betydelse som i 
mer renodlade tjänsteföretag.  
 
                                        
16 I avsnitt XX behandlas målstyrning  
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För- och nackdelar med Balanced Scorecard  - Resultat 
Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om vilka fördelar de ansåg 
att arbetet med BSC medförde. Ett vanligt svar var att man ansåg BSC vara 
ett effektivt sätt att implementera och operationalisera företagets vision 
och strategier. En av de intervjuade uttryckte detta med orden: 
 

”En av modellens största fördelar är att den på ett genomtänkt sätt 
låter oss driva verksamheten enligt våra fyra grundläggande 
affärsprioriteringar” 

Lars Säfvenberg, Kvalitet & Nöjda kunder, Rank-Xerox 
 
En annan av de intervjuade uttryckte BSC modellens största fördel med 
orden: 
 

”Den tvingar fram ett fokus på strategi och ett strategiarbete som inte 
bara är flummigt utan som också är hands-on. Det blir en mer 
greppbar strategiformulering” 

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
Andra fördelar som respondenterna upplever är den förenkling som 
fokuseringen på ett mindre antal nyckeltal innebär samt den helhetsbild av 
verksamheten som användningen av BSC ger genom att belysa 
verksamheten utifrån flera olika perspektiv. En av de svarande uttryckte det 
på följande vis: 
 

”Vi har använt oss av målstyrning sedan -92 men kände att det fanns 
en uppsjö av nyckeltal, BSC blev ett sätt att rikta in oss på ett mindre 
antal viktiga nyckeltal som speglar olika delar av verksamheten” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
Vi har inte identifierat några direkt upplevda nackdelar med modellen hos 
de intervjuade. Däremot vissa svårigheter. Hos en del av företagen säger 
man att konceptet med nedbrytning av vision till strategier och kritiska 
framgångsfaktorer kan upplevas som krånglig och irrelevant när den 
praktiseras ända nere på målstyrd gruppnivå. Något som också upplevs som 
mycket viktigt för att arbetet med modellen ska fungera är ”management 
commitment”.  
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För- och nackdelar med Balanced Scorecard  - Analys 
De fördelar som de intervjuade upplever att användningen av BSC ger är 
desamma som presenteras i teorin. Genom att använda sig av BSC 
tydliggörs sambanden mellan visionen, de strategiska målen och målen för 
den dagliga driften. Samtidigt ger BSC en helhetsbild över verksamheten 
genom att information om organisationens prestation erhålls ur fler 
perspektiv. Risken för ”information overload” minskar också genom att 
modellen fokuserar på färre och mer relevanta nyckeltal.  
 
De svårigheter som kommit fram överensstämmer till mångt och mycket 
med de svårigheter som vi redogjorde för i referensramen17. Saknas 
ledningens engagemang och tydliga stöd för BSC-arbetet är det lätt hänt att 
den bara blir en skrivbordsprodukt som ingen bryr sig om.  
 
Ersätter traditionell budget - Resultat 
En av tankarna bakom BSC-konceptet är att det skall ersätta det 
traditionella budgetarbetet som av många betraktas som förlegat och i vissa 
fall direkt förkastligt. Under intervjuerna frågade vi därför om så skett, 
svarsfördelningen framgår av nedanstående diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endast i ett fall, Atlas-Copco, har BSC helt ersatt det traditionella 
budgetarbetet. I ytterligare ett, Vattenfall, ges de olika enheterna inom 
företaget möjlighet att välja om man vill använda BSC parallellt med 
budget eller istället för budget. Flera av företagen uppger att de, inom en 
inte allt för avlägsen framtid, har planer på att ersätta det traditionella 
budgetarbetet till förmån för BSC. En vanligt förekommande tidshorisont i 

                                        
17 Se avsnitt XX 
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detta sammanhang är inom 2-3 år. Inte alla tycker dock att detta är en så 
bra idé, detta illustreras av Sören Gyll´s uttalande: 
 

”Talet om att avskaffa budgeten är brådmoget ekonomsnack” 
 

Sören Gyll, ur ”Styrning med balans och Fokus”, s 52 
 
 
Ersätter traditionell budget - Analys 
Att BSC i så liten utsträckning ersatt det traditionella budgetarbetet i det 
dagliga arbetet anser vi vara ett tecken på att de finansiella värdenas 
särställning till stor del lever vidare. Att styra med och att arbeta efter en 
budget är något som är djupt rotat inom företagen och det kommer troligen 
att ta lång tid innan detta tänkande kan brytas. BSC är ett relativt nytt 
begrepp och många av de undersökta företagen har inte använt BSC mer än 
ett par år. Modellen måste få tid att ”mogna” i företagen innan det 
traditionella budgetarbetet kan överges till förmån för BSC. Att flera av de 
intervjuade företagen ändå anger att de planerar att ersätta budget med BSC 
tyder på ett visst nytänkande.  
 
En effekt av att budgeten används parallellt med BSC kan bli att 
incitamenten för att arbete mot icke-finansiella mål inte blir tillräckligt 
tydliga. 
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7.2 Perspektiv och nyckeltal 
 
För att få en bild av vilka perspektiv och vilka nyckeltal som företagen 
använder sig av uppmanades respondenterna att i enkäten uppge vilka 
perspektiv de använde sig av samt vilka tre nyckeltal inom varje perspektiv 
de ansåg vara de viktigaste.  
 
Vidare kommer vi i detta avsnitt även att behandla hur nyckeltalen 
definieras och om det finns nyckeltal som anses särskilt viktiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektiv som används - Resultat 
Relativt många företag utgår från Kaplan/Norton ursprungsmodell och 
använder sig till stor del av de perspektiven dessa presenterar. En tydlig 
tendens är dock att perspektivet för innovation och utveckling i stor 
utsträckning saknas samt att perspektiv för medarbetare är vanligt 
förekommande. Ett annat intressant resultat i en tid då miljöpåverkan anses 
vara av stor betydelse för ett företags image och i förlängningen för dess 
resultat är att endast ett företag använder sig av ett miljöperspektiv. Detta 
företag är Servera som i detta perspektiv har nyckeltal som till exempel 
energi- och dieselförbrukning. SAS är ensamt om att ha ett perspektiv som 
de benämner ”Samhälle” och är ett resultat av att de ansluter sig till EFQM 
filosofin18. 
 
Det enda företag som väsentligen skiljer sig från övriga med avseende på 
utformningen av sitt BSC är Atlas-Copco. De använder en modell som till 
stora delar särskiljer sig från övriga och företaget uppgav också särskilt att 

                                        
18 Se avsnitt XX 
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man ansåg sin modell, till stora delar, skilja sig från den ursprungliga BSC-
modellen. Atlas Copcos arbetar med vad de kallar scorecards inom tre 
perspektiv; Financial Score Card, Non-financial Score Card och Focused 
Score Card. Under Financial Score Card återfinns de ”gamla vanliga”, 
finansiella nyckeltalen. Under Non Financial Score Card ingår icke-
finansiella nyckeltal som mäter exempelvis anställda och produktivitet och 
under Focused Score Card finns ”alarm-nyckeltal, så kallade Red Flags. 
Dessa är avsedda att ge tidiga varningssignaler och som exempel på 
nyckeltal av det detta slag kan nämnas ”profitability in Asia”.  
 
De allra flesta företagen uppger att man använder samma perspektiv inom 
hela koncernen. 
 
 
Perspektiv som används - Analys 
Endast fyra av de undersökta företagen använder sig av ett särskilt 
perspektiv för Innovation och utveckling. Att perspektivet i övriga fall 
saknas anser vi vara olyckligt. Även om det är så att många av de nyckeltal 
som är tänkta att ingå i detta perspektiv mäts i alla fall så kan det komma 
att innebära att de framtidsinriktade måtten inte får den uppmärksamhet 
som de förtjänar. Ett BSC som inte innehåller samtliga dessa perspektiv 
förlorar enligt vår mening en viktig aspekt, nämligen balansen mellan 
bakåtriktande -, balansmått och framtidsinriktande mått.  
 
 
Nyckeltal som används - Resultat 
Om användningen av perspektiv såg relativt likartad ut hos de olika 
företagen så kan man inte säga detsamma om nyckeltalen. I många fall 
bestäms nyckeltalen ända nere hos målstyrd grupp och ett resultat av detta 
är att nyckeltalen blir väldigt företags- och enhetsspecifika. De svar som vi 
erhållit avser dock i första hand nyckeltalen på koncernnivå och för dessa 
kan vissa likheter urskiljas. 
 
Störst likriktning finns, föga överraskande, bland de finansiella måtten. De 
flesta företagen använder ett eller flera av de traditionella 
avkastningsmåtten. Vanligt förekommande är också omsättnings- och 
kostnadsmått även om de används i en rad olika former. Bland de icke-
finansiella måtten är nyckeltalsanvändningen än mer varierande men mått 
som återkommer hos de flesta är nöjd kund-index och nöjd medarbetar-
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index. I övrigt är spridningen mycket stor och det är mycket ovanligt att 
samma nyckeltal finns hos flera företag.  
 
Flera av företagen anger dock att det finns en målsättning att man skall 
använda samma nyckeltal inom hela organisationen. 
 

”Vi strävar efter att alla skall använda samma eller liknande nyckeltal 
men det är samtidigt viktig att lämna ett visst mått av frihet” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
I många fall används dock BSC ända nere på gruppnivå och det är då 
vanligt att man får ge avkall på målsättningen att ha samma nyckeltal: 
 

”Det finns ju riktlinjer från koncernnivå och vissa nyckeltal skall var 
med men ju längre ned i organisationen och ju mer operativa styrtal, 
desto viktigare blir det att de anställda ges utrymme för sina 
synpunkter” 

Lotta Lindström, Corporate Business Controller, Stena-Line 
 
 
Nyckeltal som används - Analys 
Att inte någon större samstämmighet råder mellan de undersökta företagen 
över vilka nyckeltal som används är inte speciellt förvånande. Varje 
företags BSC är specifikt framarbetat och anpassat till den egna 
organisationen. Detta får den effekten att de olika företagens BSC är att 
betrakta som unika.  
 
En effekt av att använda samma uppsättning nyckeltal inom hela koncernen 
eller företaget är att jämförelsemöjligheterna internt mellan enheter ökar. 
Hos Rank-Xerox är det en uttalad målsättning att öka möjligheterna till 
jämförelser mellan enheterna och man har därför valt att i stor utsträckning 
använda samma nyckeltal inom hela koncernen.  
 

”Vårt BSC kan ses som en jättelik intern benchmark” 
 

Lars Säfwenberg, Kvalitet och nöjda kunder, Rank-Xerox 
 
Som vi konstaterade ovan är det vanligt bland de undersökta företagen att 
använda sig av index för att mäta medarbetare och kunder. Ofta är dessa 
uppbyggda på ett komplicerat sätt och ganska svårkommunicerade. Väl 
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fungerande mått skall vara mätbara, begripliga, relevanta och påverkbara 
även ur ett operativt perspektiv. Vad innebär det exempelvis att höja sitt 
Nöjd Kund Index från 80 till 85? Vad krävs för det? Vi tror att index 
kanske inte är det bästa att använda som styrmått utan att det vore bättre att 
försöka utreda vilka faktorer som påverkar indexen och fokusera på dessa 
istället. Mått ska, som vi redogjorde för i referensramen vara lätta att förstå 
och mäta. Att traditionell redovisning kritiserats för att vara för agregerad 
kan i allra högsta grad även gälla för sammansatta indexmått.  
 
 
Hur nyckeltalen definieras - Resultat 
De flesta företag uppger att man i så stor utsträckning som möjligt 
använder sig av redan etablerade definitioner av de nyckeltal man har för 
avsikt att mäta.  
 

”Givetvis sneglar vi också externt, hur andra definierar nyckeltal. Det 
finns ju ingen anledning att uppfinna hjulet” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
Hos en stor del av företagen så bestäms vilka nyckeltal som skall användas 
av de som omfattas av mätningarna, med andra ord ända nere hos den 
målstyrda gruppen. En effekt av detta av detta är att det är ovanligt  att de 
olika enheterna inom ett företag använder sig av samma nyckeltal.19 Även 
om företagen inte använder gemensamma uppsättningar nyckeltal i särskilt 
stor utsträckning så är en allmän strävan att använda standardiserade 
definitioner av de nyckeltal som trots allt är koncerngemensamma. Många 
menar att tanken på enhetliga definitioner och mätmetoder vuxit sig 
starkare sedan man påbörjat sitt BSC-arbete:   
 

”Visserligen har vi gjort exempelvis kvalitetsmätningar förut men då 
har vi gjort det på olika sätt på olika ställen i koncernen. Nu försöker 
vi renodla det mer så att vi använder samma mätinstrument och mäter 
samma saker” 

Lotta Lindström, Corporate business controller, Stena Line 
 
Gemensamma definitioner är en första förutsättning för att kunna göra 
jämförelser. Under intervjuerna framkom dock synpunkter på andra 

                                        
19 För en utförligare diskussion om detta, se avsnittet “Nyckeltal som används” under rubriken  
  7.2 Perspektiv och Nyckeltal 
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faktorer som försvårar jämförelser. Flera av de intervjuade påtalar 
svårigheten att jämföra mått som rör attityder.  
 

”Det är väldigt svårt att jämföra enheter mellan varandra, speciellt 
över olika landsgränser, för det finns en kulturell aspekt på alla mått 
som rör attityder” 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
 
Hur nyckeltalen definieras - Analys 
 
En stor del av de nyckeltal som används bestäms och definieras av de som 
omfattas av mätningarna. Detta resulterar i att de olika företagens 
nyckeltalsuppsättningar inte liknar varandra i någon nämnvärd omfattning 
och kan ses som ett bevis på att BSC i första hand används som ett 
verksamhetsnära styrverktyg. 
 
Vår uppfattning är att de möjligheter som finns att använda redan 
etablerade definitioner inte utnyttjas i den omfattning som skulle vara 
möjlig. I referensramen redogjordes för några av de möjligheter som finns, 
det finns naturligtvis flera och det finns dessutom anledning att tro att 
utbudet kommer att öka ytterligare. En ökad användning av etablerade 
definitioner skulle öka möjligheterna till jämförelser och därmed underlätta 
arbetet vid såväl målformulering som utvärdering.  
 
 
Särskilt viktiga nyckeltal - Resultat 
På frågan om några nyckeltal uppfattas som mer betydelsefulla än andra 
var ett vanligt svar att det var beroende av vilket ”tillstånd” organisationen 
befinner sig i. I och med att BSC ger företagsledningen information om 
företagets prestation ur flera perspektiv upplevs modellen av de intervjuade 
ge tidigare signaler om och var i organisationen det finns problem än vad 
som annars skulle varit fallet. Därmed kan man fokusera och sätta in 
resurser på de områden där det finns ett behov av förbättringar. Samtidigt 
är det så att naturligtvis så att ett företags främsta mål är att skapa ökat 
värde för dess ägare och detta innebär att det är de finansiella nyckeltalen 
som till syvende och sist måste infrias.   
 
En tydlig tendens bland de undersökta företagen är att de finansiella 
nyckeltalen ges den största uppmärksamheten, dels genom att det är dessa 
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som många fall anses mest betydelsefulla och dels genom att dessa 
nyckeltal mäts och följs upp oftare än övriga nyckeltal. Även om också 
andra värden ofta lyfts fram så är det tveklöst så att de största 
ansträngningarna läggs ned på att åstadkomma goda finansiella resultat, 
detta speglas också i följande uttalande: 
 

”De finansiella nyckeltalen måste infrias på något sätt men helst inte 
på bekostnad av någonting annat” 

 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
Visst vore det trevligt om de finansiella resultaten till varje pris kunde 
infrias utan att det inkräktade på möjligheterna att uppnå övriga 
målsättningar, så är dock knappast fallet särskilt ofta. Fokuseringen på de 
finansiella värdena speglas också av följande citat: 
 

”Ja, det är ju det som till sist är avgörande för hur väl vi lyckats och 
det är därför naturligt att dessa nyckeltal prioriteras”  

 

Anders Björkdahl, Vice President Support & Audit, Atlas Copco 
 
Det kan vara lätt att instämma i en sådan ståndpunkt, men vid närmare 
eftertanke så är det inte lika enkelt. Återigen är det fråga om resultat vid 
olika tidpunkter. Drivet till sin spets måste man ställa sig frågan om ett gott 
resultat idag kompenserar minskade förutsättningar för framtida goda 
resultat. Om tanken med BSC-konceptet skall kunna fullföljas måste 
tanken om de finansiella värdenas särställning försvinna, det hjälper inte att 
bara mäta de icke-finansiella värdena, deras resultat måste också 
uppmärksammas i högre grad.  
 
Att vi inte är ensamma om dessa tankegångar speglas också av vår 
undersökning där en av de intervjuade personerna uttrycker följande 
tänkvärda ord:  
 

”Det är viktigt att kunna bryta fokus på de finansiella nyckeltalen och 
att ha styrkan att göra det även när det blåser snålt” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
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Särskilt viktiga nyckeltal - Analys 
Vår uppfattning är att de finansiella nyckeltalens särställning i stor 
utsträckning lever kvar trots införande av BSC. Som vi redogjorde för i 
referensramen kan det bero på att dessa mer eller mindre är att betrakta som 
institutionaliserade och att de därför ofta prioriteras. Den finansiella 
informationen är mer lättillgängliga vilket leder till att de finansiella 
nyckeltalen mäts och följs upp oftare än de icke-finansiella. Ju längre 
företagens arbete med BSC fortskrider ju större uppmärksamhet kommer 
troligen de icke-finansiella nyckeltalen få. Som vi också konstaterat har 
många företag för avsikt att i framtiden ersätta det traditionella 
budgetarbetet med BSC. 
 
 

7.3 Orsak/Verkan – Samband 
 
I BSC-arbetet måste hänsyn tas till både de horisontella och de vertikala 
orsak/verkan-sambanden. För att tydliggöra vårt fortsatta resonemang 
presenterar vi följande figur: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7:2 De horisontella- och vertikala sambanden i ett BSC 
 
De vertikala sambanden avser kopplingen mellan visionen och nyckeltalen, 
via perspektiv, strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer. Horisontellt 
avses kopplingen mellan de olika perspektiven respektive nyckeltalen, i det 
följande behandlas endast dessa samband.  
 
De flesta företag har en relativt klar bild över orsak/verkan sambanden på 
perspektivnivå men inte många har nått så långt att man klarlagt 
sambanden för de enskilda nyckeltalen. Nedan följer en noggrannare 
genomgång av i vilken utsträckning som företagen har kartlagt sambanden 
på perspektiv- respektive nyckeltalsnivå.  
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Samband mellan perspektiv - Resultat 
Företagen anser sig i allmänhet ha en relativt klar bild över de olika 
perspektivens samband. De flesta beskriver sambanden på perspektivnivå 
enligt, den i litteraturen, välkända formen20: 
 
 
 
 
 

Figur 7:2 Samband mellan perspektiven,  
Källa: Bearbetning av xxxx  

 
En av de intervjuade uttryckte sin tanke om sambanden mellan de olika 
perspektiven på följande sätt:  
 

”Vårt synsätt är glasklart: Det är genom nöjda, motiverade och 
välutbildade medarbetare som vi kan nå nöjda och lojala kunder. Sen 
får vi det andra på köpet” 

 

Lars Säfwenberg, Kvalitet och nöjda kunder, Rank-Xerox 
ABB presenterade en något annorlunda version av sambandet mellan 
perspektiven där man ser både kund- och det finansiella perspektivet som 
resultat av de övriga.  
 

”Process, Medarbetar och Innovation och Utvecklings-perspektivet är 
verksamheten. Övriga två, Kund och Finansiellt, är mätarperspektiv, 
alltså resultatet av verksamhetsperspektiven i vilka man kan avläsa 
hur väl vi har lyckats” 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
Enligt detta synsätt så speglar de båda resultatperspektiven olika 
tidsperspektiv, Lennart Lundahl utvecklar sina tankar:  
 

”Kundperspektivet kan ses som ett ”känselspröt” som ger signaler 
väsentligen tidigare än det finansiella” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 

                                        
20 Se bl a  
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Även om detta synsätt är snarlikt det andra så finns en väsentlig skillnad, 
nämligen att man ser ett motsatsförhållande mellan de båda 
resultatperspektiven. Strävan är att uppnå en balans mellan 
kundperspektivet och det finansiella perspektivet.  
 

”Den största utmaningen är att ge högsta möjliga kundvärde till 
lägsta möjliga kostnad” 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
En nackdel med detta synsätt kan vara att om man ser mätetalen i 
kundperspektivet endast som resultatet av övrig verksamheten så kan man 
missa att vidta åtgärder som inte är direkt förknippade med den dagliga 
verksamheten.  
 
 
Samband mellan Perspektiv - Analys 
Vi anser att den uppfattning om hur perspektiven hänger samman är 
förhärskande bland många företag bygger mer på känslor än om fastlagda 
samband. Det är lätt att schematiskt ge en bild av orsak/verkan sambanden 
på perspektivnivå men vid närmare eftertanke uppkommer en rad 
frågetecken. Som vi konstaterade i referensramen21 så finns det en 
potentiell motsättning mellan perspektiven i ett BSC. Det är till exempel 
troligt att ett företags kunder skulle bli mer nöjda om försäljningspriserna 
halverades, samtidigt är det lika troligt att företagets resultat försämras. Ett 
sätt att komma runt denna problematik kan vara att, liksom ABB gör,  
använda både kund- och det finansiella perspektivet som resultatperspektiv. 
Observera dock att man inte med denna modell hanterar motsättningar 
mellan till exempel det finansiella- och innovationsperspektivet.  
 
När det gäller sambanden mellan perspektiven så finns det inte mycket 
forskning men i Sifo Group´s årsredovisning står att läsa ”Nöjda 
medarbetare ger inte automatiskt nöjda kunder och ökad lönsamhet. Men 
missnöjda medarbetare ger garanterat missnöjda kunder och minskad 
lönsamhet”. Detta är ett av de samband som SIFO Research & Consultings 
mätningar av företagens humankapital har belyst och vi anser dessa ord 
mycket tänkvärda.  
 
 

                                        
21 Se avsnitt 3.6 – Kritik mot Balanced Scorecard 
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Samband mellan nyckeltalen - Resultat 
Företagen anser sig alltså ha en relativt klar bild över sambanden på 
perspektivnivå, viss oenighet finns dock och det är heller inte klarlagt 
huruvida de uppfattade sambanden är riktiga. När det gäller sambanden 
mellan de olika nyckeltalen är situationen än mer komplicerad. Under 
intervjuerna frågade vi hur väl dessa samband var kartlagda, svaren blev i 
många fall svävande men vi har valt att kategorisera dem enligt vad som 
framgår nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inte något av företagen har genomfört något som man kan kalla en 
systematisk kartläggning över orsak/verkan samband mellan nyckeltalen i 
sitt BSC.  
 
Två av företagen menar att man undersökt orsak och verkan för vissa, högt 
prioriterade, nyckeltal. Volvo uppger till exempel att de lagt ned stor möda 
på att kartlägga hur nyckeltalet ”störningstid” påverkar andra viktiga 
faktorer, bland annat ”leveranssäkerheten.  
 
En del företag har gått längre än att bara kartlägga sambanden mellan 
enskilda nyckeltal. ABB uppger att man i ett utbildningscase använt sig av 
en simuleringsmodell för att kartlägga sambanden mellan de olika 
nyckeltalen. Dessa försök har dock inte kommit längre än till 
experimentstadiet, Lennart Lundahl säger: 
 

”Det skulle behövas göras mycket mer, men det här är ett svårt 
område och det kommer att ta tid innan vi kommit så långt så att vi 
med någorlunda precision kan kvantifiera sambanden mellan de icke-
finansiella nyckeltalen” 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
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Att detta är ett mycket komplicerat område som bereder stora svårigheter 
märks också av den frustration som yppats under våra samtal: 
 

”Visst är det är viktigt område och det är också något som vi arbetar 
med men det är inte alltid så djävla lätt!” 

 

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
Trots detta uttalande så är faktiskt AGA ett av de företag som kommit 
längst när det gäller kartläggningen av orsak/verkan samband. Bland annat 
har man genomfört korrelationsanalyser mellan kundnöjdhet och 
medarbetartillfredsställelse och det framgår tydligt att man förstår 
betydelsen av att ha klarlagda samband.  
 

”Det finns stora möjligheter och det är angeläget att ytterligare 
utveckla detta för naturligtvis finns det starka orsakssamband som är  
viktiga att identifiera” 

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
En del av företagen har alltså uppmärksammat betydelsen av klarlagda 
orsakssamband men det är långt ifrån alla. Den största delen av företagen 
har dock inte alls reflekterat över detta.  
 
Inte något företag uppger att man kommit så långt i sitt arbete att man 
börjat kvantifiera sambanden.  
 
 
Samband mellan Nyckeltal - Analys 
Även om de är nog så svårt att hitta ett värde för det enskilda nyckeltalet 
som, om det uppfylls, svarar mot ett effektivt utförande så bereder nästa 
steg -  att klargöra vilka effekter detta värde får på övriga nyckeltal än mer 
bekymmer. Stena-Line gav ett exempel som på ett bra sätt illustrerar detta 
problem: 
 

”Om ett mål är att fartygen skall hålla sina avgångs- och 
ankomsttider och man samtidigt har som mål att minska sina 
driftkostnader och ha nöjda kunder, hur skall man då hantera en 
situation där fartyget riskerar att komma försent?” 

 

Lotta Lindström, Business Controller, Stena-Line 
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Problemet i ovanstående situation är att man har flera olika målsättningar 
som kan inverka negativt på varandra. Stena Line har konstaterat att en av 
förutsättningarna för att erhålla nöjda kunder, som är ett fastställt mål, är att 
fartygen håller sina tidtabeller. Vidare är ett annat fastställt mål att 
företagen ska minska sina drivmedelskostnader. Vid en eventuell försening 
av ett fartyg måste en avvägning göras; Skall man, för att erhålla nöjda 
kunder, köra ifatt en försening vilket innebär ökade drivmedelskostnader 
eller ska man prioritera målet med minskade drivmedelskostnader och 
därmed få missnöjda kunder? En grundtanke i BSC-konceptet är att sådana 
motsättningar inte skall förekomma men detta anser vi inte vara möjligt att 
uppnå. Vi anser att de flesta nyckeltal står i konflikt med något annat. Till 
exempel kan en nollfelsfilosofi medföra att kunderna blir mer nöjda men 
detta medför kanske samtidigt ökade ledtider som påverkar resultatet 
negativt. Ett annat exempel är krav på ökad tillgänglighet som kan innebära 
ökade personalkostnader som påverkar det finansiella resultatet negativt 
samtidigt som det också kan innebära utbrända och missnöjda medarbetare.  
 

”Det kan kosta väldigt mycket att ha nöjda kunder och medarbetare” 
Carina Wång, Koncerncontroller, Vattenfall 

 
Även om det inte är möjligt att med samma matematiska precision som för 
de finansiella nyckeltalen fastslå sambanden mellan de olika icke-
finansiella värdena så anser vi det vara nödvändigt att företagen reflekterar 
över vilka effekter en förändring av ett enskilt nyckeltal får på de övriga. 
Genom att försöka tydliggöra samband och få igång en diskussion om 
dessa skapas också grunden för lärande även om det är svårt att 
matematiskt fastslå sambandens styrka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

7.4 Målformulering 
 
Målformulering - Inledning 
Ett syfte med denna uppsats var att redogöra för målformuleringsprocessen 
inom ramen för företagens BSC-arbete. Intressanta aspekter med avseende 
på denna process är bland annat vilken ambitionsnivå företagen har för sina 
mål, för vilka tidsperspektiv de sätter mål och vilka faktorer som tas i 
beaktande vid fastställandet av målvärden. Figuren nedan sammanfattar de, 
i målformuleringsprocessen, undersökta variablerna. 
 

  
Figur 7:3 Undersökta variabler i målformuleringsprocessen  

 
Nedan följer en redogörelse av vad  som  framkommit från enkätsvaren  
och intervjuerna med avseende på hur företagen hanterar dessa frågor. 
Avsnittet är disponerat med en kapitelindelning med utgångspunkt i figuren 
ovan. 
 

7.4.1 Tidsperspektiv 
 
Tidsperspektiv - Inledning 
Som vi tidigare i denna resultatredovisning kunnat konstatera så är syftet 
med de undersökta företagens användning av BSC i första hand att styra 
verksamheten. Vidare har vi konstaterat att styrningen i stor utsträckning 
sker genom att man sätter upp mål för de olika nyckeltal som definierats. 
Företagen tillämpar med andra ord så kallad målstyrning. Att företagen 
formulerar mål är alltså redan klarlagt men vilka tidsperspektiv används för 
dessa målsättningar? 
 
  
 
 

Ambitionsnivå 

Tidsperspektiv Faktorer  
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Tidsperspektiv - Resultat 
I enkäten tillfrågades respondenterna om de fastställde mål för nyckeltalen i 
sitt BSC och för vilket/vilka tidsperspektiv dessa mål i så fall gällde. 
Eftersom ett BSC innehåller fler än ett nyckeltal var det också nödvändigt 
att fråga om svaret de uppgav gällde ”För alla” nyckeltal eller bara ”För en 
del”. Svarsfördelningen framgår av nedanstående diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästan samtliga företag, 90%, uppger att de sätter mål på lång sikt. Det är 
dock inte mer än 30% som sätter långsiktiga mål för samtliga nyckeltal. En 
stor del av företagen sätter alltså långsiktiga mål enbart för en del av sina 
nyckeltal. Vilka nyckeltal är då de? Under intervjuerna framkom att det 
framförallt rörde sig om sådana som man ansåg ha en långsiktig strategisk 
betydelse och att det till exempel kan röra sig om nyckeltal som 
”marknadsandel” eller ”andel nöjda kunder”. De svarande uppgav också att 
långsiktiga målsättningar i större utsträckning sätts för de finansiella än för 
de icke-finansiella nyckeltalen.  
 
Samtliga företag uppger att de formulerar mål på ett års sikt. Bland en 
tredjedel av företagen gäller detta dock inte för samtliga nyckeltal utan 
endast för en del. De nyckeltal som det inte formuleras mål för på ett års 
sikt rör nästan uteslutande icke-finansiella värden. Bland de skäl som 
företagen uppgivit som anledning till att inte formulera ettårsmål märks 
framförallt osäkerhet inför framtiden.  
 
Endast ett av de undersökta företagen formulerar mål på kort sikt för 
samtliga nyckeltal, ytterligare några gör det för en del. Kortsiktiga 
målsättningar sätts framförallt för nyckeltal som är särskilt viktiga under en 
viss period. Det verkar vara vanligt att företagen under en period prioriterar 
exempelvis leveranssäkerhet medan man under en annan är mer fokuserad 

Fastställer målvärden - Tidsperspektiv
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på till exempel omsättning. Tillgängligheten, möjligheten att mäta och följa 
upp, är en annan faktor som är avgörande för om kortsiktiga målsättningar 
skall formuleras eller inte.  
 
Ytterligare en anledning till att formulera kortsikta målsättningar 
framfördes av en av de svarande: 
 

”Vid händelser utom vår egen kontroll är det viktigt att snabbt 
reagera, det kan till exempel vara om priserna ökar kraftigt. Ett sätt 
att göra detta är att gå in och styra upp verksamheten med  nya, 
kortsiktiga målsättningar för berörda nyckeltal” 

 

Lars Säfwenberg, Kvalitet och nöjda kunder, Rank Xerox 
 
 
Tidsperspektiv - Analys 
Som vi tidigare konstaterat så har samtliga företag uppgivit att man 
använder BSC i syfte att styra verksamheten och att detta görs genom 
målstyrning. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att konstatera 
att det i så stor utsträckning saknas målsättningar för nyckeltalen. Det är 
endast fyra företag som formulerar mål både på ett års- och på längre sikt 
för samtliga nyckeltal och inte något som gör det på kort- ett års- och lång 
sikt. 
 
Enligt Kaplan & Nortons rekommendation bör målvärdena sträcka sig över 
3-5 år för att sedan brytas ned i mer kortsiktiga målvärden. Denna 
rekommendation efterföljs alltså inte i särskilt stor utsträckning, åtminstone 
inte för samtliga nyckeltal. Återigen kan man också konstatera att de är de 
icke-finansiella nyckeltalen som hamnar utanför fokus. Mål för dessa 
formuleras i väsentligt mindre utsträckning än för de finansiella.  
 
Om syftet med BSC är att översätta företagets långsiktiga vision och 
strategi till handling så anser vi det vara nödvändigt att målvärden 
formuleras för samtliga nyckeltal även på lång sikt. Långsiktiga mål är, 
förutom att vara ett sätt att implementera vision och strategi, ett viktigt 
inslag i de motivationshöjande aktiviteterna som ett företag kan företa. Att 
arbeta mot ett mål är något som stimulerar de flesta i det dagliga arbetet.   
 
För att  BSC skall fungera som ett effektivt verktyg för operativ styrning 
bör mål på kortare sikt än ett år användas. Risken är annars att målen 
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förlorar sin aktualitet och möjlighet att skifta fokus efter företagets aktuella 
behov går förlorad.  
 
 

7.4.2 Ambitionsnivå 
 
Ambitionsnivå - Inledning 
Att finna rätt ambitionsnivå för nyckeltalens målvärde är en mycket svår 
balansgång men det är också av avgörande betydelse för att få sin 
organisation att prestera maximalt.  
 
Under intervjuerna frågade vi hur företagen resonerade med avseende på 
målens ambitionsnivå. Frågan hölls helt öppen och svaren blev med 
anledning av detta av sådan art att någon godtagbar klassificering ej kunnat 
göras. Istället redovisas huvuddragen i svaren och en del citat som på ett 
bra sätt representerar de svarandes inställning i denna fråga.  
 
 
Ambitionsnivå - Resultat 
De intervjuade delar i stor utsträckning teoretikernas uppfattning om att ett 
målvärde ska vara utmanande men realistiskt satt. Lennart Lundahl, ABB, 
säger om målen att de bör vara: 
 

”Stretch targets,  det ska vara utmanande mål som man ska ha rätt att 
missa samtidigt som man naturligtvis ska sträva efter att uppfylla 
dem”   

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
En liknande uppfattning delas av de flesta, en annan av de intervjuade 
uttryckte samma tanke med följande ord: 
 

”Nivån skall självklart vara tuff, samtidigt är det viktigt att den är 
möjlig”   

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
En annan uppfattning som framförts är den om ”Nollfel” eller 100-
procentigt utförande, t ex i fråga om leveranssäkerhet, Volvos representant 
uttrycker det med orden: 
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”Vår självklara utgångspunkt är nollfelsfilosofin eller, i fall där det är 
tillämpligt, tanken om 100-procentighet”   

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
En liknande tanke är den om att ligga i världsklass, att vara lika bra eller 
bättre än det företag som är ledande på området. ABB är ett av de företag 
där en sådan föreställning finns, eller åtminstone funnits: 
 

”Tanken är att finna rätt ambitionsnivå genom att hämta målen 
utifrån, i T-50:s anda finns en tanke om att vara i världsklass ” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
 
Ambitionsnivå – Analys  
Det är inte särskilt förvånande att konstatera att tanken på utmanande men 
realistiska målsättningar är den förhärskande bland de undersökta 
företagen. Det är ju med en sådan nivå som man, i teorin, kan frambringa 
den högsta motivationen hos de anställda och därigenom maximera den 
organisatoriska prestationen. Att säga att man vill ha utmanande men 
realistiska målsättningar är alltså knappast en kontroversiell inställning, det 
intressanta är egentligen hur man  kommer man fram till vilken nivå som är 
utmanande man samtidigt realistisk. Till detta återkommer vi i nästa 
avsnitt.  
 
Vi måste också kommentera användandet av nollfelsfilosofin, denna verkar 
finnas bland åtminstone ett par av de undersökta företagen. Att en 
målsättning på noll fel är utmanande är det väl ingen som ifrågasätter men 
är den verkligen realistisk? Vår uppfattning om detta är att den nog ofta 
inte är det utan att en sådan målsättning sätts på helt andra premisser. Detta 
kan i värsta fall leda till sämre motivation, och därigenom försämrade 
prestationer, eftersom de anställda ser att målsättningarna inte är möjliga att 
uppnå. För att förtydliga vårt ställningstagande till nollfelsfilosofin vill vi 
poängtera att vår inställning gäller när man sätter mål på ett års- eller 
kortare sikt. Som en vision eller en mer långsiktig målsättning kan noll fel 
vara något som är önskvärt att sikta mot. 
 
Vad gäller tankarna om att vara världsklass har vi liknande invändningar. 
Ambition är i sig visserligen god men vi anser att det är mycket viktigt att 
inte stirra sig blind på ett eller ett par nyckeltal åt gången. Ett sådant 
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tillvägagångssätt kan leda till att målsättningarna blir allt för höga och 
inverkar negativt på möjligheten att nå andra, och kanske viktigare, 
målsättningar. Återigen så anser vi att detta tänkande inte är särskilt väl 
lämpat för att utgöra grund för målformuleringarna i den operativa 
verksamheten. De hör istället hemma i det visionära tänkandet och 
långsiktiga strategiarbetet.  
 
 

7.4.3 Faktorer som tas i beaktande 
 
Faktorer som tas i beaktande - Inledning 
I avsnittet ovan kunde vi läsa att den vanligaste uppfattningen om målens 
ambitionsnivå var att de skulle vara utmanande men realistiska, i anslutning 
till detta avsnitt konstaterade vi också att denna nivå är optimal därför att 
den, åtminstone i teorin, maximerar den organisatoriska prestationen. Nästa 
steg är att ta reda på hur företagen går tillväga när de skall finna denna 
nivå.  
 
I referensramen22 redogjordes för de olika faktorer ett företag kan tänkas ta 
i beaktande vid fastställande av målvärden för nyckeltalen. Dessa faktorer 
fanns också med som svarsalternativ i enkäten där respondenterna 
uppmanades svara på vilka faktorer de tog i beaktande då de formulerade 
mål för sina nyckeltal.  
 
Eftersom vi ansåg oss ha anledning att misstänka att inte samma faktorer 
tas i beaktande vid fastställandet av målvärde för samtliga nyckeltal bad vi 
respondenterna att ange om den faktor de uppgivit togs i beaktande ”För 
alla” eller bara ”För en del” av nyckeltalen. I enkäten gavs också utrymme  
att ange andra faktorer utav den händelse att svarsalternativen inte var 
heltäckande. Denna möjlighet utnyttjades inte i något fall. Inte heller under 
intervjuerna framkom andra faktorer som togs i beaktande. Svaren 
fördelade sig enligt följande: 
 
 
 
 
 

                                        
22 Se avsnitt xx 
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Faktorer som tas i beaktande - Resultat  
Om man ser till samtliga nyckeltal så är företagens tidigare resultat den 
faktor som har det största inflytandet vid målformuleringen. Nästan 80% av 
de svarande uppger att man tar denna faktor i beaktande för samtliga 
nyckeltal. Tidigare resultat ses av de svarande som en lättillgänglig faktor 
som är naturligt att utgå från och man poängterar att det är endast genom 
att se till detta som tendenser kan urskiljas.     
 
Flera företag uppger att målformuleringsprocessen till stora delar sker inom 
de målstyrda enheterna. De övergripande, strategiska målen bryts där ned 
till verksamhetsnära, operativa mål och i denna process är dialog och 
förhandling med ledningen viktiga faktorer.  
 
Genom dialogen upplever också många att de bättre förankrar 
målsättningarna vilket i sin tur ger andra fördelar:  
 

”Det viktiga är att skapa en känsla av commitment. Den som varit 
med om att förhandla fram ett mål har, genom sin egen stolthet, 
starkare incitament att leverera det som lovats” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
En annan viktig anledning till att föra en dialog mellan ledning och 
operativ personal är att undvika suboptimering. De intervjuade upplevde att 
dialogen är ett viktigt instrument som säkrar att företagets strategi och 
övergripande mål efterföljs och att ett mål inte uppfylls på bekostnad av ett 
annat.  
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Det är vid formuleringen av mål för de icke-finansiella nyckeltalen som 
dialogen mellan ledning och operativ personal är mest betydelsefull. När 
det gäller många av de finansiella nyckeltalen så har företagen andra 
hänsyn att ta, till exempel krav från aktieägare och andra finansiärer. Med 
anledning av detta blir naturligtvis den operativa personalens inflytande 
mindre.  
 

Information inhämtad via benchmarking är en annan faktor som används 
relativt ofta. Till största delen rör det sig om intern benchmarking, knappt 
80% uppger att man tar denna faktor i beaktande åtminstone vid 
formuleringen av mål för en del av nyckeltalen.  För att kunna göra 
rättvisande jämförelser använder man, som tidigare konstaterats23, i stor 
utsträckning gemensamma definitioner inom företaget. 
 

”En förutsättning för att kunna göra rättvisande jämförelser är  att 
man har gemensamma definitioner och hos oss är detta en uttalad 
ambition” 

Lotta Lindström, Corporate business controller, Stena Line 
 
Extern benchmarking används av drygt hälften av de svarande men endast 
hos 20% av företagen sker detta för alla nyckeltal. Att denna faktor inte  
används i större utsträckning än vad som är fallet beror bland annat på att 
många av nyckeltalen är företagsspecifika och att detta gör att möjligheten 
att hitta externa benchmarkingpartners minskar. Många är de företag som 
upptäckt svårigheter att hitta externa benchmarkingpartners: 
 

”Tanken var att målen skulle hämtas från mästarna i klassen men i 
praktiken är dessa väldigt svårt att finna” 

 

Lennart Lundahl, Evita-ansvarig, ABB 
 
En orsak till att den icke-finansiella informationen är svåråtkomlig är att 
denna många gånger är av en sådan art att företagen inte är villiga att dela 
med sig av den. Detta rör bland annat nyckeltalen inom processperspektivet 
och om dessa säger en av de svarande:  
 
 
 

                                        
23 Se avsnitt 7.2 – Nyckeltal som används 
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”I stor utsträckning rör de nyckeltalen sådant som vi inte vill skall 
komma i våra konkurrenters händer” 

 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
När det gäller övriga icke-finansiella nyckeltal så är tillgången på 
information avsevärt större. Ett sätt att få tillgång till den är att anlita 
oberoende konsulter som utför mätningar, företrädesvis på nyckeltal inom 
medarbetar- och kundperspektivet. Genom sådana undersökningar uppger 
företagen att de får, åtminstone i aggregerad form, information om andra 
företags resultat.  
 
Hittills har det, undantaget dialog mellan ledning och operativ personal, 
handlat om faktorer som är bakåtblickande. Under intervjuerna framkom 
att dessa faktorer är de som har det största inflytandet, några pekar dock på 
betydelsen av de framtidsinriktade faktorerna:  
 

”Våra målvärden bygger naturligtvis på en historia men det är 
samtidigt viktigt att också göra en bedömning av framtiden, bland 
annat med avseende på vad vi tror att våra konkurrenter ska göra ” 

 

Lars Säfwenberg, Kvalitet och nöjda kunder, Rank Xerox 
 
En relativt stor andel av företagen, drygt 60%, uppger att generella 
tumregler tas i beaktande vid fastställandet av målvärde. Detta gäller dock 
inte i något fall för samtliga nyckeltal. Orsaken till detta är naturligtvis att 
tumregler saknas för de flesta av de icke-finansiella nyckeltalen.  
 
Många av företagen upplever också att det är svårare att finna bra 
underbyggda målvärden för de icke-finansiella nyckeltalen. På en direkt 
fråga om det upplevs som en svårighet att finna relevanta målvärden för de 
icke-finansiella nyckeltalen sade en av de svarande: 
 

”Ja, det är naturligtvis svårt, vad är en vettig nivå? För många av de 
icke-finansiella nyckeltalen får man utgå från sin egen prestation och 
det är inte alltid den speglar vad som är bra” 

 

Carina Wång, Koncerncontroller, Vattenfall 
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Faktorer som tas i beaktande - Analys  
Att tidigare resultat är en viktig faktor vid fastställande av målvärden är 
inte speciellt förvånande, denna information är den mest lättillgängliga och 
samtidigt den som erbjuder möjlighet att studera trender.   
 
Som stöd för den fortsatta analysen vill vi introducera en indelning av de 
faktorer som kan beaktas vid fastställande av målvärde gjord med hänsyn 
till vad informationen omfattar och vilken tidshorisont den avser. Denna 
indelningen åskådliggörs i följande figur:  
 

Figur 7:4 Faktorer att ta i beaktande vid formulering av mål 
 
De tidigare resultaten omfattar den egna enheten och dessa värden är 
historiska. I ett historiskt- eller idagperspektiv finns också möjligheten till 
benchmarking, internt omfattar den information som gäller det egna 
företaget och externt omfattas företag utanför det egna. För att ta 
framtidsinriktade mått i beaktande kan man föra en dialog inom enheten 
eller företaget alternativt beräkna ett börvärde baserat på information om 
sådant som gäller även utanför det egna företaget.    
 
En fara med att ta hänsyn endast till sådan information som är tillgänglig 
inom den egna enheten, det vill säga enhetens tidigare resultat, är att 
uppfattningen om vad som är ett bra värde kan bli alldeles felaktig.  
 
Ett sätt att minska denna risk är att använda sig av benchmarking. Genom 
benchmarking kan företaget få ett nytt perspektiv på den egna 
föreställningen om vad som är möjligt. Vi låter nedanstående bild illustrera 
fördelen med användande av benchmarking. 
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 Figur 7:5 Föreställning om vad som är möjligt, före & efter B.M. 

Källa: Bearbetning av Harting, 1997 
 
Undersökning visar att flera företag använder benchmarking men att den 
till största delen sker endast internt. Genom detta når företagen den 
fördelen att information är lättillgänglig samtidigt som jämförbarheten är 
hög. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 
förbättringspotentialen är minst och att risken för en cementering av 
felaktiga nivåer finns. Med det sistnämnda menar vi att det finns en 
möjlighet att hela företaget anammar ett målvärde som en av enheterna 
inom företaget har uppnått trots att detta, vid en extern jämförelse, skulle 
visa sig vara helt felaktigt.   
 
För att minska de risker som finns vid intern benchmarking anser vi att 
företagen i större utsträckning borde anstränga sig för att finna externa 
riktmärken. För mindre företag som saknar möjligheten till intern 
benchmarking är detta ännu viktigare. Vi är medvetna om att utbudet är 
begränsat men har samtidigt en aning om att det är större än vad som 
upplevs bland de företag vi undersökt. Bland annat så är skaran av företag 
som livnär sig på att mäta och sammanställa resultaten för diverse icke-
finansiella mått ständigt växande.24 En annan åtgärd som är viktig för att 
öka möjligheten till externa jämförelser är att se till att de nyckeltal som 
används i rimlig utsträckning anpassas till de vedertagna definitioner som 
presenterats av bland annat KONRAD-gruppen och BAS-gruppen.   
 
Hur väl ett företag än lyckas i sina strävanden att nå externa riktmärken vid 
formulerandet av mål så anser vi att det inte är tillräckligt att se till sådant 
som avser vad som skett. Målen, oavsett vilken tidshorisont de avser, gäller 
vad som skall ske i framtiden och det borde därför vara självklart att  
                                        
24 Bland annat kan nämnas Nyckeltalsinstitutet som specialiserat sig på mätningar av 
humankapital. För en närmare presentation av Nyckeltalsinstitutet hänvisar vi läsaren till avsnitt 
6.2.3   
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beakta också vad som kan komma att ske. Börvärden, det vill säga 
bedömningar av hur utfallet bör vara med hänsyn till exempelvis framtida 
konkurrenssituation, konjunktur och kundunderlag borde, i större 
utsträckning än vad som nu är fallet, ha inflytande på målvärdet.     
 
 

7.5 Mätning 
 
Mätning - Inledning 
En viktig tanke i BSC-modellen är att verksamheten skall belysas ur fler 
synvinklar än den finansiella. Genom att anamma BSC-konceptet ansåg vi 
därmed att det fanns anledning att tro att företagen tvingats utveckla nya 
mätmetoder för att mäta de nya faktorer som man avsåg belysa, den fråga 
vi ställde i enkäten hade följande lydelse: - Har införandet av Balanced 
Scorecard inneburit att Ni fått utveckla särskilda metoder för insamling av 
den data som ligger till grund för beräkning av nyckeltalen? Svaren 
fördelade sig enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mätning - Resultat 
Den klart övervägande delen av de svarande uppger att införandet av BSC 
har inneburit att man tvingats ta fram nya mätmetoder. Under intervjuerna 
har det framkommit att de mått som kräver nya mätmetoder främst är 
sådana av attitydkaraktär, till exempel nyckeltal som mäter nöjda kunder 
eller medarbetare.  
I flera fall har företagen valt eller, i vissa fall, tvingats att använda andra 
nyckeltal än de man från början tänkt. Orsakerna till detta är två, 
mätproblem och kostnadsskäl. Andelen företag som avstått att använda 

Utvecklat nya mätsystem
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något nyckeltal på grund av dessa orsaker framgår av nedanstående 
diagram:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drygt hälften av företagen uppger att mätproblem inneburit att man 
tvingats avstå från att mäta ett eller flera nyckeltal. Electrolux var ett av de 
företag som uppgivit mätproblem som orsak för att inte använda sig av ett 
påtänkt nyckeltal. Som exempel gav företagets representant kundnöjdhet: 
 

”Visst skulle vi vilja mäta hur nöjd slutkunden, konsumenten, är. 
Detta är dock inte möjligt då vår försäljning sker till grossister och vi 
inte har fullständig kontroll över vilka som slutligen använder våra 
produkter” 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
Andelen som anger höga kostnader som skäl för att inte mäta är relativt 
låg, knappt en fjärdedel av de undersökta företagen uppger detta. Generellt 
kan man säga att de nyckeltal som ansetts förenade med så höga kostnader 
att företagen avstått från att mäta dem tillhör de nya, mjukare nyckeltalen. 
Bland de flesta råder dock uppfattningen att mätningen av sådana nyckeltal 
förvisso ofta är förenade med höga initiala kostnader men att nyttan att  
mäta dem överstiger kostnaden. En av de svarande uttryckte det på följande 
vis: : 
 

”Vi tror mycket på det här att det som mäts också blir gjort och därför 
är det nödvändigt att mäta sådant som är av stor betydelse för oss” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & kundservice, Volvo 
 
Flera av de undersökta företagen ser också i stora möjligheter att, i 
framtiden, lösa flera av de mätproblem och de höga mätkostnaderna genom 
användandet av ny och informationsteknologi:  
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”Man kan ju spekulera i de möjligheter som användandet av internet 
och andra IT-lösningar i framtiden kan erbjuda med avseende på 
mätningar av kundtillfredsställelse och dylikt” 

 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
Mätning - Analys 
Införandet av BSC har uppenbarligen inneburit stora krav på nya 
mätmetoder, i relativt stor utsträckning har också företagen tvingats, eller 
av kostnadsskäl valt, avstå från att mäta sådant man skulle önska. En trolig 
anledning till att det främst är icke-finansiella mått som föranleder 
mätproblem och höga mätkostnader är att användandet av sådana mått inte 
är alls lika etablerad som användandet av de traditionella, finansiella 
måtten. Företagens redovisningssystem är ännu inte utformade efter det 
växande behovet av icke-finansiell information och traditionen att mäta 
sådana värden är inte lika stark. Troligen så kommer företagens 
redovisningssystem att anpassas efter de nya behoven och möjligheterna att 
generera betydelsefull information kommer att öka. Det finns också, som vi 
redan tidigare konstaterat, företag som specialiserat sig på definiering och 
mätning av icke-finansiella värden och att flitigare utnyttja dessa aktörer 
kan i vissa fall lösa företagens mätproblem. 
 
 

7.6 Uppföljning & Utvärdering 
 
I kapitel 6 presenterades uppföljning samt intern och extern utvärdering, 
där klargjordes också vilken innebörd vi lade i dessa begrepp, i det följande 
vill vi ändå klargöra vad som kommer att redovisas i detta resultatavsnitt.  
 
När det gäller extern utvärdering så behandlar denna rapport detta endast 
med avseende på i vilken omfattning företagen använder sig av BSC i syfte 
att möjliggöra för externa bedömare att företa en mer balanserad analys av 
företagets ställning och utveckling. Detta redovisades under avsnitt 7.1 – 
Syftet med Balanced Scorecard. I det följande kommer utvärdering och de 
övriga i uppföljningen  ingående processerna att behandlas utan att någon 
särskiljning görs med avseende på i vilket syfte de utförs.  
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7.6.1 Utvärdering 
 
Utvärdering - Inledning 
Att enbart mäta utfallet är naturligtvis inte tillräckligt, utfallet måste också  
utvärderas. För att kunna avgöra om utfallet är tillfredsställande eller inte 
är det nödvändigt att man ställer det i relationen till något att företa en 
jämförelse mot ett standardvärde. I kapitlet om utvärdering25 kunde vi 
konstatera att det som är avgörande för om ett utfall skall anses vara bra 
eller dåligt är vad man jämför det mot. Vår fråga i enkäten löd ”Vad 
bedömer Ni utfallet mot?”, svarsfördelningen framgår av nedanstående 
diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvärdering - Resultat 
Att måluppfyllelsegraden spelar en viktig roll när man bedömer om ett 
uppmätt utfall är att anse som bra eller dåligt är något som snabbt kan 
konstateras. Samtliga företag uppger att uppställda mål är en faktor de 
jämför utfallet mot. En stor del av företagen uppger att jämförelsen med 
målet, ensamt eller tillsammans med företagets tidigare resultat, är de enda 
jämförelser som görs.   
 
Att jämföra utfallet med tidigare prestationer är alltså även det vanligt, tre 
fjärdedelar av de svarande uppger detta alternativ. Genom denna jämförelse 
anser företagen att de får en bra uppfattning om vilket håll man är på väg.  
Flera av de intervjuade framhöll att när det gäller de nya, ”mjuka” måtten 
är möjligheten att kunna skönja tendenser ofta viktigare än att konstatera att 
man uppnått ett visst målvärde. Det är därför också vanligt att använda sig 
av relativa målvärden. 
 

                                        
25 Se kapitel 6 
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” När det gäller flera av de icke-finansiella nyckeltalen kan vi bara 
mäta och konstatera om vi förbättrat eller försämrat oss ” 

 

Carina Wång, Koncerncontroller, Vattenfall 
 
Bland de företag som har möjligheten att jämföra enheter emellan görs 
detta också i stor utsträckning. Att göra direkta jämförelser mellan enheter 
är dock inte alltid tillrådigt. Ett av de undersökta företagen, Rank Xerox, 
organiserar sina affärsområden i ungefär lika stora enheter för att öka 
jämförbarheten mellan enheterna och konstaterar följande: 
 

”En medveten strategi från våran sida är att organisera enheterna så 
att de blir ungefär lika stora. Detta är nämligen ofta en förutsättning 
för att kunna göra relevanta jämförelser, för visst har storleken 
betydelse!” 

Lars Säfwenberg, Kvalitet och nöjda kunder, Rank Xerox 
 
Relativt få företag, mindre än 25%, uppger att de jämför sina utfall med 
företag utanför den egna sfären. I de fall detta ändå görs är det oftast 
frågan om finansiella mått som är lättillgängliga genom företags 
årsredovisningar och dylikt. Det finns dock en vilja att jämföra även andra 
mått men flera respondenter konstaterar att det ofta är förenat med stora 
svårigheter att få tillgång till sådan information, en av de svarande säger:   
 

”Det är visserligen inte lätt att hitta externa jämförelsestandards men 
det är något vi strävar efter och genom att vara anslutna till ett antal 
branschorganisationer har vi fått möjlighet till viss inblick i andra 
företags resultat” 

Lars Säfwenberg, Kvalitet & Nöjda kunder, Rank-Xerox 
 
Bland övriga mått som företagen ibland jämför med utomstående märks 
framförallt nyckeltal som rör kundattityder. Ofta är det i dessa fall fråga om 
att en utomstående, oberoende part, har genomfört undersökningen. Dessa 
fristående institut bistår sedan företagen med information om andra 
företags resultat. 
 
Utvärdering - Analys 
Ovan har vi kunnat konstatera att relativt många av företagen använder 
endast interna värden som jämförelse när resultaten av de olika nyckeltalen 
skall utvärderas. Dessa värden består dels av det uppsatta målet och dels av  
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tidigare resultat. Detta är något som vi anser vara mycket olyckligt därför 
att det kan leda till att man de förbiser viktiga händelser, det kan t ex hända 
att resultatet är helt i paritet med den målsättning man haft men under tiden 
har andra händelser gjort att målsättningen varit felaktigt satt och att 
utfallet med anledning av detta borde varit ett helt annat. Att en jämförelse 
med målet inte alltid ger ett rättvis bild av företagets prestation är en 
synpunkt som delades av några av de svarande, bland annat Volvo´s 
representant: 
 

”Det är ju inte säkert att bara för man inte nått målet har man gjort 
en dålig prestation” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
Även om företagen i relativt stor utsträckning använder också tidigare 
resultat som en måttstock på sina prestationer så anser vi inte att det är 
tillräckligt. Viktigt är att man går också utanför den egna enheten och 
kanske också utanför det egna företaget. Det finns dock för- och nackdelar 
med samtliga jämförelser. Nedan kommer vi att förtydliga detta 
resonemang med utgångspunkt i figuren som visar en indelning av 
faktorerna för jämförelse med hänsyn till var jämförelsen äger rum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7:6 Jämförelsemöjligheter – Indelat efter var de företas 
 
För att få en uppfattning om hur verksamheten utvecklar sig och utfallet 
står sig i förhållande till målet kan man göra jämförelser inom den egna 
enheten. Önskar man vidga sitt perspektiv och sätta enhetens prestation i 
relation till någon annans är andra enheter inom företaget en lätt åtkomlig 
och ofta direkt jämförbar måttstock. För att få en rättvisande bild av 
organisationens prestation anser vi det dock vara nödvändigt att blicka 
utanför det egna företagets horisont.  
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7.6.2 Samlad bedömning 
 
Samlad bedömning – Inledning 
Som vi tidigare konstaterat resulterar BSC-arbetet till sist i resultaten för en 
samling nyckeltal. Av dessa nyckeltal finns det med största säkerhet 
resultat som är mycket goda och de som inte alls är lika bra. En intressant 
fråga är då hur företagen utifrån dessa, ibland motsägelsefulla resultaten, 
utvärderar verksamheten på en mer aggregerad nivå en nyckeltalsnivån.  
 
I enkäten tillfrågades företagen om de väger samman måtten i varje 
perspektiv till ett, för perspektivet sammanfattande mått, svaren fördelade 
sig enligt följande: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samlad bedömning – Resultat 
Endast ABB av de företag vi undersökt, uppger att man väger samman de 
olika nyckeltalen till ett för perspektivet sammanfattande mått. Vid 
sammanvägningen använder sig av måluppfyllelsegraden och perspektivets 
måluppfyllelsegrad beräknas som ett genomsnitt av nyckeltalens.  
 

För att eliminera oproportionerligt stora genomslag för vissa nyckeltal 
viktar man innan beräkningen genomförs.  
 

Viktning sker dock endast med anledning av denna hänsyn någon hänsyn 
till nyckeltalens relativa betydelse tas inte: 
 

”Det är rimligt att varje enskild individ själv får avgöra vilken 
betydelse man tilldelar de olika nyckeltalen” 

 

Lennart Lundahl, Evitaansvarig, ABB 

Använder sammanfattande perspektivmått

Nej
92%

Ja
8%

Ja Nej
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Samlad bedömning – Analys 
Visserligen finns det en logik i det Lennart Lundahl säger, att det är rimligt 
att vara och en får avgöra vilken betydelse man tilldelar de enskilda 
nyckeltalen men att inte göra någon viktning med hänsyn till den relativa 
betydelse är ett ställningstagande i sig. Om man presenterar resultatet för 
ett perspektiv som genomsnittet av de däri ingående nyckeltalen så har man 
därigenom indirekt givit nyckeltalen lika stor betydelse.  
 
 

7.6.3 Utvärderingsfrekvens 
 
Utvärderingsfrekvens - Inledning 
En orsak till att använda sig av BSC är att denna modell skall vara ett 
verktyg att få varningssignaler tidigare än vad som skulle vara fallet om 
man förlitade sig enbart på den finansiella informationen. BSC är tänkt att 
vara ett verktyg för så kallade ”early warnings” genom förekomsten av så 
kallade framtidsperspektiv som gör det möjligt att tidigare uppfatta brister i 
verksamheten.  För att BSC effektivt skall kunna uppfatta brister i 
verksamheten ställs det dock krav på att utvärderingen sker med en viss 
kontinuitet. Hur frekvent företagen utvärderar hela eller delar av sitt BSC 
presenteras nedan. 
 
Utvärderingsfrekvens - Resultat 
Utvärderingsfrekvensen beror i stor grad på vad som faktiskt är möjligt och 
vad som anses meningsfullt. De operativa nyckeltalen följs för de flesta 
företag upp en gång per månad. Ett fåtal företag följer upp de operativa 
nyckeltalen så ofta som en gång per vecka. När det gäller mått som rör 
attityder, både vad gäller kunders och medarbetares är det vanligt med 
mätning och uppföljning en gång per år. Detta beror på att sådana 
undersökningar både är omfattande och kostsamma.  
 
Följande citat speglar på ett bra sätt utvärderingsfrekvensen hos de flesta av 
företagen: 
 

” Utvärderingar sker i huvudsak per vecka eller månad medan 
nyckeltal som mäts genom attitydfrågor mäts en till två gånger per år, 
frekvensen bestäms främst av vad som är möjligt ” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
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Några av de undersökta företagen utför mindre attitydundersökningar vad 
gäller kunder och medarbetare flera gånger per år som ett komplement till 
de årliga, större undersökningarna. Andra företag kompletterar istället 
resultaten av de nyckeltal som man mätt med prognoser för övriga. 
 
 
Utvärderingsfrekvens - Analys 
Bland i stort sett samtliga företag utvärderas de finansiella nyckeltalen mer 
frekvent än övriga. För att BSC skall fungera som ett verktyg för att ge en 
balanserad bild av företagets ställning och utveckling anser vi det vara 
nödvändigt att utvärdera också de icke-finansiella värdena oftare.  
 
Det är svårt att avgöra vad som är en rimlig frekvens men att göra 
utvärderingar med alltför täta intervall kan leda till ”information overload” 
och medföra att berörda varken kan eller orkar ta till sig all information. 
Generellt kan sägas att kostnaderna för ökade utvärderingsintervall måste 
vägas mot nytta de kan medföra. Ett sätt att minska kostnaderna kan vara 
att komplettera existerande mätningar med (väl underbyggda) prognoser. 
Utvärdering av till exempel kund- och medarbetarattityder är ofta de som 
sker minst frekvent, till stor del beroende på att det är dessa är de mest 
kostsamma att genomföra. Genom att komplettera stora årliga kund- och 
medarbetarundersökningarna med mätningar av ett urval  av frågor och 
undersökningsobjekt kan dessa kostnader avsevärt minska och bilden av 
företagets ställning och utveckling skulle hållas mer aktuell och nyanserad.  
 
 

7.6.4 Avvikelseanalys 
 
Avvikelseanalys – Inledning 
Att genomföra en avvikelseanalys är en viktig del av uppföljningen och 
utvärderingen. Det är av stor vikt för det organisatoriska lärandet att 
företagen undersöker var och varför en avvikelse har uppstått.  
 
 
Avvikelseanalys – Resultat 
Tidigare när vi presenterade resultaten som behandlade vad företagen 
jämför sina resultat mot kunde vi konstatera att det är vanligt att man 
jämför med de mål som satts upp för verksamheten samt tidigare 
prestationer. I anslutning till detta framförde vi också kritiska synpunkter 
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på ett sådant tillvägagångssätt och menade att det kunde leda till att man 
missade viktiga händelser.  
 
Det finns också andra anledningar till att man kan gå miste om värdefull 
information om företagets insats under perioden. En sådan är när man inte 
noggrant analyserar resultaten om de inte skiljer sig från målvärdet, att 
detta sker speglas i det följande citatet: 
 

” Mindre avvikelser agerar vi inte på men stora avvikelser agerar vi 
naturligtvis på ” 

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
När det gäller sättet på vilket företagen uppger att de agerar på en eventuell 
avvikelse är det vanligaste svaret att man behandlar frågan med berörda 
chefer och anställda som får ge förklaringar till avvikelsen och föreslå 
åtgärdsprogram när detta anses nödvändigt. I vissa fall leder det till 
revidering av målvärden.  
 
Atlas Copco har ett särskilt ”perspektiv”, Focused Scorecard, med alarm-
nyckeltal. Avvikelser från dessa är tänkta att ge tidiga indikationer om att 
allting inte står rätt till så att åtgärder kan sättas in innan för stor skada är 
skedd.   
 
Det vanligast förekommande sättet att agera är genom att kommunicera 
resultaten bland de anställda. Formen för hur man kommunicerar skiljer sig 
däremot åt men det alla frågar sig är egentligen: 
 

”Vad faan är det som händer?”   
Arne Hauge, Business Controller, AGA 

 
Avvikelseanalys – Analys 
Vid avvikelser på finansiella nyckeltal är det betydligt enklare att göra en 
analys av vad avvikelsen härstammar från än det är för icke-finansiella 
nyckeltal. De finansiella nyckeltalen bygger på finansiella data – kronor 
och ören – vilka är objektiva och lättförståeliga. Dessutom kan man i de 
flesta ekonomisystem ”borra sig ner” i resultatet och därmed göra en 
grundlig analys av avvikelsen. För många av de icke-finansiella 
nyckeltalen är situationen en annan. Vad säger egentligen en avvikelse på 
”nöjd kundindex” med  5%? Vad beror den på och hur ska den åtgärdas? 
Flera av de intervjuade anger att de reagerar och agerar endast på större 
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avvikelser för icke-finansiella nyckeltal. Detta kan bero just på svårigheten 
att tolka avvikelser. Man kan anta att ju längre arbetet med BSC fortskrider 
desto bättre kommer företagen bli på att hantera avvikelser även för de 
icke-finansiella måtten. 
 
 

7.6.5 Feedback 
 
Feedback – Inledning 
Feedback är, även den, en viktig del av uppföljningen. De flesta teoretiker 
är rörande överens om om vikten av att ge feedback till berörda parter. 
Detta gäller såväl positiv som negativ feedback.     
 
Feedback – Resultat 
Hos Volvo får de anställda feedback dels genom att de själva är med om att 
utvärdera sitt eget BSC och dels genom att man på den bolagsövergripande 
nivån valt ut ett antal nyckeltal som man mäter varje månad och rapporterar 
resultaten till respektive chefer. Ett snarlikt system tillämpas även hos 
ABB.  
Många pekar på att feedback till de anställda blivit mer vanligt efter det att 
man anammat BSC-konceptet och man pekar också på det goda 
mottagande som detta fått:  
 

” De anställda har blivit så vana vid att få feedback på hur väl de 
lyckas så idag skulle det inte vara möjligt att sluta mäta och 
presentera resultat för till exempel leveranssäkerhet ” 

 

Roger Ehn, Chef Komponentmontering & Kundservice, Volvo 
 
Feedback – Analys 
Det är angeläget att feedbacken når ut till de berörda och att den 
presenteras i enkel och lättförstålig form. I de fall där de anställda själva är 
med om utvärderingen torde detta inte vara något problem. Det är också 
viktigt att feedback ges kontinuerligt och att den skapar en diskussion bland 
de som berörs av den. Det är diskussionen som skapar grunden för lärande 
och utvecklande av arbetsmetoder. Att flera av de intervjuade nämner att 
feedback till de anställda blivit vanligare efter implementeringen av BSC 
kan ses som ett tecken på att kommunikationen i företagen ökat i och med 
användandet av BSC. Undersökningar som jämfört i vilken omfattning och 
på vilket sätt företagen ger feedback till de anställda visar att Sverige har en 
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del att lära. Modern kommunikationsteknik, till exempel intranät, oftare i 
Finland för att sprida resultaten av prestationsmätningarna.26  
 
 
Belöningssystem – Inledning 
Kaplan & Norton betonar vikten av att belöningar förr eller senare knyts till 
BSC för att det ska kunna fungera som ett effektivt styrverktyg. I enkäten 
ställde vi frågan om belöningssystem fanns kopplade till BSC. 
Svarsfördelningen framgår av nedanstående diagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belöningssystem – Resultat 
Andelen företag som kopplat någon form av belöningssystem till sitt BSC 
är relativt hög, drygt 40% av de svarande uppger detta. Samtliga av de som 
i dagsläget inte har belöningssystem kopplat till sitt BSC uppger att de 
inom en överskådlig framtid kommer att göra detta. Som orsak till varför  
belöningssystem inte redan knutits till BSC nämns att de inte upplever att 
deras BSC är moget för detta.  
 
Gemensamt för de flesta av de som har belöningssystem knutet till sitt BSC 
är att de använder sig av måluppfyllelsegrad för att avgöra storleken på 
belöningen. Vad som däremot skiljer dem åt är när det gäller på vilka 
nyckeltal måluppfyllelsegraden beräknas. 
 

                                        
26 Undersökning är utförd två forskare vid Linköpings universitet, Fredrik Nilsson och Magnus Kald och  
    omfattade 236 större företag i Norden, hälften industriföretag och hälften tjänsteföretag. 
 

Belöningssystem kopplat till BSC

Ja
42%

Nej
58%

Ja Nej
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När det gäller frågan om vilka nyckeltal som ligger till grund för 
beräkningarna av belöning så kan tre olika varianter urskiljas. Den första är 
att man helt bortser från de icke-finansiella måtten och grundar sina 
beräkningar uteslutande på utfallet av de finansiella. AGA är ett av dessa 
företag men de påpekar att förändringar är på gång: 
 

” I Sverige grundas belöningssystemen uteslutande på de finansiella 
måtten men i en del andra länder har vi system där hänsyn tas även 
till övriga mått, liknande system är på gång också i Sverige. ”   

 

Arne Hauge, Business Controller, AGA 
 
En annan variant som används av de svarande är att lägga tyngdpunkten på 
de finansiella måtten men att också låta icke-finansiella värden ligga till 
grund för beräkningarna. Ett företag som använder en sådan modell är 
Electrolux: 
 

”Den finansiella delen spelar en stor roll. Sedan görs en vägning utav 
de övriga måtten där betydelsen är beroende av vad som är viktigt för 
dem som omfattas” 

Peder Zetterberg, Strategic Director, Electrolux 
 
Slutligen så är det några företag som använder en mer renodlad 
viktningsmetod där de tar samtliga faktorer i beaktande och bestämmer 
deras inbördes betydelse med utgångspunkt i hur stor utsträckning de kan 
påverkas av de som berörs av belöningssystemet. I de allra flesta fall så är 
det endast personer i ledande ställning som omfattas av belöningssystemen. 
I ett företag, Vattenfall, så är det emellertid personal på samtliga nivåer.  
 
Det man kan konstatera är att när icke-finansiella värden i högre 
utsträckning beaktas så sträcker sig också belöningssystemen ner till 
personal på lägre nivåer.   
 
 
Belöningssystem – Analys 
För att koppla BSC till belöningar måste man vara säker på att måtten 
verkligen mäter det som är avsett att mätas och att de som omfattas av 
belöningar kan påverka utfallet av det de belönas efter.  
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Det finns visserligen en logik i sättet på vilket de undersökta företagens 
belöningssystem är uppbyggda. Belöningssystem som i första hand gäller 
anställda i ledande ställning baseras i stor utsträckning på finansiella mått 
eftersom dessa personer är de som anses kunna påverka det finansiella 
utfallet. Den operativa personalens belöningssystem har större inslag av 
icke-finansiella, mer operativt inriktade mått, anledningen är troligen att de 
anses kunna påverka dessa.  
 
Det finns dock en nackdel med ovanstående. Att utesluta icke-finansiella 
värden eller att marginalisera dess betydelse vid beräkning av belöningar 
för de i ledande ställning bidrar till att bibehålla den starka fokuseringen på 
finansiella värden och minskar utrymmet för mer långsiktigt tänkande.  
 
Med samma logik så kan ett system där den operativa personalen belönas 
endast efter hur väl de lyckas med ”sina” nyckeltal leda till suboptimering.  
 
En lösning på båda dessa problem vore att använda så kallade 
tröskelvärden. Detta innebär att en viss nivå på nyckeltalen måste infrias 
för att belöningar skall utgå och kan vara ett sätt att undvika suboptimering. 
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8 Sammanfattning, Slutsatser & 
Rekommendationer 

 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna från denna undersökning. 
Kapitlet är disponerat utifrån de forskningsfrågor som presenteras i 
inledningen. Under varje rubrik ges en sammanfattning av de resultat 
som tidigare presenterats och en redogörelse av de reflektioner de 
givit upphov till. Varje avsnitt avslutas med några rekommendationer 
som förhoppningsvis kan leda till ett mer effektivt användande av BSC 
för styrning och utvärdering. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande modell där några av de viktigaste 
rekommendationerna presenteras varefter vi ger förslag för vidare 
forskning inom området. 
 

 
8.1 Syftet med Balanced Scorecard 

 
BSC används av de undersökta företagen främst som ett internt styrverktyg 
för såväl strategisk som operativ styrning. Respondenterna upplever BSC 
vara ett effektivt verktyg för implementering och operationalisering av 
företagets vision och strategier och att användandet innebär en förenkling 
genom fokuseringen på ett mindre antal nyckeltal samt att modellen ger en 
helhetsbild av verksamheten. Hos samtliga undersökta företag sker 
styrningen genom fastställande av målvärden för nyckeltalen.  
 
Den enda slutsats man kan dra av detta är att det är viktigt att verkligen 
reflektera över syftet med BSC-användningen, detta får nämligen 
konsekvenser på hur BSC bör utformas.   
 
• Reflektera över vad syftet med användningen av BSC är och utforma 

styrkortet med beaktande av detta. 
 
BSC är, som tidigare konstaterats, ett utmärkt verktyg för att visa upp det 
intellektuella kapitalet och därmed för att ge externa bedömare en bredare 
utvärderingsgrund. Endast två av de undersökta företagen använder dock 
BSC i detta syfte. Redovisningen av icke-finansiell information är 
överhuvudtaget mycket sparsam och det finns heller inte några uttalade 
ambitioner bland övriga företag att göra detta i framtiden. Vi anser dock att 
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det finns en viss poäng med en sådan redovisning, förutom att det ger en 
mer rättvis bild av företagets ställning och utveckling. Extern redovisning 
ställer krav på ökat användande av standardiserade definitioner och man 
tvingas dessutom reflektera över nyckeltalens relativa betydelse eftersom 
det oftast är fråga om att redovisa aggregerade mått. Ökad extern 
redovisning medför också  att förutsättningarna för jämförelser och i 
förlängningen möjligheten att finna ett bra värde för de icke-finansiella 
nyckeltalen ökar. 
 
• BSC är ett utmärkt verktyg för att visa upp sitt intellektuella kapital, 

använd denna fördel.  
 
 

8.1.1 BSC och traditionell budget 
 
De flesta företag uppger att BSC inom en snar framtid kommer att ersätta 
den traditionella budgeten men så har endast skett hos två av företagen. Det 
är alltså vanligt att BSC och budget används parallellt. Vi anser att detta är 
något som endast bör förekomma under en övergångsperiod. Att ha två 
system under längre tid innebär ofrånkomligen att något eller båda mister 
sin trovärdighet och relevans, därigenom läggs större resurser på något som 
är mindre effektivt.  
 
• Använd inte BSC och traditionell budget parallellt mer än under en 

övergångsperiod 
 
 

8.2 Perspektiv och Nyckeltal 
 
De flesta företag utgår från Kaplan/Norton ursprungsmodell och använder 
sig av de perspektiv dessa presenterar. Varje företags BSC är specifikt 
framarbetat och anpassat till den egna organisationen varför någon större 
samstämmighet med avseende på vilka nyckeltal som används inte finns 
mellan företagen. Den likriktning som trots allt förekommer återfinns 
framför allt bland de finansiella måtten. Hos en stor del av företagen 
bestäms vilka nyckeltal som skall användas av de som omfattas av 
mätningarna. Detta medför att det är också är sällsynt att olika enheter inom 
ett företag använder sig av samma uppsättning nyckeltal.  
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Trots att företagen i stort utgår från Kaplan/Nortons grundmodell saknas 
perspektivet för innovation och utveckling i stor utsträckning medan det är 
vanligt att ett perspektiv för medarbetare används. I resultat- och 
analysavsnittet fördes ett resonemang om konsekvenserna av att inte 
inkludera ett perspektiv för innovation och utveckling.  
 
Kontentan av detta är att det är viktigt att upprätthålla balansen mellan de 
tidsdimensioner som BSC är avsett ta hänsyn till.  
 
• För att balansen och helhetsbilden inte ska gå förlorad bör perspektiv 

för Innovation & Utveckling ingå i BSC. 
 
Flera företag uppger att fokuseringen på ett mindre antal nyckeltal ökar 
förutsättningarna för att få en helhetsbild av verksamheten. Vi tror dock att 
antalet nyckeltal i många fall ytterligare kan reduceras utan att precisionen i 
mätningarna försämras. I en del fall används nämligen  flera mått för sådant 
som mäter ungefär samma saker. Riskerna med att använda för många mått 
är att överskådligheten går förlorad och att fokuseringen på det allra mest 
väsentliga minskar.  
 
• Använd inte för många nyckeltal, var kritisk när det gäller antalet – 

ökat antal ger inte alltid bättre precision. 
 
 

8.3 Definitioner och Mätning 

8.3.1 Definitioner 
 
De flesta företag uppger att de i så stor utsträckning som möjligt använder 
sig av redan etablerade definitioner av nyckeltal. Tillgången när det gäller 
de icke-finansiella nyckeltalen upplevs dock som mycket begränsad och 
därför definieras dessa ofta av företagen själva. I de fall där samma 
nyckeltal används av flera enheter inom ett företag definieras oftast 
nyckeltalen centralt.  
 

Vilka nyckeltal som skall användas och hur de bör definieras bör 
bestämmas genom en avvägning mellan och ena sidan nyttan av att kunna 
göra externa jämförelser och att göra informationen användbar för 
utomstående bedömare och andra sidan att man mäter det som är viktigt 
just för det egna företaget.  
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• Anpassa definitionerna av nyckeltalen efter syftet med BSC-
användningen. 

 
Om informationen skall vara användbar för utomstående bedömare är det 
särskilt viktigt att: 
 
• Använda vedertagna nyckeltalsdefinitioner i de fall det är möjligt. 
 
Detta är naturligtvis också en förutsättning för att kunna göra externa 
jämförelser och som vi konstaterade redan i analysavsnittet något som vi 
inte tror görs i den omfattning som är möjligt. 
 
 

8.3.2 Mätning 
 
Den klart övervägande delen av de svarande uppger att införandet av BSC 
har inneburit att nya mätmetoder fått utarbetats. De mått som kräver nya 
mätmetoder är främst av attitydkaraktär, till exempel nyckeltal som nöjda 
kunder eller medarbetare. I relativt stor utsträckning har företagen tvingats 
avstå från att mäta sådant man skulle önska. Detta beror mer på 
mätproblem än mätkostnader. 
 
En del nyckeltal föranleder stora mätproblem och i vissa fall sker varken 
mätning eller uppföljning med någon större kontinuitet. Detta är 
naturligtvis olyckligt eftersom den balanserade bild av verksamheten som 
är en av fördelarna med med BSC inte framträder endast genom att 
använda sig av en balanserad uppsättning nyckeltal, de måste också mätas: 
 
• Använd nyckeltal går att mäta, genomför nollmätning för att 

säkerställa detta. 
 
 

8.4 Orsak/Verkan-Samband 
 
Företagen anser sig i allmänhet ha en relativt klar bild över orsak/verkan 
sambanden på perspektivnivå men inte många har nått så långt att man 
klarlagt sambanden mellan de enskilda nyckeltalen.  
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När det gäller den koppling mellan perspektiven som många företag säger 
sig ha en relativt god uppfattning om har vi tidigare konstaterat att både 
logiskt resonemang och genomförda undersökningar visar resultat som 
leder i en annan riktning. Vi tror därför att det är nödvändigt att ompröva 
dessa tankar och på allvar kartlägga hur perspektiven påverkar varandra. 
 
• Ompröva tankarna om perspektivens samband och genomför 

ordentliga analyser över hur det egentligen förhåller sig i den egna 
verksamheten. 

 
För att i möjligaste mån undvika att målvärden för nyckeltalen står i 
konflikt med varandra och för att undvika suboptimering: 
 
• Kartlägg orsak/verkan samband horisontellt. De strategiska målen, 

kritiska framgångsfaktorerna och nyckeltalen inom varje perspektiv 
bör inte stå i konflikt med varandra.  

 
Eftersom det är vanligt förekommande att nyckeltalen bestäms på lägre 
nivåer i organisationerna tror vi oss ana att det finns en risk att den 
naturliga koppling till företagets vision som är en av BSC-konceptets stora 
styrkor går förlorad. Visserligen är det några som poängterat att grupperna 
måste göra en avstämning med nivån över men kontrollen kan i många fall 
behöva vara starkare än så. 
 
• Utför kontroll över det vertikala sambandet som avser kopplingen 

mellan strategiska mål, framgångsfaktorer, perspektiv och nyckeltal. 
 
 

8.5 Vad är ett bra värde? 
 
Om man ser till vilka faktorer som tas i beaktande vid fastställande av 
målvärden så är företagens tidigare resultat den faktor som har det största 
inflytandet. En annan viktig faktor är dialog och förhandling mellan 
ledning och operativ personal. Genom denna förankras målsättningarna och 
suboptimering undviks. Också benchmarking är en faktor som används 
relativt ofta. Till största delen rör det sig då om intern benchmarking.  
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För att skapa medvetenhet och engagemang samt för att ta tillvara på 
specifik kunskap: 
 
• Låt de som kan påverka utfallet vara med i målformuleringsprocessen  
 
Måluppfyllelsegraden spelar en viktig roll när man bedömer om ett 
uppmätt utfall är att anse som bra eller dåligt. Att jämföra utfallet med 
tidigare prestationer är också vanligt och genom denna jämförelse anser 
företagen att de får en bra uppfattning om vilket håll man är på väg. En stor 
del av respondenterna uppger att jämförelsen med målet, ensamt eller 
tillsammans med företagets tidigare resultat, är de enda jämförelser som 
görs. Flera av de intervjuade framhöll att när det gäller de nya ”mjuka” 
måtten är möjligheten att kunna skönja tendenser ofta viktigare än att 
konstatera att man uppnått ett visst målvärde. De företag som har möjlighet 
att jämföra enheter emellan gör i stor utsträckning detta. Relativt få företag 
uppger att de jämför sina utfall med företag utanför den egna sfären. Detta 
beror till stor del på att det ofta är förenat med stora svårigheter att få 
tillgång till relevant information.  
 
Problematiken när det gäller att finna ett bra värde är densamma oavsett om 
det gäller formulering av mål eller utvärering. Svårigheten är att finna ett 
värde som speglar ett effektivt genomförande av verksamheten. Vi har på 
flera ställen i denna uppsats diskuterat de faktorer man bör ta hänsyn till 
och våra sammanfattande rekommendationer kan med utgånspunkt i dessa 
diskussioner formuleras enligt följande:  
 
• Ta hänsyn till såväl interna som externa faktorer. 
 
• Ta hänsyn till både historiska-, nutids- och framtidsinriktade faktorer.  
 
 

8.5.1 Målformulering 
 
Mål på ett års sikt defineras för de allra flesta nyckeltal medan det sker i 
väsentligen mindre omfattning när det gäller lång och kort sikt. De 
kortsiktiga målen är en viktig ingridiens i den operativa styrningen och de 
långsiktiga har ofta en motivationshöjande effekt och vår uppmaning blir 
därför: 
 
• Sätt lång- och kortsiktiga mål för samtliga nyckeltal. 
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Den vanligaste uppfattningen när det gäller målens ambitionsnivå är att den 
skall vara ”utmanande men realistisk”. Om företaget tidigare inte använt 
sig av ett nyckeltal kan det vara svårt att veta vad som är ”rätt” nivå. Ett 
första steg kan då vara att  fastställa utgångsvärdet. 
 
• Utför nollmätning för att fastställa utgångsvärdet.  
 
Genom att använda sig av benchmarking kan sedan utgångsvärdet jämföras 
och därmed får företaget perspektiv på sin egen prestation. Det är dock 
viktigt att benchmarking inte innebär isolerade försök att sätta upp 
ambitiösa mål för specifika styrtal utan hänsyn måste också tas till 
sambanden mellan de olika styrtalens mål.  
 

I analysavsnittet diskuterade vi också kring de olika alternativa 
ambitionsnivåerna och framförde våra synpunkter, rekommendationen med 
utgångspunkt i dessa är: 
 

• Använd gärna ”Världsbäst” eller ”nollfel” som en 
motivationshöjande vision men inte som ett operativt mål i den 
löpande styrningen. 

 
 

8.6 Samlad bedömning 
 

Samlad bedömning när det gäller utvärdering av företagets prestation sker 
endast hos ett företag och då endast på perspektivnivå. Huruvida sådana 
bör förekomma eller ej går inte att entydigt svara på. Sammanfattande mått 
på exempelvis perspektivnivå gör det visserligen möjligt att få en snabb 
bild av företagets ställning men de säger väldigt lite och kan vara svåra att 
tolka. Det är också viktigt att komma ihåg att de bygger på en rad 
subjektiva ställningstaganden. 
 
• Om viktning – använd kända viktningsmetoder (t ex EFQM), och 

redovisa i annat fall de metoder som använts. 
 
Samlad bedömning genom viktning av nyckeltalens måluppfyllelsegrad 
kan, som redan tidigare konstaterats, leda till problem. Ett sätt att komma 
ifrån dessa är att använda sig av någon form av poängsystem.  
 
• Vid viktning – använd ”poängsystem” för att undvika problemet med 

att olika nyckel förändras olika lätt. 
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8.7 Uppföljning 
  
I stort sett samtliga företag utvärderar de finansiella nyckeltalen mer 
frekvent än övriga. Utvärderingsfrekvensen beror i stor grad på vad som 
faktiskt är möjligt och vad som anses meningsfullt. De operativa 
nyckeltalen följs för de flesta företag upp en gång per månad. När det gäller 
mått som rör attityder, både vad gäller kunders och medarbetares är det 
vanligt med mätning och uppföljning en gång per år. Att detta i vissa fall 
kan leda till obalanser har vi redan konsterat och vår rekommandation är: 
 
• Genomför stickprovsundersökningar för att öka kontinuitetet utan att 

mätkostnaderna blir för höga. 
 

8.7.1 Feedback 
 
Den feedback som ges till de anställda ute i företagen består ofta av att det 
är de själva som står för uppföljningen. Genom att olika enheter inom ett 
företag ofta använder sig av olika nyckeltalsuppsättningar tror vi att 
kopplingen till de koncernövergripande målen kan bli svag och att det vore 
önskvärt med feedback också när det gäller dessa mål.  
 
När det gäller tidpunkt och form för levererandet av feedback kan vi 
konstatera att det är viktigt att: 
 
• Ge kontinuerlig feedback i enkel och lättförstålig form, använd gärna 

modern teknik och grafiska presentationer. 
 
Andelen företag som har någon form av belöningssystem kopplat till sitt 
BSC är relativt hög och de som inte redan gjort det uppger att så kommer 
ske inom en snar framtid. När det gäller belöningssystemens utformning 
har vi inte lyckats få någon helt klar bild men tydligt är att viktning mellan 
olika faktorer ofta förekommer. Vår uppfattning när det gäller vilka 
faktorer som man skall ta hänsyn är klar: 
 
• Basera eventuella bonussystem på utfallet av samtliga nyckeltal som 

den berörda kan påverka.  
 
Vi vill också poängtera vikten av att också ta hänsyn till de faktorer som 
indirekt påverkas. 
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8.8 Slutord 
 
Utifrån de reflektioner och de rekommendationer vi tidigare givit i detta 
kapitel presenteras här en modell som har i syfte att ge en sammanfattande 
bild över det vi anser vara det viktigaste att tänka på vid användandet av 
BSC som verktyg för styrning och utvärdering.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 8:1 Sammanfattande modell 
 
Syftet med denna uppsats var att identifiera och konkretisera några av de 
svårigheter som användandet av BSC för styrning och utvärdering kan 
innebära. Vår förhoppning är att denna uppsats har ökat förståelsen för 
dessa svårigheter och att de råd och rekommendationer som givits kan öka 
möjligheten till en effektivare användning av BSC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sätt målvärden på basis av 
flera faktorer!  
- Historiska- nutids- och 
framtidsinriktade!  
- Interna och externa! 

                   (Se figur 7:4) 
 

• Använd vedertagna definitioner 
 i de fall det  är möjligt!  

• Om sammanfattande mått  
används – Beräkna enligt 
etablerade metoder. 
EFQM är en sådan. 

 (Se figur 6:5) 

• Ge kontinuerlig feedback i  
 enkel & lättförstålig form! 

• Kartlägg samband både  
 horisontellt och vertikalt!  
                 (Se figur 7:2) 

Utifrån 
Syftet 

Definiera 
Nyckeltal 

Formulera
mål 

Mät 

Utvärdera

Samlad 
bedömning 

Feedback

Kartlägg 
samband 

  Externt Börvärde
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Resultat

Intern
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   Enheten
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Extern
Benchmark

• Sätt lång- och kortsiktiga  
 mål för alla nyckeltal!  

• Mät kontinuerligt!  
 

• Höga  mätkostnader el mätproblem? 
– Gör stickprovsmätningar!  

• Analysera utfallet även det 
inte  avviker från målet! 

Ledarskap
( 10% )

Medarbetare
( 9% )

Policy/Strategi
( 8% )

Resurser
( 9% )

Processer
( 14% )

Angreppssätt ( 50% )
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”What you measure 
is what you get!” 

• Reflektera över syftet med BSC-
användningen, utformningen bör 
anpassas efter detta! 

Vägledning vid viktning? – 
Använd t ex EFQM! 

• Använd modern 
informationsteknik 
för att ge feedback!  

Kom ihåg:  
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