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Sammanfattning 

Titel: Balanced Scorecard ur ett operativt perspektiv 

Författare: Malin Fahlvik Svensson och Camilla Hammar 

Handledare: Magnus Holmström 

Bakgrund: Balanced Scorecard (BSC) har blivit ett populärt sätt att mäta ett företags prestationer, då 

det inkluderar både finansiella och ickefinansiella mål och mått. Samtidigt ses styrkortet som ett 

verktyg för att kommunicera företagets strategi och skapa en förståelse i hela organisationen för vad 

företaget vill uppnå. Trots att BSC är ett mycket framgångsrikt begrepp saknas det empiriska studier 

kring hur modellen upplevs och används av anställda på operativ nivå och hur styrningsverktyget 

påverkar dem. 

Syfte: Undersökningens syfte är att beskriva hur BSC används på operativ nivå i ett företag samt 

förklara hur strategi och målformulering uppfattas av individen och påverkar dennes beteende. Vidare 

är undersökningens syfte att utveckla en modell för att öka den operativa relevansen i BSC.  

Slutsats: För att uppnå de fördelar som BSC kan erbjuda krävs en förankring i hela organisationen 

samt ett engagemang och involvering i styrkortsprocessen från alla anställda. Vi anser att problemen 

med BSC som uppkommer många gånger kan härledas till svårigheter att tydliggöra och att koppla 

strategin och BSC till vad individen arbetar med i sin vardag. För att skapa ett operativt relevant BSC 

krävs det att organisationen, enligt oss, arbetar med sex grundläggande förutsättningar; Delaktighet, 

Begriplighet, Lokal förankring, Enhetlighet, Påverkbarhet och Ledningens medverkan. Dessa utgör en 

iterativ process som skall främja lärande och kunskapsdelning för BSC inom organisationen. Dessa 

begrepp kommer att underlätta företags strategi- och styrkortsarbete då de tydliggör hur företag kan 

uppnå ett operativt relevant BSC. 

Nyckelord: Balanced Scorecard, Delaktighet, Påverkbarhet, Ekonomistyrning, Operativ relevans 

  



Abstract 

Title: An operational perspective of the Balanced Scorecard 

Authors: Malin Fahlvik Svensson and Camilla Hammar 

Supervisor: Magnus Holmström 

Background: Balanced Scorecard (BSC) has become a popular way to measure the performance of a 

company. One reason is that it includes both financial and non-financial goals and measures. BSC is 

also seen as an instrument to communicate the strategy of the company and create an understanding 

for what the company wants to achieve. Even though BSC is a successful management tool there is a 

lack of empirical studies concerning how the model is perceived and used by employees on an 

operational level in an organization.  

Aim: The purpose of this study is to describe how BSC is used at an operational level in a company 

and to explain how strategy and formulation of goals is perceived by the individuals and how it affects 

their behavior. Furthermore is the purpose of the study to develop a model to increase the operational 

relevance in BSC.  

Results: BSC has to be deeply-rooted in the entire organization to achieve the benefits that the 

scorecard offers. There has to be an engagement and involvement from all employees in the strategy- 

and scorecard process. We see that persistent problems with BSC many times derive from the 

difficulty in clarifying and connect the strategy and the scorecard to the individual’s daily work. To 

create a scorecard which is relevant on an operational level the organization needs to work with six 

fundamental concepts; Participation, Comprehensibility, Local connection, Uniformity, Influence and 

Participation from managers. Together these six concepts create an iterative process which will enable 

knowledge sharing and learning about BSC within the organization. The concepts will facilitate both 

the strategy process and the scorecard work. They will also clarify how a company can reach a 

scorecard which is more operationally relevant. 

Key words: Balanced Scorecard, Participation, Comprehensibility, Management Control, Operational 

Relevant 
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1 Inledning 

I det inledande stycket redogör vi för undersökningens bakgrund och problematisering, vilka visar på 

studiens relevans.  Tillsammans leder dessa två fram till studiens forskningsfrågor och syfte. Vidare 

redogörs för studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Rent finansiellt är det omöjligt att veta hur det går för ett företag om inte kostnader och intäkter mäts. 

Resultatet beräknas genom att intäkter subtraheras med kostnader, men resultatet beror på mycket mer 

än så. Hela verksamheten berör och påverkar företagets framgång, därför behövs det fler mätetal än 

enbart finansiella. För att förtydliga så kan det kända uttrycket “You can’t control what you can’t 

measure” vara nämnvärt. Balanced Scorecard (BSC) har blivit ett populärt sätt att mäta företagets 

prestation, då det inkluderar både finansiella och ickefinansiella mål och mått. Samtidigt så är 

styrkortet ett verktyg för att visualisera företagets strategi och skapa begriplighet för vart företaget vill 

befinna sig i framtiden. BSC anses vara ett av de främsta styrverktygen i världen. År 2009 rankades, i 

en undersökning gjord av Bain & Company, BSC som det sjätte främsta managementverktyget i 

världen (Rigby & Bilodeau, 2009). När Kaplan och Norton publicerade artikeln “The Balanced 

Scorecard – Measures that Drive Performance” år 1992 kunde ingen veta vilken slagkraftighet 

styrverktyget skulle få. Tusentals företag har tagit till sig idén, BSC ses ofta som ett kännetecken för 

ett företag som anses vara välstyrt. Idag hävdar flertalet företag att BSC är grunden till deras 

managementsystem (Calabro, 2001). Med åren har BSC även fått stor spridning i svenska företag. 

Nils-Göran Olve, författare till flertalet böcker som behandlar BSC, menar att styrkort passar vår 

kultur och vår strävan att nå samsyn kring vad som är viktigt. För att ytterligare exemplifiera 

styrkortets framgång så kan det nämnas att det finns flertalet böcker som behandlar styrverktyget, 

mjukvaror som är utvecklade för att stödja det, seminarier och workshops ägnas åt ämnet. Det finns 

många konsulteringsfirmor som dagligen arbetar med att bistå med kunskap vid implementeringar, 

uppföljning och förbättringar av BSC och många rapporterar om dess framgångsrikhet (Clement et al, 

2009). 

1.2 Problematisering 

Trots att BSC är ett mycket framgångsrikt begrepp saknas det empiriska studier kring hur modellen 

upplevs och används av anställda på operativ nivå och hur styrningsverktyget påverkar dem. Detta är 

något som bland annat Clement et al (2009) konstaterar. Upphovsmännen till dagens BSC, Kaplan och 

Norton (1996), påvisar att det är viktigt att hela organisationen är delaktig i styrkortet och känner 

samhörighet med de mål och mått som sätts. Detta är en åsikt som många forskare delar, att 

engagemang i organisationen är viktigt för ett företags framgång, och BSC ses också som ett sätt att 

skapa det engagemanget genom att förtydliga och visualisera strategin i operativa termer (Kaplan & 

Norton, 1996). Då vi lever i en tid där immateriella tillgångar och humankapital blir allt viktigare, 
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uppkommer även större fokus på de anställda och de blir allt mer vitala i många företag. Att allt fler 

tillverkningsföretag har börjat komplettera sina produkter med tjänster, eller såkallade helhetslösningar 

är också något som tyder på humankapitalets allt större vikt (Kindström & Kowalkowski, 2009). För 

att lyckas nå konkurrensfördelar och växa på marknaden måste företagen idag vårda den inbyggda 

kunskapen. Det krävs att alla strävar mot samma mål och detta går inte att åstadkomma utan en tydligt 

förmedlad strategi vilket, enligt teorin, kan uppnås med hjälp av ett väl fungerande styrkort (Olve et al, 

1999:1). Frågan är ifall anställda tycker att BSC skapar denna genomskinlighet ner till operativ nivå. 

Redan på 50-talet lanserades målstyrningsfilosofin Management by Objectives, vilken gick ut på att 

styra ett företag utifrån relevant uppsatta mål (Drucker, 1994). Kaplan och Nortons Balanced 

Scorecard är en modell som kombinerar detta sätt att mäta prestationer samtidigt som syftet är att 

hjälpa företag att implementera strategin genom nedbrytning till mål och delmål (Olve et al., 1997). 

För att alla skall arbeta mot samma mål måste strategin kommuniceras ut i hela organisationen. Då 

strategin ses som ett tillvägagångssätt för att nå de långsiktiga målen behöver denna brytas ner till 

lokala strategier som passar varje avdelnings verksamhet. För att lyckas få en tydligt avspeglad 

strategi kan BSC vara ett bra hjälpmedel då själva tanken med styrkort är att beskriva det väsentliga 

som krävs av en organisation för att de skall lyckas nå sina mål. (Olve, 1999) Då styrkorten, enligt 

teorin, utmynnar från strategin måste den tydligt genomsyra hela verksamheten. Om medarbetarna inte 

vet vad strategin är så kommer de antagligen inte heller att förstå innebörden av BSC. Kruxet är hur 

man skall få strategin så tydlig att alla upplever den på liknande sätt, oavsett position och nivå. Det är 

viktigt, för att uppnå ett effektivt styrkort, att motivera och beskriva själva styrkortet i en strategikarta 

där strategin visualiseras. Utan denna illustration av strategin och de långsiktiga målen är risken stor 

att styrkortet enbart blir en nyckeltalsrapport utan verklig betydelse för medarbetarna i organisationen. 

(Petri, 2006) 

Uppföljning av BSC handlar om att beskriva för medarbetarna hur det går för företaget. Om inte de 

anställda förstår och använder BSC så kommer mätning och uppföljning av målen att upplevas som en 

meningslös ritual, en börda eller till och med ett hot (Olve et al, 1999:2). En förutsättning, enligt 

teorierna, för att lyckas bibehålla intresset för BSC, är att det kontinuerligt följs upp så att man vet att 

styrkorten fungerar enligt de riktlinjer som det är tänkt. Denna uppföljning kräver att organisationen 

har den rapportering och datainsamling som behövs samt att BSC används på alla nivåer i företaget. 

Enligt Olve et al (1999:2) måste användningen av BSC vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet 

hos varje individ. Man kan tycka att det i sin tur borde underlätta och leda till att uppföljningen blir 

något som integreras i alla medarbetarnas arbetsuppgifter. De förändringar som ett företag vill uppnå i 

sin användning av BSC inträffar, enligt teorin, endast om varje anställd får bevis för att den specifika 

arbetsinsatsen som denne utfört i organisationen leder till ett viktigt bidrag till att företaget når sina 

uppsatta mål (Olve et al., 1999:2). Om det skall vara möjligt att nå detta krävs det att mätningen av 
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målen görs på ett sådant sätt att alla lätt kan förstå hur man har kommit fram till ett visst reslutat. 

Ytterligare krävs att utfallet redovisas tydligt och att medarbetarna kan se en tydlig uppföljning utifrån 

de justeringar som kan behöva göras. Detta borde kunna öka intresset och motivationen för 

medlemmarna i organisationen. (Olve et al, 1999:2) 

Vad gäller själva målformuleringsprocessen har den historiskt sett enbart fokuserat på finansiella mål 

för att mäta ett företags prestationer. Detta leder till att informationen blir irrelevant då 

ekonomistyrning bör vara framtidsorienterad istället för tillbakablickande. (Johnson & Kaplan, 1987; 

Lindvall, 2001) Ett företag behöver, enligt Kaplan och Norton (1999) inkludera även icke-finansiella 

mål för de operativt anställda. Icke-finansiella mål används ofta på en lokal nivå för att mäta de lokala 

förbättringarna medan de finansiella målen befinner sig högre upp i organisationen, för att beskriva, 

för företagsledningen, vad som händer på lägre nivåer. Arbetet försvåras då ekonomisk information 

inte går att koppla till delmål och mått på lägre nivåer inom organisationen, vilket i sin tur leder till att 

informationen inte är relaterbar till företagets operativa verksamhet och de ständiga förbättringarna 

som görs stöds inte (Kaplan & Norton, 1999). För att lyckas få informationen, men även målen, 

relevanta för verksamheten och alla anställda måste medarbetarna involveras i 

målformuleringsprocessen. Det räcker inte med att föra en diskussion, så som teorierna föreslår, utan 

ledningen måste ta till sig det som är viktigt för medarbetarna och formulera detta till konkreta och 

relevanta mål. Nedbrytningen av strategin till den operativa nivån är ett måste för att de anställda 

bättre skall förstå hur de kan bidra till att uppnå företagets mål. (Olve et al., 1999:2) Frågan är i vilken 

utsträckning strategin kommuniceras ut genom diskussioner med de anställda om hur BSC är avsett att 

användas samt hur måtten relaterar till deras arbete. 

Utöver att målen måste ligga i linje med företagets övergripande strategi, måste målen även vara 

realistiska och möjliga att uppnå. Målen bör dock vara tillräckligt hårt satta så att det är en utmaning 

att nå dem (Olve et al, 1999:2). Problemet med målformuleringen och arbetet med målen är hur man 

skall få de anställda att känna sig delaktiga och att målen talar till det som var och en gör i sitt dagliga 

arbete. Detta påverkar inte bara användandet av BSC utan även förståelsen och utfallet. Då det oftast 

är de anställda som sitter inne med kompetens om vad som kan förbättras på operativ nivå är det 

särskilt viktigt att lyckas uppnå förståeliga mål på företagens styrkort. 

Ett BSC består av ett antal olika perspektiv med ett antal mål inom varje. Målen måste dels vara 

relevanta för det perspektiv de tillhör men målen bör även koppla till varandra för att skapa en slags 

kedjereaktion då de ofta påverkas av varandra. Om ledningen kan få de anställda att se denna koppling 

har de kommit en bra bit på väg i arbetet med att utforma ett BSC som är relevant på alla nivåer. Den 

stora utmaningen är att hitta kopplingar som lyckas skapa balans mellan de olika måtten i de valda 

perspektiven (Olve et al, 1999:2). Ett rätt konstruerat BSC bör beskriva företagets eller den enskilda 

enhetens strategi. Varje mått som väljs ut i ett BSC skall vara en del i en kedja av orsak-verkan 
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relationer som kommunicerar ut företagets eller enhetens strategi till organisationen (Kaplan & 

Norton, 1999). Frågan är hur lätt det är att uppnå i verkligheten där så många olika faktorer spelar in? 

Ett operativt värde kommer framförallt att uppstå då de anställda kan relatera till företagens mål, mått 

och strategier vilket gör att uppföljningsprocessen av dessa är av stor vikt för företagsledningen att 

fokusera på. Problemet är att enbart för att man som företagsledning implementerar ett BSC innebär 

det inte automatiskt att strategin blir synlig. De anställda måste känna sig involverade i processen för 

att känna tillhörighet till målen. Företagets strategi och vision är utgångspunkten för styrningen, och 

styrkortet är ett medel att kommunicera denna (Olve, 1999). Det verkar som att det finns otydligheter i 

teorierna om hur man skall lyckas utveckla ett BSC som fungerar på operativ nivå. Det tillsammans 

med avsaknaden av en strategi som genomsyrar hela verksamheten försvårar organisationers arbete 

mot att uppnå sina övergripande mål. Det är därför av stor vikt att undersöka hur arbetet mot att uppnå 

ett BSC som är relevant på operativ nivå kan underlättas. 

Strategi, mål och uppföljning är tre väsentliga delar i ett framgångsrikt BSC, för att svara till 

undersökningens syfte har vi valt fem forskningsfrågor som grundar sig i dessa; 

 Hur speglas den övergripande strategin på den operativa nivån? 

 Hur används och upplevs målen av operativ personal? 

 Hur mäts utfall och hur följs målen upp? 

 Hur uppfattas samband mellan perspektiven och målen? 

 Hur deltar operativ personal i målformuleringsprocessen? 

1.3 Syfte 

Undersökningens syfte är att beskriva hur Balanced Scorecard (BSC) används på operativ nivå i ett 

företag samt att förklara hur strategi och målformulering uppfattas av individen och påverkar dennes 

beteende. Vidare är undersökningens syfte att utveckla en modell för att öka den operativa relevansen i 

BSC.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till ett stort svenskt företag där vi jämför två enheter och 

dess underavdelningar med varandra. Genom detta avgränsar vi även undersökningen till att enbart 

studera ett företag som har varit styrkortsanvändare under en längre tid.  
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2 Metod 

Metodkapitlet skall ge läsaren förståelse för hur vi som författare ser på kunskap, vilka metodval som 

gjorts och hur studiens genomförandeprocess har gått tillväga. Kapitlet avslutas med kritisk 

behandling av källor och diskussion kring studiens trovärdighet och generaliserbarhet.  

2.1 Kunskapssyn 

I det här stycket redogör vi för vanliga vetenskapliga teoretiska problem som kan komma att påverka 

vår studie. Vi reflekterar över vårt sätt att se på lärande och kunskap samt skapar ett medvetande om 

dessa problem så att vi på bästa sätt kan undvika dem. De problem som främst uppkommer när studier 

har en huvudsaklig kvalitativ ansats, vilken vår har; är att studien blir subjektiv, den blir svår att 

upprepa, svår att generalisera och brister i transparens. (Bryman & Bell, 2007). Nedan går vi igenom 

dessa fyra. Vi redogör även för vad som gör vår studie aktuell. 

Vi har, genom hela studien, försökt ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Detta kan ses 

spegla noggrannhet vad gäller val av källor och frågeformulering vid intervjuer. Vid val av källor har 

vi varit medvetna om att dessa kan se saker ur ett subjektivt perspektiv, exempelvis Kaplan och 

Nortons positivitet gentemot BSC. Även vid val av empiriska källor har vi tänkt på att dessa har en 

personlig bild av verkligheten som kanske inte kan ses spegla ”den riktiga verkligheten”. Vi är 

medvetna om att de vi intervjuar kan vara ”hemmablinda”, men det behöver inte vara något negativt i 

vårt fall då vi vill se hur världen ser ut genom deras ögon. Vid intervjuer är det viktigt att vara så 

objektiva som möjligt och inte ställa ledande frågor för att få så korrekta svar som det bara går. Det är 

något vi har tänkt på när vi har utformat intervjuunderlaget men vi är medvetna om att en del frågor 

som har påkommits under intervjuer kan ses som ledande, vilket vi har tagit hänsyn till i analyserandet 

av de empiriska intervjuerna. Vi har i största mån försökt återge källans innehåll så objektivt som 

möjligt för att källan skall ge en korrekt bild av det vi vill studera. Då vi intervjuar flera personer 

kommer vi inte begränsa oss i endast vad en person tycker. Vi har i största mån försökt vara så 

mottagliga som möjligt för olika sorters syn på saker och ting, och inte varit inrutade på att svarande 

skall ha en viss åsikt. Genom att vi i övriga metodkapitel redogör, tydliggör och motiverar de olika val 

som gjorts kan vi för läsaren påvisa vårt objektiva förhållningssätt. 

Då denna studie enbart fördjupar sig i ett företag, genom en fallstudie, är det viktigt att fundera kring 

hur resultatet skall kunna användas och vara relevant utanför det specifika studieobjektet. Ju mer lika 

förhållandena är mellan studieobjektet och objektet som man skall generalisera resultatet till, desto 

större trovärdighet att resultatet är möjligt att överföra. Dessa likheter mellan objekten kan till exempel 

vara att de båda objekten ligger inom samma bransch, att organisationerna är lika stora eller att deras 

interna verksamheter liknar varandra. För att denna överförbarhet skall vara möjlig är det viktigt att 

rapporten inte blir ett resultat av att lösa en enskild klients problem utan problemen och resultaten 

måste diskuteras på en mer generell nivå. (Björklund & Paulsson, 2009) Oundvikligen så behandlar 
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studiens empiri enbart fallföretaget och dess BSC, vilket kan skapa kritik mot möjligheten att 

generalisera undersökningen. Dock så har vi även diskuterat BSC med två specialister inom området, 

och i och med dessa diskussioner kan vi se likheter mellan vårt fallföretags problem med BSC och 

generella problem. Därför anser vi att de problem som påkommits i fallstudien även kan finnas i andra 

företag, främst då stora företag som har använt BSC under en längre tid. I slutsatsen har vi tagit upp 

diskussionen till en mer generell nivå, därför anser vi också att modellen som tagits fram kan ses ha ett 

högt generellt värde. Det vi generaliserar är vår idé om hur BSC kan få ett högre operativt värde, det 

vill säga vi generaliserar teori, och inte till ett visst antal av populationen. Då vi tydligt redogör hur vi 

kommer fram till våra slutsatser anser vi att resultatet skall kunna användas och vara giltigt för andra, 

utöver vårt studieobjekt. 

Då det inte finns någon standardprocedur för en studie av kvalitativ art kan en upprepning av samma 

slags studie leda till annat resultat. Detta är något vi har tänkt på och då försökt att tydligt redogöra för 

studiens upplägg så att en upprepning inte skulle ge helt skilt resultat, vilket skulle minska studiens 

trovärdighet. Det finns också en risk att analysen drar åt det håll vi har en förkärlek till vilket kan vara 

väldigt olika beroende på författare. Vi ser inte det som ett stort problem då vi har relativt lika 

förkunskaper som vilken annan företagsekonomisk student, vilket gör att studien bör kunna replikeras 

på forskningsnivå. Eftersom studien innefattar BSC ur ett operativt perspektiv, är undersökningens 

huvudämne redan valt och vi har svårt att se att samma studie gjord vid annat tillfälle skulle ge helt 

skilda slutsatser. 

En studie med begränsad transparens innebär att det är svårt att urskilja vad författarna faktiskt har 

gjort och hur de kom fram till studiens slutsatser. Vi har varit medvetna om att ju högre transparens 

vår studie har desto högre är validiteten. Därför är vi tydliga med att förklara hur och varför vi har valt 

respondenter till intervjuer, och att dessa har valts ut för att kunna representera ett bra urval. 

Studieprocessen för en undersökning av kvalitativ art ses inte heller som självklar, därför har vi lagt 

stor vikt vid att redogöra för studiens förlopp. 

Vid insamlande av studiematerial använder vi oss av triangulering, genom att kombinera teori, 

information från fallföretaget och diskussion med specialister inom området. Detta för att få en bred 

bild av hur olika forskare, datakällor och individer uttrycker sig. På detta sätt får vi olika perspektiv, 

för att sedan kunna fördjupa oss i det perspektiv som beskriver vår studie bäst. På så sätt går vi igenom 

all forskning som är relevant för oss och skapar en grundkunskap för BSC. Man kan säga att vi främst 

har använt oss av ett kumulativt förhållningssätt då vi tar avstamp i redan befintliga teorier, för att 

sedan bygga vidare genom att pröva ett nytt synsätt på BSC, ur ett operativt perspektiv. Vi vill bidra 

med en vidare förståelse för BSC, ur ett inte tidigare använt perspektiv, det vill säga hur de anställda 

ser på och påverkas av styrverktyget. 
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2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Design av fallstudie 

Vi har utfört en fallstudie av två enheter inom två olika affärsområden på företagets kontor i 

Linköping. Fallstudien har som syfte att undersöka enheternas styrkortsarbete. 

 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt 

underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig 

om komplexa fenomen.” 

(Källa: Gustavsson, 2008, s. 116) 

 

Genom att vi har fokuserat på endast två enheter har vi möjlighet att gå på djupet och på så sätt få 

detaljerade kunskaper kring undersökningsobjekten. Vi har fångat processer som berör 

undersökningsobjekten, vilket har hjälpt oss att förstå komplexa sammanhang. Fallstudien har gett oss 

subtil och nyanserad information kring enheternas styrkort. 

2.2.2 Metodval 

Vi har valt att i vår studie använda oss av en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie är designad för att 

hjälpa forskaren att förstå människor samt vad de säger och gör. De är designade för att förstå den 

sociala och kulturella verkligheten som människorna lever/arbetar i. En kvalitativ studie används när 

man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation. Då 

studien utgörs av en fallstudie som har som mål att skapa en djupare förståelse, är valet av ett 

kvalitativt fokus nödvändigt för att uppnå djupare förståelse. (Myers, 2009) 

Ytterligare en anledning till att vi har huvudfokus på kvalitativ infallsvinkel är att denna metod 

använder sig av en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Det innebär att man tolkar hur en viss individ ser på 

sin egen verklighet så att man sedan själv kan bygga sig en bild om hur verkligheten som man 

undersöker ser ut. (Bryman & Bell, 2007) 

2.2.3 Urval 

I vårt val av företag var vi främst intresserade av en stor svensk organisation som har arbetat med sitt 

styrkort under längre tid och inte längre befinner sig i implementeringsfasen. Fallföretaget kom då upp 

i våra tankar då vi vet att de började använda BSC redan i slutet av 90-talet. Vidare är företaget en stor 

koncern med närmare 100 000 anställda och styrkortsarbete är mer komplext ju fler som involveras 

vilket gör detta företag till ett intressant fall. Då det är ett stort globalt företag kan generaliseringen 

underlättas till andra stora företag. 

För att möjliggöra vår studie har vi, som sagts, haft kontakt med två enheter på fallföretaget; 

Testmiljöenheten och Utvecklingsenheten, Linköping. Vi har på respektive enhet haft kontakt med 
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enhetschefer. På Utvecklingsenheten har vi även haft kontakt med strategiansvarig och på 

Testmiljöenheten har vi även samarbetat med en controller som är BSC-ansvarig. Vi har även haft 

kontakt med underavdelningar till respektive enhet, se bilaga 9.1 för organisationsschema. På en 

underavdelning till Utvecklingsenheten har vi intervjuat en högre chef vilket innebär att vi klassar den 

intervjun som strategisk. Detta skapar en möjlighet för oss att tydligare se hur styrkorten mellan olika 

nivåer bygger på varandra. Att vi har valt att begränsa oss till enheter i  Linköping gjorde vi på grund 

av att närheten underlättar vid möten och att vi då kan åka dit flera gånger för att skapa en djup 

förståelse för deras verksamhet. 

Utöver intervjuer på fallföretaget så har vi även träffat Jan Johansson, konsult på Balanced Scorecard 

Collaborative Nordic, som är en del i Palladium Group, och Nils-Göran Olve, adjungerad professor på 

Linköpings Universitet och även författare till flertalet böcker som behandlar BSC. Detta för att få 

deras syn på BSC rent allmänt samt hur de ser på den empiri som vi har samlat in från företaget. 

2.2.3.1 Val av respondenter 

Eftersom vi har haft kontakt med två enheter och vissa av deras underavdelningar på vårt fallföretag så 

var valet av respondenter på respektive enhet inte så invecklat, vi behövde information kring hur 

styrkortsarbetet gick till på enheterna och valde därför respondenter inom varje enhet som 

arbetar/arbetade med det. På så sätt har vi fått förstahandsinformation om hur styrkortsarbetet fungerar 

från dem som faktiskt tar fram styrkorten och arbetar med det. Då undersökningens syfte är att utreda 

hur styrkortet används på en operativ nivå så är det väsentligt att även få förstahandsinformation från 

operativt anställda. Detta för att få en tydlig och detaljerad bild över hur de ser på BSC och vad de har 

för förståelse för styrkortet. Operativa respondenter har valts ut genom förfrågan, och om intresse 

fanns så deltog respondenten. Förfrågan gavs till medarbetare på olika underavdelningar, det för att 

skapa en bredd i undersökningen.  

 

Val av bra och väsentliga respondenter är av stor vikt då det är viktigt att få tag på nyckelpersoner 

inom varje avdelning. Då vi har högt satta chefer inom varje enhet som respondent och dessa arbetar 

och har god insyn i styrkorten tror vi att vi har fångat personer som är av stor vikt för oss. Vad gäller 

respondenterna på operativ nivå, har vi fokuserat på att få flera anställdas syn på BSC för att på ett bra 

och realistiskt sätt kunna spegla och generalisera deras åsikter. 

2.2.3.2 Datainsamling 

Vad gäller teoretisk data så har vi främst använt boksök via bibliotek samt artikelsök, främst via 

Scopus och Google Scholar. Vi har lagt stor vikt vid att genomsöka flertalet källor, speciellt vad gäller 

teori kring BSC. För att uppnå en fördjupad bild och kunskap kring ämnet har vi haft stor vikt vid att, 

förutom redogöra tydligt för Kaplan och Nortons synsätt på BSC, även skildra kritiker samt andra 

synsätt på användandet av styrkort. 
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2.2.3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har inom den kvalitativa metoden valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla 

in vår empiri. Vi valde en semistrukturerad intervjuform då dessa innebär att man i viss utsträckning 

använder sig av förberedda frågor, för att vi utifrån en ram skall veta vad vi vill få ut men de 

förberedda frågorna används inte strikt som ett manus. Nya frågor kan uppkomma under samtalet men 

i övrigt tillåts respondenterna prata fritt och vi styr dem endast i den riktning som vi strävar åt i vår 

studie. Det är viktigt att vi kan tolka undertonen i samtalet och reflektera tillbaka denna till 

intervjupersonen för att få fram den egentliga meningen eller bekräfta att vi har uppfattat rätt. Detta är 

ett komplement till de vanliga faktafrågorna och skapar en bättre bild över den intervjuades värld. 

(Bryman & Bell, 2007) 

 

De operativt anställda med mindre kunskap kring BSC har blivit intervjuade genom mer tydligt 

strukturerade intervjuer än chefernas intervjuer. Detta då de har mindre kunskap kring ämnet och 

behövs styras mer för att verkligen få ut deras syn på BSC. Då de operativa intervjuerna ägde rum 

hade vi redan genomfört intervjuer med strategiskt anställda, vilket gjorde att vi hade kunskap och 

förståelse för företagets styrkort. Detta gjorde att vi endast ville få ut de operativa respondenternas 

åsikter kring BSC och därför behövde de styras mer. 

2.3 Genomförande 

Vårt tankemönster i genomförandeprocessen har bestått av sex steg, se figur 1 nedan.  

 
Figur 1: Egenkonstruerad avbild av Bryman och Bells (2007) modell över arbetsflödet i klassisk kvalitativ forskning 

Undersökningen påbörjades genom att skapa en kunskapsöversikt kring ämnet BSC och dess operativa 

samband. Därefter definierades ett omfångsrikt syfte och forskningsfrågor, för att på så sätt kunna 

söka efter en passande referensram. Övergripande behandlar referensramen tre kapitel; Ekonomisk 

styrning, Relevance Lost och Balanced Scorecard, med fokus på det sistnämnda. Kapitlet ekonomisk 

styrning förtydligar varför mätetal behövs samt styrningens övergripande fragment. Relevance Lost 

beskriver vad som föranledde BSC och varför icke-finansiella mått är nödvändiga. BSC-kapitlet är ett 

självklart val när man ser till undersökningens ändamål, det är också djupgående eftersom vi vill skapa 

en kunskap kring BSC och dess användning. Referensramen har tagits fram via artikelsök och 

informationssök, se stycket datainsamling ovan. 
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Varefter referensramen byggts så påbörjades insamlingen av empiri. Empirikapitlet är uppdelat i fyra 

huvudkapitel, ett med övergripande koncerninformation, ett som behandlar styrkorten på 

Utvecklingsenheten, ett som behandlar styrkorten på Testmiljöenheten och ett som behandlar Jan 

Johansson och Nils-Göran Olves syn på styrkort i allmänhet och fallföretaget i synnerhet. Valen av 

Testmiljöenheten och Utvecklingsenheten beror främst på att det var de enheterna som var tillgängliga 

för samarbete. Då enheterna sysslar med intern service och produktutveckling ser vi det som positivt 

att enheterna är lika i den meningen att de inte har någon direkt kontakt med slutkund. Vad som bör 

nämnas är avdelningarnas skillnad i storlek, där Testmiljöenheten har 1 100 stycken anställda runt om 

i världen medan Utvecklingsenheten har 7 500 anställda. Detta är något som har tagits i beaktande när 

analys av enheternas styrkortsarbete gjorts. Däremot ligger båda dessa avdelningar på samma nivå i 

företagets hierarki, vilket är betydande för att ett jämförande skall vara trovärdigt. Vi ser valet av 

fallstudie med intervjuer som undersökningsmetod som tillämpligt då det är relevant att föra en 

diskussion med involverade i studien. En enkät, istället för intervjuer, skulle ha gett oss mer 

övergripande svar, vi tror också att dessa skulle ha varit mer flyktiga och inte heller lika 

sanningsenliga. Detta då intervjuer skapar ett samband mellan intervjuare och respondent samt även 

ger en möjlighet för intervjuaren att tolka kroppsspråk och tonläge. Vi är medvetna om att 

respondenter kan ge en förskönad bild av verkligheten, till exempel kan chefer vilja skönmåla 

styrkortets användning. Vi har lagt stor vikt vid att prata med anställda på respektive avdelning för att 

få en helhetsbild av hur de uppfattar och använder BSC i vardagen samt ifall det påverkar sättet de 

arbetar på. Genom att kombinera chefers och operativt anställdas syn och åsikter om BSC kan en 

trovärdig bild skapas. Vi har under hela insamlingsprocessen varit medvetna om att personliga åsikter 

och subjektivitet kan spegla respondenters svar och beteende. Intervjuprocesserna beskrivs detaljerat 

nedan. 

 

Analysarbetet skapades utifrån de forskningsfrågor vi har tagit fram. Med utgångspunkt i dessa 

granskade vi vad i vår teori samt empiri som var intressant att diskutera, sådant som var likheter och 

skillnader. Analysen är gjord utifrån en abstrakt synvinkel men där fokus fortfarande ligger på 

fallföretaget. Detta för att i slutsatsen lyfta fram en mer generell modell om hur ett operativt relevant 

BSC kan uppnås. Den modell som presenteras i slutsatsen bygger på de identifierade problem som vi 

har stött på hos företaget samt avsaknaden i teorin av hur företag bör göra för att utveckla ett operativt 

relevant BSC. Modellen introducerar sex begrepp som vi anser är förutsättningar för att kunna nå ett 

styrkort som är starkt knutet till operativ verksamhet.  
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2.3.1 Intervjuer 

Främsta anledningen till att vi har valt intervjuer som undersökningsmetod är att de ger oss tillgång till 

primärinformation som är av direkt relevans för studiens syfte. Intervjuer ger oss även en djupare 

förståelse då vi kan anpassa frågorna till varje individuell respondent och dennes tidigare svar. 

Intervjuprocessen nedan beskriver händelseförloppet för intervjuerna med högre satt personal och 

enhetschefer på respektive nivå. De strategiska intervjuerna har skett vid tre tillfällen, se tabell, alla på 

fallföretagets kontor i Linköping. Vidare har vi haft fortsatt kontakt via mejl med vissa respondenter 

för att få svar på uppkommande frågor.  

INTERVJUSCHEMA, 

strategiskt anställda 

 

Datum Respondenter 

18 februari Lars K. och Michael H., Testmiljöenheten 

22 februari Ingrid B., Underavdelning till 

Utvecklingsenheten 

1 mars  Maria E. och Jan H., Utvecklingsenheten 

2.3.1.1 Före intervjuerna 

Före intervjuerna, vilka är på ungefär två timmar vardera, förberedde vi oss genom att skapa en 

övergripande bild över koncernen. Vi utformade även en intervjumall, som vi delade upp i vad man 

kan se som styrkortets grundläggande fundament; strategi, mål och uppföljning. Vi har, som nämnts 

ovan, kontaktat två olika enheter. Vi valde att börja på en relativt strategisk nivå för att få en bild av 

hur organisationen fungerar samt hur deras olika styrkort är utformade och används. Då detta sker på 

en strategisk nivå kändes det självklart att börja i den änden för att få vår grund innan vi går vidare till 

den operativa nivån. 

2.3.1.2 Under intervjuerna 

För att lyckas få ut så mycket information som möjligt från våra respondenter ville vi, under intervjun, 

föra ett samtal och en dialog med intervjupersonen. Huvudmålet med en intervju är att samla objektiv 

data, det vill säga att återge och därmed försöka få en spegelbild av den objektiva verkligheten. Vid ett 

samtal är däremot huvuduppgiften att samla data av ett subjektivt slag, att få en sann bild av 

respondenternas verklighet. Huvudmålet med en dialog är att försöka förstå meningar och betydelser i 

andra människors språk- och kulturvärld. (Gustavsson, 2008) För att möjliggöra en transkribering har 

vi även bett om att få spela in varje intervju, då kan vi också, under intervjun, vara fokuserade på att 

lyssna istället för att anteckna. Intervjun med Ingrid B. på en underavdelning till Utvecklingsenheten 

fanns ingen möjlighet att spela in varav möjligheten till transkribering försvann. Genom anteckningar 

och minne har vi redogjort för intervjuns innehåll och Ingrid har godkänt att redogörelsen 

överensstämde med det som sagts. Även de andra transkriberingarna är godkända av respondenter.  
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De tre intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, detta för att vi ville ge respondenterna chansen att 

beskriva deras syn på BSC med egna ord. 

2.3.1.3 Efter intervjuerna 

Efter intervjuerna har vi transkriberat dessa samt kopplat ihop dem med eventuella bilder och bilagor 

som vi har fått från respondenten, detta för att få en helhetsbild samt kunna citera och redogöra för 

respondentens riktiga bild och inte en bild som påverkats av våra åsikter. Intervjuerna ligger sedan 

som grund för det empiriska kapitlet. Vi har efter intervjuerna bibehållit kontakt med Lars K. och 

Maria E., via mejl, för ytterligare frågor från vår sida som har dykt upp under skrivandets gång.   

2.3.1.4 Ytterligare intervjuer 

Då vårt syfte är att utvärdera hur BSC påverkar beteendet och används på operativ nivå har vi även 

genomfört ett antal intervjuer med anställda på operativ nivå på företaget. Dessa intervjuer är av mer 

strukturerad karaktär i jämförelse med de tidigare beskrivna intervjuerna, då vi tydligare har följt 

intervjumanus som tidigare gjorts. Detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjupersoners 

kunskap och intresse av styrkort. De operativa intervjuerna var mellan 20-30 minuter långa och följde 

alla samma intervjumall. Under intervjuerna tillkom vissa frågor beroende på svaren, så på så sätt så 

kan intervjuföljd och – frågor skilja sig en aning från intervju till annan, men övergripande ställdes 

liknande frågor. Med dessa operativa intervjuer ville vi fånga respondenternas uppfattning av 

styrkortet, hur de använder och ser på det och hur styrkortet påverkar dem. Alla intervjuer har gjorts på 

företagets kontor i Linköping. Även dessa intervjuer transkriberades efter att de gjordes för att kunna 

redogöra och citera korrekt. Intervjuerna har även blivit validerade av respondenterna. 

INTERVJUSCHEMA, 

operativt anställda 

 

Datum Respondenter 

15 Mars  Anders L., Bertil O., Agneta T., Bernt L. och 

Henry K. 

7 April Magnus H. och Fredrik H. 

 

Vi har även intervjuat Nils-Göran Olve, författare till flertalet böcker som behandlar BSC, och Jan 

Johansson, vice direktör på Balanced Scorecard Collaborative Nordic Part of the Palladium Group. 

Palladium Group Inc. startades bland andra av Kaplan och Norton och företaget hjälper organisationer 

att verkställa sina strategier. Jan Johansson har kontinuerlig kontakt med både Kaplan och Norton. 

Anledningen till dessa två intervjuer är för att få professionella åsikter om styrkortet i allmänhet samt 

tankar kring företagets sätt att använda styrverktyget. Intervjun med Nils-Göran Olve gjordes på hans 

kontor i Stockholm och intervjun med Jan Johansson gjordes på Le Café i Stockholm. Intervjuerna var 

av semistrukturerad karaktär och följde samma förlopp som beskrivits ovan. Att få sakkunnigas 

personers åsikter kring studien ser vi som en möjlighet att få ytterligare infallsvinklar vilket ger 

undersökningen ett vidare omfång och djup. 
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INTERVJUSCHEMA, 

specialister 

 

Datum Respondenter 

3 Mars  Nils-Göran Olve 

28 April  Jan Johansson 

2.4 Källkritik 

2.4.1 Litteraturstudie 

Vi har varit noga med att kritiskt granska både den teoretiska och den empiriska informationen. Den 

teoretiska informationen består av en litteraturstudie, vilken är sekundärdata. Detta gör att 

informationen kan vara vinklad och inte heltäckande för vårt undersökningsområde. Vidare kan de 

sökrutiner vi har använt vid litteratursökning på internet, beroende på vilka databaser eller sökord vi 

använder, medföra att litteraturunderlaget blir ofullständigt. De fördelar som finns med litteraturstudie 

är att man lätt kan få tag i mycket information samt att kunna kartlägga den existerande kunskap som 

redan finns inom ämnet för att bygga upp en teoretisk referensram. En nackdel är däremot att det inte 

alltid framgår exakt med vilka metoder denna information har samlats in och för vilket syfte. 

(Björklund & Paulsson, 2008) Vi har vid framtagandet av teori valt att endast använda oss av 

publicerade böcker samt artiklar publicerade i högt aktade journaler för att uppnå en trovärdighet i vårt 

arbete. 

2.4.2 Trovärdighet  

För att undersökningen skall ha en hög validitet har vi tydligt redogjort för den studerande empirin. 

När det kommer till kvalitativa studier handlar validitet inte så mycket om bredd utan snarare djup. 

Denna tydliga redogörelse gör det lättare för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet till annan 

miljö (Bryman & Bell, 2007). Att dokumentera intervjuerna är ett sätt att tydliggöra korrekt citering 

och det möjliggör också en kontroll av att frågorna som ställts varit tydliga och icke-vinklade. Att vi 

har sett till styrkortet utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv gör att validiteten kan, utifrån 

den synvinkeln, anses vara hög. Även att avdelningar jämförs med varandra ger undersökningen fler 

perspektiv, vilket ger studien ett djupare omfång. 

Att respondenterna ger en trovärdig bild av vad som skall studeras är avgörande för studiens resultat. 

Därför har stor vikt lagts vid att bedöma att den insamlade empirin faktiskt ger en tillförlitlig studie av 

hur BSC används på operativ nivå inom de två valda avdelningarna på fallföretaget. Något som kan 

kritiseras är att enbart sju personer finns respresenterade från den operativa nivån. Sju personer kan 

tyckas vara ett litet urval då enheterna har hundra till tusentals anställda. Anledningen till det lilla 

urvalet är tidsbrist då studien har en begränsad tidsperiod. Arbetet med intervjuer tar tid, och då vi 

även har valt att göra flera intervjuer på strategisk nivå och med specialister fick vi begränsa antalet 
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operativa intervjuer. Vi valde istället att försöka skapa en djupare förståelse för begreppet BSC och 

hur det används på företaget genom våra strategiska intervjuer och specialistintervjuer. Vi tror ändå att 

de svarande kan ses representera helheten då färre och färre nya infallsvinklar kom till ju fler 

intervjuer vi genomförde. Därför anser vi att de flesta åsikter finns representerade. 

2.4.3 Generaliserbarhet 

I vår fallstudie av företaget går vi ner på djupet vad gäller beskrivningen av enheternas styrkort. Vi är 

medvetna om att studien kan ses som omfattande men vi anser att beskrivningen är nödvändig för att 

skapa en helhetsbild över användandet av BSC för att sedan beskriva styrkortet på operativ nivå. 

Annan anledning till att beskrivningen är så utförlig är att det är något vi tidigare inte sett vad gäller 

styrkortsteori. Oftast är beskrivningarna övergripande vilket skiljer sig från vår studie där vi har valt 

att tydligt beskriva och förklara ett företags styrkortsanvändning.  

Vi anser att de problem som vi har sett hos fallföretagets styrkortsanvändning kan replikeras på andra 

företag. Detta då vi har diskuterat problemen med specialister inom området och har sätt likheter med 

andra företag. Vi ser att många stora företag, som har varit styrkortsanvändare under längre tid, har 

svårt att förankra BSC till operativ nivå och vi anser att modellen som läggs fram i slutsatsen kan 

anses vara av generellt värde för dessa företag.     
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3 Teori om Ekonomistyrning och Balanced Scorecard 

Övergripande är teorikapitlet uppdelat i tre kapitel; Ekonomistyrning, Relevance Lost och Balanced 

Scorecard. Relevance Lost utmynnar ur ekonomistyrningen då det är kritik mot traditionell 

ekonomistyrning.    

3.1 Ekonomisk styrning 

Ekonomistyrning definierades år 1965 av Anthony som: 

 

“The process by which managers ensure that resources are obtained and used effectively and 

efficiently in the accomplishment of the organization’s objectives.” 

(Källa: Anthony, 1965, s.17) 

 

Enligt Nilsson et al (2010) bör ekonomistyrning i första hand utformas och användas för att formulera 

och genomföra strategier. Centralt i all ekonomistyrning är att beskriva en verksamhet utifrån olika 

aspekter, det vill säga hur den skulle kunna vara - handlingsalternativ, hur den bör vara - mål och hur 

den faktiskt är - prestationer och effekter (Nilsson et al, 2010). Merchant och Van der Stede (2007) 

påvisar att ekonomistyrningens primära funktion är att influera olika beteenden på önskvärt sätt. 

Nilsson et al (2010) menar att ekonomistyrningen tydliggör ansvaret för resurserna och utformas så att 

dess användning skall påverka handlande i önskvärd riktning genom information och incitament. 

3.1.1 Fyra olika styrformer 

Merchant och Van der Stede beskriver i sin bok, Management Control Systems: Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives, fyra olika styrformer:  

 

 Results controls 

Results controls innebär att man belönar individer för att ha genererat bra resultat (Merchant & Van 

der Stede, 2007), detta influerar de anställdas beteende och handlingar vilket gör att de tänker på 

konsekvenserna av dessa. Författarna menar att de anställdas handlingar inte är framtvingade utan att 

de anställda uppmuntras till att ta de beslut som de anser är det bästa sättet att uppnå önskat resultat. 

Merchant och Van der Stede (2007) anser att results controls fungerar bäst när alla av följande tre krav 

är uppfyllda; ledning vet vilka resultat som är önskvärda, individerna vars beteende skall influeras 

måste ha möjlighet att påverka resultatet och resultatet måste kunna mätas effektivt. 

 

 Action controls 

Action controls innebär att se till att de anställda utför de handlingar som anses vara till fördel för 

organisationen. Merchant och Van der Stede (2007) anser att action controls är den mest direkta 

formen av styrning då den involverar flera steg för att se till att de anställda agerar för organisationens 
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bästa intresse. Exempel på action controls är förhandsgranskning och beteendebegränsningar. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) 

 

 Personal controls 

Personal controls bygger upp de anställdas förmåga att kontrollera och motivera sig själva, vilket gör 

det mer troligt att de anställda kommer att utföra önskade uppgifter på eget bevåg (Merchant & Van 

der Stede, 2007). 

 

 Cultural controls 

Cultural controls finns för att forma organisationens beteendenormer samt att uppmuntra de anställda 

till att influera och ha uppsikt över varandras beteende (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Anthony et al (1992) definierar tre olika aktiviteter inom planerings- och styrningsfunktioner; 

strategisk planering där mål är tidlösa och existerar tills de blir förändrade vilket är väldigt sällsynt, 

ekonomistyrning och aktivitetsstyrning som är transaktionsorienterad styrning och involverar 

styrningen av individuella aktiviteter. Beslut inom ekonomistyrning görs utifrån guidning från den 

strategiska planeringen. Utan en sådan guidning finns det stor risk för suboptimering. Strategisk 

planering involverar nästan alltid enbart en del i organisationen. Ekonomistyrningen involverar hela 

organisationen då de olika delarna skall vara koordinerade med varandra. Då de är relativt få 

involverade i den strategiska planeringsprocessen är kommunikationen mellan dessa tämligen enkel. 

När det gäller ekonomistyrningen är det desto fler inblandade vilket gör den mycket mer komplicerad. 

Inom ekonomistyrning är fokus på en enhet medan fokus inom aktivitetsstyrning ligger på en specifik 

aktivitet inom denna enhet. (Anthony, 1992) 

 
Figur 2: Sambandet mellan strategisk formulering, ekonomistyrning, operativ styrning och Balanced Scorecard 

(Egenkonstruerad avbild av Nilsson et al, 2010) 
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I figur 2 ovan visas sambandet mellan tre olika sorters styrning, men också var i de olika 

styrningssätten BSC finns. BSC ligger på en taktisk nivå, det vill säga det är en del av 

ekonomistyrningen men knyter ändå ihop uppåt till strategisk nivå och nedåt till operativ nivå. 

Ekonomistyrning kan delas upp i två parter, den ena handlar om ekonomiska ansvarsområden och den 

andra om planering och kontrollsystem, båda behandlas nedan. 

3.1.2 Ekonomiska ansvarsområden 

Det finns olika typer av finansiella ansvarsområden som bär ansvaret för ett specifikt antal 

outputs eller inputs; investeringscenter, resultatcenter, konstadscenter och intäktscenter. 

Skillnaden mellan dessa är hur mycket de ansvarar för, då kostnadscenter enbart har ansvar 

för kostnader medan resultatcenter har ansvar för både kostnader och intäkter. 

Investeringscenter har utöver dessa även ansvar för balansräkningen. För att avgöra vad för 

ansvar managers skall ha bör man utgå ifrån att hålla de ansvariga för sådant man vill att de 

uppmärksammar. Resultatcenters (eller investeringscenters) levererar ofta produkter och 

tjänster till andra resultatscenters inom företaget, här måste något form att transferpris sättas. 

Detta transferpris kommer direkt att påverka intäkterna hos den säljande avdelningen och 

kostnaderna hos den köpande avdelningen. Transferpriser skall förse organisationen med 

ekonomiska signaler så att managers kan ta rätt beslut, de skall tillhandahålla information som 

är användbar för att utvärdera de olika enheterna. Transferpriser skall också möjliggöra att 

man kan flytta vinst från en del i företaget till annan. De kan bland annat sättas utifrån 

marknadspris och marginalkostnad. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

3.1.3 Planering och Kontrollsystem 

Ekonomistyrningsprocessen kan delas upp i: 

 Programming (affärsplan) 

 

”Programming is the process of deciding on the programs that the organization will undertake and 

the approximate amount of resources that will be allocated to each program over the next several 

years.” 

(Källa: Anthony, 1992, s.381) 

 

Strategisk planering är formuleringen av strategin medan programming är processen hur denna skall 

implementeras, här kallad affärsplan. Affärsplansprocessen är systematisk, det finns en årlig process 

med beskrivna procedurer och tidsschema. Detta medan strategisk planering är en osystematisk 

process. En första del i processen är att formulera beskrivningar av mål och strategier. Affärsplanen 

skapar ett ramverk för hur budgeten skall utformas. En typisk affärsplan skall vara konstruerad för en 
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femårsperiod. Managers för individuella enheter är oftast inte engagerade i affärsplansprocessen. 

(Anthony, 1992) 

 

 Budgetering 

Budgeten är ett viktigt verktyg för effektiv kortsiktig planering och styrning. En budget är en finansiell 

plan som oftast täcker ett år och förklarar planerade intäkter och utgifter. Till skillnad från 

affärsplanen så involverar budgetprocessen även managers på lägre nivåer. Målen bör vara satta så att 

det är minst femtio procent chans att de uppfylls. (Anthony, 1992) 

 

 Styrning av aktiviteter 

När managers agerar är det inte de själva som utför arbetet, deras funktion är att försäkra att arbetet 

blir gjort effektivt och influera de som skall göra arbetet. Bland annat genom att välja arbetsstyrka, 

utbilda arbetsstyrkan, förse de anställda med råd och se till så att arbetsmiljön är stimulerande. För att 

göra detta behöver managers information. Information kan ses vara allt som reducerar användarens 

osäkerhet; både informell information, information om en specifik aktivitet, budgetinformation eller 

icke-finansiell information. Budgeten och finansiella rapporter beskriver aggregerade mått för 

prestationen, det vill säga den övergripliga effekten av operativa aktiviteter på lönsamhet. De 

översätter individuella indikatorer för prestation till pengamängder som kan adderas eller subtraheras. 

Då finansiella resultat talar om slutresultatet behövs även icke-finansiella mått som tydligare beskriver 

samband under tiden. (Anthony, 1992) 

  

 Analys av prestation 

Här analyseras skillnaden mellan det verkliga och det budgeterade resultatet, de flesta företag gör detta 

månads- eller kvartalsvis både för varje enhet och för hela företaget. Man bör identifiera och förklara 

dessa skillnader, och inte bara klargöra att det finns en skillnad. (Anthony, 1992) 

 

Målkongruens är ett välanvänt begrepp inom ekonomistyrningslitteraturen, vilket BSC strävar efter att 

uppnå (Anthony & Govindarajan, 2007). Anthony & Govindarajan (2007) definierar målkongruens 

som att de anställdas handlingar är i linje med företagets övergripande intresse och mål. Det anses här 

att företag skulle tjäna på att involvera de anställda i målformuleringsprocessen då det är större chans 

att målkongruens uppnås. Det är viktigt att mått är precisa, objektiva, tidsenliga och förståeliga. 

(Anthony & Govindarajan, 2007) Mål måste också vara kongruenta, kommunicerade och 

internaliserade för att de anställdas intresse skall vara i linje med företagets (Merchant & Van der 

Stede, 2007). När mål formuleras bör de uppfylla följande fem kriterier, så kallad SMART-principen; 

synliga och specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta (Hallgård & Johansson, 1999). 

Genom att mäta företagets prestation uppkommer information som är användbar för ledningen. Det 

finns främst två typer av information, leading indicators och lagging indicators. Leading indicators är 
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sådana mått som kallas icke-finansiella och inkluderar bland annat mått angående kund, processer och 

marknad. Leading indicators ses påverka framtida prestation och lagging indicators är sådana mått 

som beskriver output av redan gjorda aktiviteter, detta gäller främst finansiella mått. (www Search 

Data Center, 2011-03-16) Relevance Lost som beskrivs i nästa stycke är kritik mot att företag använde 

för mycket finansiella mått, leading indicators, och BSC kom som ett svar på den kritiken då 

styrverktyget innehåller både finansiella- och ickefinansiella mått. 

3.2 Relevance Lost 

3.2.1 Definition av begreppet Relevance Lost 

Johnson och Kaplan (1987) ansåg i slutet på 80-talet att dåtidens system, som var till för att hjälpa 

företagsledningen att fatta rätt beslut, var otillräckliga för omgivningen. Relevance Lost är en kritik 

mot den amerikanska ekonomistyrningen och den traditionella amerikanska kalkyleringen. Den 

traditionella kalkyleringen ansågs komma för sent, vara för aggregerad samt vara förvrängd. (Johnson 

& Kaplan, 1987) Den finansiella informationen ansågs förse företaget med information som är för sen 

då den är historiskt fokuserad och förmår sällan att fånga de för organisationer viktiga långsiktiga 

trenderna. Informationen från den klassiska ekonomistyrningen var allt för aggregerad vilket innebar 

att det inte gick att spåra vilka kostnader som härrörde från vilka handlingar. Informationen ansågs 

vara förvrängd på grund av användningen av schablonmässiga fördelningar för de indirekta 

kostnaderna. Strävan efter målkongruens försvårades därmed då ekonomisk information inte gick att 

koppla till delmål och mått på lägre nivåer inom organisationen. Således var informationen inte 

relaterbar till företagets operativa verksamhet och ständiga förbättringar stöddes inte. Dessutom avsåg 

informationen enbart historisk data och var därmed irrelevant då ekonomistyrningen istället bör vara 

framtidsorienterad. (Johnson & Kaplan 1987, Lindvall 2001) 

Informationen framstod som irrelevant för ledningens planering och ansågs vara en svag grund för 

beslutsfattande. I boken Relevance Lost – The rise and fall of management accounting menar Johnson 

och Kaplan (1987) att den amerikanska kalkyleringen enbart utvecklades för att ge information för 

utvärdering av avdelningar och chefer i de hierarkiskt uppbyggda företagen. Under 1980-talet ökade 

kraven på att nå årliga eller kvartalsvisa inkomstmål, fokus på de interna redovisningssystemen låg 

enbart på att producera en månatlig rapport. Oavsett hur mycket resurser som lades ner på dessa 

rapporter så lyckades man inte mäta den faktiska ökningen eller minskningen i ekonomiskt värde 

under den gångna perioden. Detta berodde framförallt på tre orsaker: rapporten var till liten hjälp för 

operativa chefer när de försökte reducera kostnader eller förbättra effektiviteten, redovisningssystemen 

misslyckades med att förse organisationen med verkliga produktkostnader för att räkna ut 

overheadkostnader och slutligen så fokuserades kortsiktiga finansiella mål. Det skapades alltså ett 

beteendeproblem som handlade om kortsiktigt tänkande och suboptimering. (Johnson & Kaplan, 

1987) 
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Ahmed och Scapens (2000) menar att en viktig orsak till utvecklingen av den amerikanska kalkylen 

var att de amerikanska institutionerna ville ha en enhetlig kalkylering och på så sätt undvika 

prisdiskriminering, handelsvägran och prisdumpning som följd av kartellbildningar och företag i 

monopolställning. De menar då att syftet med den amerikanska kalkylen var att kontrollera 

arbetsgivarna snarare än de anställda. Nehler (2001) anser här att detta troligtvis är en av 

anledningarna till att kalkylen användes mer ofta i USA för ansvarsredovisning än för att beräkna 

noggranna och ”korrekta” produktkostnader. Ekonomistyrningens rapporter gav lite hjälp till de 

operativa chefer som försökte att reducera kostnader samt förbättra produktiviteten. Vidare kunde inte 

den traditionella ekonomistyrningen i tid tillhandahålla detaljerad information om produktivitet och 

effektivitet i ett företags processer. (Nehler, 2001) Johnson och Kaplan hävdar i sin bok om Relevance 

Lost (1987) att kalkyleringsteknikerna måste förfinas, man måste sluta fördela indirekta kostnader 

med schablonmässiga pålägg med direkt lön som bas. Företag måste också lämna det finansiella, 

hierarkiska ekonomisystemet och närma sig ett mer relevant operationellt värdekedjetänkande. 

3.2.2 Vad föranledde Relevance Lost? 

Författarna ser tillbaka på utvecklingen av hur kostnadsinformation har använts under 1800- och 1900-

talet och konstaterar att efter första världskriget fanns ett uttryck, cost accounting, som istället för att 

spåra varje produkts konsumtion av resurserna för ett management syfte värderade inventarier för 

finansiella rapporteringssyften. (Johnson & Kaplan, 1987) Efter 1900-talet började efterfrågan på 

finansiella rapporter att spira då trycket från olika institutioner och intressenter ökade. Johnson och 

Kaplan klargör att många revisorer och chefer har trott att kostnaden för inventarier ger dem en 

rättvisande guide till produktkostnaden när de i själva verket inte har gjort detta, vilket har gett ett 

felaktigt beslutsunderlag. Något som ytterligare har bidragit till att relevansen har förlorats är att 

ledningen i stora organisationer delegerade ut ansvaret för att nå företagens vinst genom return on 

investment-mål (ROI) till sina underchefer. ROI anger hur lönsam en investering är utslaget på 

investeringens livstid (Brealey et al, 2008). Genom att använda prestationsmått för att nå vinst 

skapades en möjlighet för ledningen att delegera ut en stor del av det operativa ansvaret, vilket ökade 

risken för att underchefernas lokala mål inte alltid är i kongruens med organisationens mål. (Johnson 

& Kaplan, 1987) 

Trots att kostnaderna samlades in och redovisades i en rapport så visade den resulterade 

kostnadsmassan ingen relevans annat än mellan vad som såldes under perioden och vad som 

fortfarande fanns kvar i lager. Genom att inte veta vad av slutproduktens kostnader som representerade 

arbete, material eller overhead kunde inte cheferna skilja mellan fasta och rörliga kostnader. Denna 

skillnad är viktig för att kunna ta korrekta kortsiktiga beslut. (Johnson & Kaplan, 1987) Under 1940-

talet ökade tron på att redovisningen skulle förse ledningen med relevant information för både beslut 

och kontroll. Vatter (1950) ansåg då att den enda anledningen till att samla in finansiell data om en 
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organisation, utifrån ledningens perspektiv, är att beslut måste fattas. Då kostnader är av olika slag 

menar Vatter att det måste finnas en viss flexibilitet när man sätter ihop den finansiella informationen 

som är relevant som beslutsunderlag: 

”Different costs for different purposes.” 

(Källa: Vatter, 1950, s. 106) 

Vatter (1950) ansåg även att tidsdimensionen var viktig vid beslutsfattande och att informationen 

måste samlas in kontinuerligt. Han ansåg att det ibland kunde vara bättre att få ofullständig 

information i tid än att informationen kommer för sent. Däremot gör Vatter (1950) ingen större 

skillnad på den information som krävs för beslutsfattande och den informationen som ger en 

sammanfattning över periodens finansiella ställning.  

Under 1960-talet kom begreppet Residual Income (RI), nettoinkomsten som en investering kan ge 

efter det att skulder och kostnader dragits av (Brealey et al, 2008). RI genererade fördelar för företag 

då det förbiser ett stort problem med ROI, att ledningen i sin användning av ROI kan öka detta mått 

genom att neka en investering som ger vinst men ligger under företagets nuvarande ROI-mål. Trots 

detta slog RI aldrig igenom på samma sätt som ROI. (Johnson & Kaplan, 1987) 

Författarna argumenterar att problemet med bland annat ROI uppkom först på 80-talet då det tidigare 

inte varit samma press på kortsiktig finansiell prestation. Denna press ledde då till att cost accounting 

och andra, av företagsledningen använda, kontrollsystem inte längre försåg företaget med rättvisande 

signaler angående effektiviteten och lönsamheten på deras interna transaktioner. När detta saknas blir 

organisationen oskyddad mot konkurrenter från både mindre och mer fokuserade organisationer. 

(Johnson & Kaplan, 1987) 

3.2.3 Ett steg närmre relevans 

Organisationens management- och redovisningssystem bör fungera som en viktig 

tvåvägskommunikationslänk mellan ledning och underchefer. Det är genom denna som ledningen 

skall förmedla organisationens mål till de olika avdelningarna. Åt andra hållet fungerar 

redovisningssystemet som en kanal, genom vilken information om företagets prestation och 

effektivitet rapporteras uppåt. (Kaplan & Johnson, 1987) Detta innebär att systemet har en vital roll i 

företagets strategi för att uppnå konkurrenskraft. Under 80-talet upptäcktes det att ett effektivt 

redovisningssystem i sig självt inte är tillräckligt för att garantera en framgångsrik verksamhet då 

andra saker än enbart finansiella mått och mål har blivit viktigare. Framgångsrikhet beror snarare på 

andra faktorer som till exempel hur väl produkterna kan möta kundernas efterfrågan eller hur effektiv 

produktions och distributionssystemet är. 
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Johnson och Kaplan (1987) menar att företagens ekonomisystem och dess 

kostnadsfördelningsprinciper var tidigare utvecklade för massproducerade standardprodukter och 

fokus låg på att minimera produktionskostnaderna. Författarna anser att dessa ekonomisystem inte 

fungerar i företag där flexibel kundanpassad produktion krävs. Vidare fungerar systemen inte för att 

klara av de korta produktlivscykler som krävs för att företag skall kunna hänga med i utvecklingen på 

marknaden. Ekonomisystemen var tvungna att rekonstrueras för att kunna stödja företagsstrategier och 

den operativa verkligheten. Företag var tvungna att förlänga tidshorisonten i sina ekonomisystem för 

att skapa möjligheten att reducera kortsiktighet och risken för suboptimering. Den mer 

konkurrenskraftiga marknaden som växte fram under 80-talet har visat vikten av att ha rätt kunskap 

om produktkostnaderna, rätt kostnadskontroll och ett sammanhängande prestationsmättningssystem. 

Johnson och Kaplan (1987) menar att det är viktigare att mäta och rapportera olika icke-finansiella 

indikatorer än att försöka mäta månatliga eller kvartalsvisa vinster. Dessa indikatorer skall baseras på 

företagets strategi och inkludera nyckeltal som framgång i tillverkning, forskning och utveckling och 

framgång på marknaden. Författarna menar att företag, genom att i större utsträckning, använda sig av 

icke-finansiella mått går tillbaka till det verksamhetsbaserade mätsystemet som var utgångspunkten till 

management accounting system, då förutsättningen här var att förse företaget med information om 

verksamhetseffektiviteten. Målet var då precis som nu att ta fram kortsiktig prestationsmätning som är 

sammanhängande med företagets strategi, produkt- och processteknologi. (Johnson & Kaplan, 1987) 

Styrkonceptet Balanced Scorecard har under 80- och 90-talet vuxit fram som ett svar på Relevance 

Lost. Då organisationer tidigare endast fokuserade på lagging indicators, mått som beskriver sådant 

som redan har hänt, kom BSC att lägga tyngdvikten på leading indicators, exempelvis marknad, kund 

och process, för att på ett effektivare sätt kunna öka produktiviteten i företaget. Även 

kalkyleringstekniken Activity-Based Costing (ABC) är ett resultat av Relevance Lost som utvecklades 

av Kaplan och Cooper under slutet av 80-talet. ABC är en kostnadsmodell som identifierar aktiviteter 

inom en organisation och fördelar kostnaderna av varje aktivitetsresurs till alla produkter och tjänster 

utifrån deras faktiska förbrukning. ABC och BSC bidrar på olika sätt till lösningar på Relevance Lost. 

Med ABC försöker man hantera problemen med felallokeringar av kostnader. BSC däremot försöker 

komma till rätta med den korta tidshorisonten som är förknippad med den traditionella 

ekonomistyrningen samt att få organisationer att inse att ROI inte är det enda viktiga nyckeltalet i ett 

företag. (Nehler, 2001) 
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3.3 Balanced Scorecard 

En av föregångarna till BSC har sitt ursprung i Frankrike och kallas “Tableau de Bord”, denna 

introducerades redan på 1930-talet. ”Tableu de Bord” är ett managementverktyg som kan liknas en 

instrumentpanel som managers använder för att guida organisationen mot dess mål. Enda sedan 

introduceringen har verktyget varit mycket populärt i Frankrike. Att det har en begränsad 

framgångsrikhet utanför Frankrike anses bero på språkbegränsningar. (www Balanced Scorecard 

Review, 2011-03-02) Användandet av ordet styrkort påbörjades tidigt, redan år 1954 nyttjade Herbert 

Simon uttrycket score card som ledningens sifferanvändning (Olve, 2010). Det första balanserade 

styrkortet skapades år 1987 av Arthur Schneiderman på Analog Devices, ett medelstort företag som 

gjorde halvledare (Schneiderman, 1999). Kaplan och Norton introducerade sedan själva konceptet 

BSC i Harvard Business Review år 1992. 

3.3.1 Elementär orientering – Balanced Scorecards grunddrag 

BSC ser till ett företag utifrån fyra stycken perspektiv; finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

interna processperspektivet och förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Dessa skall länka kortsiktig 

operativ kontroll med långsiktig vision och strategi. (Olve et al, 1999:1) Ett BSC behövs enligt Olve et 

al (1999:1) i ett företag för att beskriva vad som förväntas av verksamheten och för att urskilja hur väl 

förväntningarna har uppnåtts. 

 
Figur 3: Det balanserade styrkortet (Egenkonstruerad avbild av Olve et al, 1999:1) 

BSC innehåller traditionella finansiella mått, men de finansiella måtten beskriver tidigare skedda 

händelser. Företag måste även skapa värde genom investeringar i kunder, leverantörer, anställda, 

processer, teknologi och innovation. Eftersom de finansiella måtten beskriver tidigare skedda 

händelser är det inga bra mått för att mäta sådana dimensioner. BSC kompletterar finansiella mått från 

igår med mått som driver framtida prestation. (Kaplan & Norton, 1999) De mål och mått som ett 

styrkort innehåller skall ha brutits ned från organisationens vision och strategi. En strategi är ett 

tillvägagångssätt för att nå långsiktiga mål, det är ofta ett medvetet och konsekvent tillämpat mönster 

av handlingar över ett tidsförlopp. (Nilsson et al, 2010) För vart och ett av perspektiven formuleras, 

förutom mått och mål, även konkreta målsättningar och handlingsplaner (Olve, 1999:2). Perspektiven 

utgör ramverket för BSC. Genom dessa kan företag mäta exempelvis hur man skall skapa värde för 
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nya och framtida kunder, vilka interna kapaciteter som måste förbättras och processer som krävs för 

att förbättra framtida prestation. Det finansiella perspektivet, ser till kortsiktig prestation, medan 

övriga BSC visar värdeskapare för långsiktig och konkurrenskraftig prestation. (Kaplan & Norton, 

1999) 

Många företag har oftast, utan att vara användare av BSC, både finansiella och icke-finansiella mått. 

Dock så används de icke-finansiella oftast på en lokal nivå för att mäta lokala förbättringar, såsom 

kundnöjdhet. De finansiella måtten befinner sig oftast högre upp för att mäta resultat längre ned i 

organisationen. BSC innebär att de finansiella och icke-finansiella måtten är en del av ett 

informationssystem för alla anställda på alla nivåer. Operativt anställda måste förstå de finansiella 

konsekvenserna av deras beslut och managers måste förstå vad som driver långsiktig framgångsrikhet. 

BSC är mer än bara ett antal samlade mått, de bryts ned genom en top-down process som tar sin början 

i företagets mission och strategi och skall översätta dessa till mål och mått för att användas på lägre 

nivåer i organisationen. Måtten representerar en balans mellan externa mått för aktieägare samt kunder 

och interna mått som beskriver interna processer, lärande och tillväxt. Måtten representerar även en 

balans av mått från igår, mått från idag och mått för framtiden. (Kaplan & Norton, 1999) Det man gör 

idag för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i övermorgon (Olve et 

al, 1999:2). BSC är mer än ett taktiskt eller operativt mätverktyg. Innovativa företag använder 

styrkortet som ett strategiskt managementverktyg, de använder det för att uppnå kritiska 

managementprocesser såsom; tydliggöra och översätta vision och strategi, kommunicera och länka 

strategiska mål och mått, planera, sätta mål och alliera strategiska initiativ, förstärka strategisk 

feedback och lärande, se figur 4. (Kaplan & Norton, 1999) 

 
Figur 4: BSC som ett strategiskt ramverk (Egenkonstruerad avbild av Kaplan & Norton, 1999) 

Bourne säger att ett bra implementerat mätsystem kommer att hjälpa organisationen att etablera dess 

position, underlätta lärande och influera beteende (Bourne, 2000). 

Det finns väldigt många varianter på tillämpningar av BSC, ett antal företag använder det endast som 

en metod för att diskutera strategier och inte som ett verktyg för löpande verksamhetsstyrning. En del 

företag använder enbart perspektiven som en sammanställning av redan existerande mått i avsikt att få 
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en överblick. Omfattningen av styrkortsanvändningen varierar mycket, några företag begränsar sig till 

ett enda styrkort och andra använder det på flera nivåer i hierarkin. Hur styrkorten är länkade varierar 

också. Det finns inte något enskilt bästa sätt att använda styrkort. (Olve et al, 2003) Olve et al (2003) 

kommer fram till att styrkortet är flexibelt och att det behöver anpassas till den egna unika situationen.  

3.3.2 Utfall och Prestationsdrivare 

Mått kan beskriva vad som skall uppnås - utfall, eller vad som påverkar - prestationsdrivare (Olve et 

al, 1999:2). Utfallsmått utan prestationsdrivare kommunicerar inte ut hur de skall uppfyllas. De tillför 

heller inte någon tidig indikation på huruvida strategin är framgångsrikt implementerad. 

Prestationsdrivare utan utfallsmått kan hjälpa organisationen att uppnå kortsiktiga operativa 

förbättringar men kommer att misslyckas med att visa om de operativa förbättringarna har översatts i 

expanderande affärer med existerande och nya kunder, och möjligtvis även förbättrat den finansiella 

prestationen. Ett bra styrkort består av en passande mix av utfall, lagging indicators och 

prestationsdrivare, leading indicators. (Kaplan & Norton, 1999) 

3.3.3 Orsak-Verkan samband 

BSC är mer än ett antal Key Performance Indicators (KPI). KPI:er är ett antal målsättningar som mäter 

kritiska framgångsfaktorer som finns för att företaget skall kunna uppnå sina organisatoriska mål 

(www Generalmanagement, 

2011-05-09). BSC bör länka 

ett antal mål och mått som är 

både konsistenta och 

ömsesidigt stödjande. En 

strategi är en samling 

hypoteser kring orsak-

verkan samband. Kedjan av 

orsak-verkan samband bör 

prägla alla fyra perspektiv. 

(Kaplan & Norton, 1999) 

Den stora utmaningen är att 

hitta sådana här kopplingar 

och skapa balans mellan de olika måtten i de valda perspektiven. (Olve et al, 1999:2) Ett rätt 

konstruerat BSC bör förtälja enhetens strategi. Styrkortet skall identifiera sekvenserna av hypoteser 

kring orsak-verksan samband mellan utfallsmått och deras prestationsdrivare. Varje mått som väljs ut i 

ett BSC skall vara ett element i en kedja av orsak-verkan relationer som kommunicerar ut enhetens 

strategi till organisationen. (Kaplan & Norton, 1999) 

 
Figur 5: Orsak-verkan samband mellan mått inom olika perspektiv 

(Egenkonstruerad avbild av Olve et al, 1999:2) 



 

 
26 

 

3.3.4 De fyra perspektiven 

För att utforma de fyra olika perspektiven bör man se till dessa frågor: 

 För att lyckas finansiellt, hur bör vi se ut inför våra aktieägare? 

 För att uppnå vår vision, hur bör vi se ut inför våra kunder? 

 För att tillfredsställa våra aktieägare och kunder, i vilka interna affärsprocesser måste vi vara 

framstående? 

 För att uppnå vår vision, hur skall vi vidmakthålla vår förmåga att förändras och förbättras? 

(Olve et al, 1999:2) 

3.3.4.1 Finansiella perspektivet 

De finansiella målen skall vara fokus för målen och måtten inom de tre andra perspektiven. Alla måtts 

orsak-verkan samband skall kulminera i att förbättra företagets finansiella prestation. Finansiella mått 

beskriver ekonomiska konsekvenser av beslut som redan är tagna. Finansiella mål relateras ofta till 

lönsamhet, såsom resultat- och avkastningsmått. Dessa kan också baseras på försäljningstillväxt eller 

kassaflöde. (Kaplan & Norton, 1999) I det finansiella perspektivet beskrivs således aktieägarnas 

förväntningar på företaget i form av lönsamhets- och tillväxtkrav. Det är även lämpligt att beskriva 

vilka typer av finansiella risker som företaget kan tänka sig att ta. (Olve et al, 1999:2) 

Många företag använder identiska finansiella mål för alla divisioner och affärsenheter. Detta kan anses 

som rättvist och sunt förnuft, men enligt Kaplan och Norton (1999) så använder sig olika enheter av 

olika strategier och då är det inte passande att alla enheter har samma mål. 

3.3.4.2 Kundperspektivet 

I kundperspektivet skall man identifiera kund- och marknadssegment där företaget konkurrerar, samt 

mått som beskriver enheternas prestation i segmenten. Dessa segment representerar källan som skall 

leverera intäkter till företagets finansiella mål. Måtten kan inkludera kundnöjdhet, kundlönsamhet, 

bevarande av kunder, inflödet av nya kunder och aktuella marknadsandelar. Kundperspektivet kan 

även inkludera specifika mått på värdeförslag som företaget erbjuder/vill erbjuda kunder i ett specifikt 

segment. Dessa förslag bör innehålla faktorer som är kritiska för kund, som gör att de stannar hos en 

viss leverantör eller som gör att de byter leverantör. Exempelvis kan kunder värdera korta ledtider 

eller att få leverans i tid. (Kaplan & Norton, 1999) Mycket handlar om att öka och försäkra sig om 

kundens lojalitet, för att förstå varför kunden är lojal måste man tydligt sätta sig in i kundens 

köpprocess (Olve et al, 1999:2). Det är viktigt att förstå vem det är som är kund (Nilsson et al, 2010). 

Kundperspektivet kan anses vara hjärtat i styrkortet då verksamheten inte kommer att gå runt om inte 

tillflödet av rätt produkter och tjänster både på kort- och långsikt finns på ett kostnadseffektivt sätt ut 

till kund (Olve et al, 1999:2). Hur en verksamhet uppfattas av omvärlden är alltmer avgörande för 

företagets framgång och organisationer måste vårda sitt rykte och mediabild (Nilsson et al, 2010). 
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3.3.4.3 Interna perspektivet 

Måtten inom det interna processperspektivet bör vara fokuserade på de interna processer som ger 

högst utslag på kundnöjdhet och på organisationens finansiella mål (Kaplan & Norton, 1999). För att 

göra detta krävs att man till att börja med kartlägger företagets övergripande processer, vilket 

exempelvis kan göras med Michael Porters värdekedja. Värdekedjan är en modell som används vid 

analys av specifika aktiviteter och genom dessa kan företaget skapa värde och konkurrensfördelar 

(www Value Based Management, 2011-03-14). Därefter bör de brytas ned i detalj. För att beskriva 

enskilda processer finns många mått att ta till, exempelvis produktivitet, kvalitet, kapacitetsutnyttjande 

och leveranstid. (Olve et al, 1999:2) Traditionellt så fokuserar sådana här mått på att förbättra 

existerande processer. BSC kommer ofta att identifiera helt nya processer där organisationen måste 

utvecklas för att möta kundrelaterade och finansiella mål. (Kaplan & Norton, 1999) 

Processperspektivet är i första hand en analys av företagets interna processer, dock så har kopplingar 

mellan de interna processerna och andra samarbetande företag ökat så även dessa kan behöva tas i 

beaktande (Olve et al, 1999:2). 

3.3.4.4 Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 

Förnyelse- och utvecklingsperspektivet identifierar infrastrukturen som organisationen måste skapa för 

att uppnå förbättringar och långsiktig tillväxt. Företag måste hela tiden förbättra sina kapaciteter för att 

fortsättningsvis kunna leverera värde till kund och aktieägare. (Kaplan & Norton, 1999) Man kan till 

exempel mäta hur mycket resurser som spenderas på utveckling eller utbildning, antal patentsökningar 

som gjorts eller andel av personalen som har bytt arbetsuppgifter under det senaste året (Olve et al, 

1999:2). Organisatoriskt lärande och tillväxt utgörs av tre kategorier (Kaplan & Norton, 1999): 

 Anställdas kapaciteter 

 Informationssystemet kapaciteter 

 Motivation, medarbetarskap och alliering 

3.3.5 Val av mått 

Enligt Olve et al (1999:2) bör mått ses som beskrivningar då de mått som finns tillgängliga i företag 

förmodligen inte är perfekta och kanske inte heller fångar hela fenomenet man är intresserad av att 

mäta. Det finns också en risk att de manipuleras. Men man bör inte avstå att mäta enbart av den 

anledningen att man inte hittar något perfekt mått Det är även så att ju bredare användning ett mått 

anses få desto svårare kommer det vara att definiera det så att måttet talar samma språk för alla. Mått 

som är kopplat till någon form av incitamentsystem upptar oftast ett större fokus. Dock så ökar 

bonussystem kraven på att måtten är rätt tänkta och mäter rätt saker. Olve et al (1999:2) anser att blotta 

uppmärksammandet via styrkort av en rad olika förhållanden i verksamheten många gånger räcker för 

att förbättra verksamheten. Ofta kan mått på en operativ nivå vara mer konkreta, medan motsvarande 

mått på högre nivå avser en större helhet. Vissa företag eftersträvar en nedbrytning av styrkorten enda 
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ned till individnivå, ifall det är möjligt beror förstås på verksamhetens art. Om detta görs kan de 

individuella styrkorten ge ett bra format till medarbetarsamtal, men också användas för självdisciplin. 

(Olve et al, 1999:2) Att utsträcka användningen till individen kan vara bra då denne har mera 

oberoende uppgifter, annars brukar ett arbetslag vara den normala nivån att stanna på (Olve et al, 

2003). 

Hur många mått en organisation bör ha inom varje perspektiv för vardera styrkort är en vanlig fråga. 

Det varierar beroende på vilken användarnivå styrkortet sätts. Enligt Olve et al (1999:2) är det vanligt 

med femton till tjugofem mått för ett styrkort på bolags- och affärsenhetsnivå, på avdelnings- och 

funktionsnivå är det vanligt med tio till femton mått som anses vara kritiska. Ju längre ned i 

organisationen desto färre mått blir nödvändiga, på grupp- och individnivå är behovet av mått färre 

och antalet hamnar runt fem till tio stycken. (Olve et al, 1999:2) Om man har för många mått är det 

risk att fokus förloras, Olve et al (1999:2) anser därför att en rimlig liten och standardiserad 

uppsättning mått bör eftersträvas. 

I Kaplan och Nortons ursprungsmodell av BSC finns det fyra perspektiv, som beskrivs ovan, som skall 

balanseras, dessa skall, enligt Kaplan och Norton (1999), ses som en mall. Flertalet företag har valt att 

ta bort ett perspektiv eller lägga till. (Kaplan & Norton, 1999) Många svenska företag, exempelvis 

Skandia och ABB har utöver dessa fyra perspektiv valt att inkludera ett femte perspektiv i sina BSC 

som är riktat mot anställda. I vissa fall är det snarare olika funktioner som beskrivs i var sitt 

perspektiv. (Olve et al, 1999:2) Olve et al (1999:2) ställer sig kritiska till detta då människorna 

rimligen är viktiga för alla fyra perspektiven. I företag som har ett särskilt humanperspektiv har man 

ibland haft svårt att hitta innehåll för det nedersta förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Kanske är 

just fördelningen av människors tid mellan att förbereda sig för morgondagen, vårda kunder och 

hantera processer en av de viktigaste balanserna att framhäva. Olve et al (1999:2) anser här att den inte 

syns om man lyfter fram ett särskilt humanfokus. Den ursprungliga Kaplan & Norton modellen har 

fördelen av kompakthet. Det är ju trots allt det som är huvudsyftet, att ha fokus på ett antal kritiska 

variabler. 

Maisel har skapat en BSC-modell som precis som Kaplan och Nortons har fyra perspektiv. 

Perspektiven i Maisels modell är desamma som i Kaplan och Nortons, förutom att innovations- och 

kunskapsperspektivet har bytts ut mot ett humanperspektiv. Anledningen är att ledningen bör 

uppmärksamma och mäta hur effektiviteten är i organisationen och hos medarbetarna. (Olve et al, 

1999:2) 
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3.3.6 Samband mellan styrkort 

BSC är bäst definierade för strategiska affärsenheter. En idealisk affärsenhet omfattar aktiviteter inom 

en hel värdekedja; innovation, verksamhet, marknadsföring, distribution, försäljning, tjänster och 

viktigast av allt har enheten en väl definierad strategi. Detta styrkort skall sedan vara basen för 

avdelningar och funktioner inom enheten. På så sätt kan affärsenhetens styrkort brytas ned till lokala 

ansvarscenter inom enheten, så alla anställda kan arbeta gemensamt mot affärsenhetens mål. Ett BSC 

på koncernnivå kan vara svårt att ta fram, men kan användas som ett ramverk. (Kaplan & Norton, 

1999) 

BSC bör ses som ett konkret uttryck för en enda strategi, det spelar därför ingen roll hur många styrtal 

styrkortet innehåller eftersom dessa skall vara sammanlänkade i ett nät av orsak-verkan samband. BSC 

skall delvis skydda mot den närsynta suboptimeringen, när olika avdelningar inom ett företag försöker 

förbättra sina resultat oberoende av varandra. Kaplan och Norton säger dock att det kan vara svårt att 

skapa sammanhang mellan olika avdelningars BSC. Ett BSC måste spegla strukturen i den 

organisation som strategin avser. De enskilda affärsenheternas strategier, mål och styrtal är sannolikt 

så olika att de inte enkelt kan sammanföras i ett koncernstyrkort annat än i det finansiella perspektivet. 

(Kaplan & Norton, 1999) Måtten på varje enskild enhetsnivå behöver inte kunna adderas ihop till ett 

koncern- eller divisionsmått. Att kunna addera ihop måtten för de olika avdelningarna gäller enbart det 

finansiella måtten då de lätt går att översätta från olika enheter till ett gemensamt mått för hela 

koncernen. Enhetscheferna väljer mått som passar deras enhet som sedan influerar men inte 

nödvändigtvis är identiska med måtten högre upp i organisationen. (Kaplan & Norton, 2001) 

I vissa fall då företag består av självständiga enheter finns det få samband mellan dessa och 

överliggande koncernkort. I dessa fall är det därför mest lämpligt att varje enhet själva utvecklar sitt 

styrkort. I andra fall när det finns klara samband är det oftast lämpligt att den övergripande visionen 

och strategin är gemensamma. Dock kan enheter komma på egna sätt varpå man stödjer de 

övergripande framgångsfaktorerna. Enheterna kan också få möjlighet att komplettera med sina egna 

unika framgångsfaktorer. (Olve et al, 1999:2) 

3.3.7 Uppföljning och användning  

BSC bör ses som en del av planeringen i ett företag (Olve et al, 1999:2). 

Det är viktigt att kvalitén i styrkorten säkerställs genom att man analyserar måtten och säkerställer 

mätsystemet och mätmetodiken. I analysen av måtten frågar man sig fall måtten är tydliga och 

enhetligt definierade, finns det något samband mellan måtten i de olika perspektiven? Måtten i ett BSC 

är ofta av tvetydig karaktär, om de hade varit enkelt att definiera dessa hade det inte behövts ett BSC 

för att tydliggöra dem. Att säkerställa mätsystemet och mätmetodiken är analysen av företagets 

möjlighet att mäta. Vilka mätsystem och metoder krävs? (Olve et al, 1999:2) 
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Det är viktigt att ansvaret kring styrkortet reds ut. Man bör veta vem som är bär ansvaret för den 

verksamhet som styrkortet avser, vem som har ansvar för hur styrkortet utformas och används, vem 

som har ansvaret för att mätningar görs och att siffror är tillgängliga. Man bör även veta vem som har 

ansvaret för att beakta styrkort i styrningen och vem som har ansvaret för lärandet i organisationen. 

(Olve et al, 1999:2) 

Bourne (2000) ger praktiska exempel på hur informationen som BSC bidrar med kan användas; 

 Informationen kan antyda trender och hjälpa till att förutspå den kommande tiden 

 Resultatet kan korreleras mellan mått för att dra slutsatser och bestämma handlingar 

 Informationen kan användas för att jämföra år till år 

3.3.8 Ett framgångsrikt Balanced Scorecard 

I artikeln twelve years later: understanding and realizing the value of balanced scorecards diskuterar 

Olve et al (2004) kring sex utformningsval för ett framgångsrikt BSC: 

 Strategikartor 

Den viktigaste fördelen med BSC är att det främjar kommunikation utifrån strategin genom 

hela organisationen. För att uppnå detta är det viktigt att strategin visualiseras. 

 Dialoger 

Styrkort och strategikartor är kommunikationsverktyg. Styrkort handlar både om individuell 

prestation och behovet av att samarbeta för gemensam framgångsrikhet.  

 Roller 

Många organisationer definierar ambassadörer för styrkorten och flertalet företag definierar 

även ansvariga för olika mått. 

 Samband 

Hur de olika styrkorten relaterar till varandra. 

 Belöningar 

Man måste ge en anledning till varför anställda skall bry sig. Kan bestå av både finansiella och 

icke-finansiella belöningar. 

 IT-lösningar  

Allt för ofta tror man att man måste investera i ett IT-system för att kunna ta hand om styrkort. 

Enligt författarna är det inte nödvändigt att göra detta för att skapa handlingskraftiga styrkort. 

Att använda BSC garanterar inte framgångsrikhet. BSC har potential att involvera managers och 

anställda så att de kan föra en diskussion kring företagets strategi. Många styrkortsimplementeringar 

har haft fokus på helt andra saker än ovan nämnda. Utifrån författarnas perspektiv förvånas de inte 

över att dessa organisationer inte har uppnått alla styrkortets fördelar. Det är avgörande att förstå 

strategin när företag måste ta beslut i föränderliga och oförutsägbara situationer. Angel och Rampersad 
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(2005) säger i artikeln Do scorecards add up? att BSC framgångsrikhet beror på kopplingen mellan 

organisationens mål och de personliga målen anställda har. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) finns det fyra specifika barriärer som måste överkommas för att 

skapa ett effektivt BSC: 

 Visioner och strategier är inte handlingsbara/åtgärdsbara 

 Strategier är inte länkade till avdelningar, team och individuella mål 

 Strategier är inte länkade till lång- och kortsiktig resursallokering 

 Feedback är taktisk, inte strategisk 

Även Bourne (2000) har tagit fram huvudproblem med BSC; tiden BSC tar, de anställda vill inte ha 

måtten, man involverar inte tillräckligt många människor i processen vilket leder till mindre 

engagemang och BSC innebär en överbelastning av information. 

3.3.9 Strategifokus 

Under 2000-talet kom Kaplan och Norton ut med ytterligare artiklar som berörde BSC utifrån ett 

strategifokus. De beskriver mer tydligt hur BSC-processer skall allieras med företagets strategi. 

Författarna beskriver även BSC koppling med andra finansiella mätverktyg, såsom ABC. Kaplan och 

Norton (2001) har tagit fram fem principer för en strategifokuserad organisation: 

 Översätta strategin i operativa termer 

Organisationer översätter strategin i mer logiska strategikartor för att specificera de kritiska 

elementen för tillväxt i detalj. Detta skapar en sammanhängande och förståelig referensram för 

organisatoriska enheter och anställda. 

 Alliera organisationen till strategin 

Organisationer består av flertalet sektorer, enheter och specialiserade avdelningar som alla har 

sin egen verksamhet och ofta även en egen strategi. De har även egen kunskap, eget språk och 

egen kultur. För att organisatorisk prestation skall vara mer än summan av alla funktioner 

måste individuella strategier vara länkade och integrerade. 

 Göra strategin till allas dagliga arbete 

Ledningen skall inte implementera nya strategier själva, de skall vilja ha medverkan och 

bidrag i idéer och handlingar från alla i organisationen. Alla anställda måste förstå strategin 

och se hur de tillför något till den genom sitt dagliga arbete. Kaplan och Norton argumenterar 

för att detta inte skall vara top-down direktion, utan top-down kommunikation. En studie av 

214 företag visar att 88 procent av respondenterna tyckte att användandet av BSC-mått 

länkade till belöningssystem var effektivt. Belöningssystem baserat på BSC är väldigt 

varierande. Vissa baseras på team-mått utifrån en enhets resultat och andra företag har 

personliga belöningssystem som baseras både på enhetens resultat och hela företagets. 
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Belöningssystem kopplat till BSC ökar de anställdas intresse i strategin, vilket gör att de 

kräver kunskap och information om måtten och målen. Detta gör också de anställda 

uppmuntrade till att försöka uppnå strategin. Kaplan och Norton (1999) säger att förr eller 

senare så bör belöningssystemet på något sätt vara kopplat till styrkortsmåtten. 

 Göra strategin till en kontinuerlig process 

Enligt en studie av Kaplan och Norton spenderar managementgrupper mindre än en timme 

varje månad på att diskutera strategi. Strategin bör länkas, genom BSC, till budgetprocessen. 

Företag bör ha möten där man går igenom organisationens strategi. Genom denna kontinuitet 

så utvecklas en process för lärande och anpassning till strategin. 

 Mobilisera ledarskap för förändring 

De första fyra principerna fokuserar på BSC-verktyget, ramverk och processer som finns för 

att stödja det. För att verkligen bli strategifokuserad krävs det mer än processer och verktyg. 

Ägarskap och aktiva involveringar från ledningen är mycket viktigt för att skapa framgång. 

3.3.10 Balanced Scorecard på operativ nivå 

Grundläggande skall BSC användas av ledningen för att förklara den övergripande strategin för alla 

anställda i organisationen (Kaplan & Norton, 1999). För att lyckas göra detta måste strategin brytas 

ner till den operativa nivån och där göras om till mål och mått för de anställda inom varje enhet. Detta 

för att de anställda bättre skall förstå hur de kan bidra till att uppnå företagets mål. (Olve et al, 1999:2) 

Både Kaplan och Norton (1999) samt Olve et al (1999:2) påvisar vikten av att kommunicera ut 

organisationens övergripande strategi och inkludera alla i BSC. Olve et al (2003) anser att en stor del 

av de anställda bör förstå styrkorten och ta del i dialoger gällande dem, i annat fall kommer mätning 

och uppföljning av de nya måtten att upplevas som en meningslös ritual, en börda eller till och med ett 

hot. Bara genom att involvera medarbetare i diskussioner om den avsedda logiken och hur måtten 

relaterar till denna, kommer alla börja intressera sig för måtten. (Olve et al, 2003) Malmi (2001) har i 

artikeln Balanced Scorecards in Finnish Companies: A research note undersökt sjutton finska 

organisationer, om varför de har valt att implementera BSC och hur styrkortet används. Enkelt sagt så 

kommer författaren fram till att BSC används på två olika sätt. Det första sättet inkluderar 

management by objectives medan det andra ser mer BSC som ett informationssystem. Med 

management by objectives menas att man sätter mål, som sedan används för att utvärdera hur 

managers har uppfyllt dessa mål. Andra sätter inga mål alls utan ser BSC som ett informationssystem 

istället för att styrningsverktyg. Malmi (2001) kommer fram till att det är svårt att definiera vad BSC 

egentligen är och att det betyder olika saker för olika företag. Det är viktigt att definiera vad BSC skall 

användas som i en organisation för att ledningen och cheferna skall veta hur de skall ”marknadsföra” 

styrkortet på den operativa nivån. 
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Clement et al (2009) menar i sin artikel att få tidigare studier har behandlat hur de anställda som 

påverkas av BSC ser på styrverktyget. Även Malmi (2001) påtalar att det finns få empiriska studier 

som utgår ifrån styrkortsanvändning. Clement et al (2009) har gjort en studie som fokuserar på hur de 

anställda reagerar på användningen av BSC, de vill addera denna dimension till utvärderingen av BSC. 

Kaplan och Norton (1999) har påpekat att ineffektiv kommunikation av strategin genom 

organisationen är ett hinder för ett framgångsrikt användande av BSC. Studien av Clement et al (2009) 

kommer fram till att de företag som har implementerat BSC har kommit en bit längre i strategisk 

enhetlighet och i arbetet med ständig förbättring, men många faller i att kommunicera mål till anställda 

och generera nivån av motivation som man vill ha. Detta betyder att anställda i företag som använder 

BSC inte är mer motiverade än anställda i företag som inte gör det. Författarna kommer fram till att 

företag måste arbeta mer med att få alla anställda ombord på BSC-tåget. (Clement et al, 2009) 

Det är viktigt att de anställda ser sin roll i helheten, det är nödvändigt om företaget skall kunna uppnå 

de övergripande målen och visionen (Olve et al, 1999:2). Kaplan och Norton (1999) samt Olve et al 

(1999:2) påvisar återkommande vikten av att kommunicera ut strategin och att alla anställda är 

delaktiga i strategins uppfyllande. Ett fåtal personer i företagsledningen kanske känner att de har 

greppet om styrningen och hur den balanserar. Betydligt fler i företaget behöver diskutera 

verksamheten, och för att göra detta är BSC ett bra verktyg. (Olve et al, 1999:2) Huvudanledningen till 

att implementera ett BSC är enligt Olve et al (1999:1) organisatoriskt lärande. Att beskriva vision och 

strategi i förstående termer och göra strategin explicit och påtaglig. BSC skall göra så att de anställda 

bättre förstår relationen mellan vad de gör och vad som gör företaget framgångsrikt, vilket är ett 

kontinuerligt lärande. (Olve et al, 1999:1) 

Genom att kommunicera strategin och länka den till personliga mål, skapar BSC en delad förståelse 

och engagemang hos alla anställda. För att skapa en tydlig förståelse så används tre distinkta 

mekanismer; kommunikations- och utbildningsprogram, målsättningsprogram och belöningssystem 

som länkas till BSC. (Kaplan & Norton, 1999) 

Det strategiska synsättet vilket BSC ofta är uppbyggt på är något som har förändrats med tiden då 

immateriella tillgångar såsom humankapital har blivit allt viktigare. En studie gjord år 2001 har visat 

att ungefär 50 procent av allt arbete som utförs i industrialiserade länder är kunskapsarbete och det lär 

inte ha minskat under de senaste åren. Detta representerar en tillgång som företag numera använder 

mer effektivt. (Kaplan & Norton, 2001:1) Denna förändring i synsätt kan även ses spegla Kaplan och 

Norton i deras sätt att se på BSC:s användning. Kaplan och Norton (2001:1) säger att framgångsrika 

användare av BSC har tagit steget till att se till att alla i organisationen förstår strategin, har en länk till 

den och är kapabla att utföra den. Kaplan och Norton (2001:2) diskuterar, i sina senare utkomna 

skrifter, att BSC skall vara top-down kommunikation istället för top-down direktiv. Istället för att anta 

att de anställda är inkompetenta att förstå företagets strategi måste ledningen/högre chefer koncentrera 
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sig på att utbilda anställda om de viktigaste strategiska komponenterna på alla nivåer i organisationen. 

Strategin blir då allas vardagsarbete då de anställda förstår strategin och är motiverade att uppnå 

denna. Om inte guidningen från ett BSC finns ges de anställda bara ett arbete att göra. De ser då inte 

möjligheterna att hitta nya och bättre sätt att hjälpa organisationen till att lyckas uppnå sina strategiska 

mål. (Kaplan & Norton, 2001:2) Kaplan och Norton (2004) kompletterade sin BSC-teori under 2000-

talet med, som vi ser det, ett större fokus på de anställdas del i styrkorten. Författarna kompletterade 

också sitt grundläggande BSC med en strategikarta. En strategikarta är en visualisering och 

förtydligande av företagets vision och strategi, strategikartan översätter strategin i operativa termer. 

(Kaplan & Norton, 2004) Strategikartan fyller flera syften; de möjliggör diskussioner om orsak-verkan 

samband, de hjälper till att identifiera och välja ut mått för att följa upp handlandet och de kan 

användas för att kommunicera strategier samt dess inneboende logik. (Olve et al, 2003) 

 
Figur 6: En strategisk karta (Egenkonstruerad avbild av Olve et al, 2003) 

3.3.11 Kritik mot Balanced Scorecard 

Förnyelse- och utvecklingsperspektivet ses ofta som den svagaste länken i BSC och studier visar att 

enbart en tredjedel av BSC-användare nyttjar detta perspektiv (Marr & Adams, 2004). För att precisera 

och förtydliga förnyelse- och utvecklingsperspektivet har Kaplan och Norton, som ovan nämnts, under 

2000-talet haft ett större fokus på immateriella tillgångar, då det ofta är i dessa som förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet har sin tyngdpunkt. En viktig faktor för att lyckas med BSC enligt Kaplan och 

Norton (2004) är att koppla immateriella tillgångar till strategin. Marr och Adams (2004) kritiserar 

Kaplan och Norton för att, i sin diskussion kring immateriella tillgångar, inte studera tidigare 

definitioner då de enbart använder sig av sina tidigare begrepp i en nyare variant och egentligen inte 

kommer fram till något nytt. De menar att Kaplan och Norton använder sina gamla begrepp för att 

beskriva ett nytt fenomen för att anpassa BSC till nya tider och trender, vilket inte gör det lättare för 

användarna att förstå hur förnyelse- och utvecklingsperspektivet skall användas. 
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Bland andra så har även Norreklit (2000), Norreklit et al (2008) och Butler et al (1997) kritiserat BSC. 

Alla dessa anser att BSC är för generellt, och Butler et al (1997) menar att BSC verkligen måste 

skräddarsys för varje enskilt företag vilket försvårar utvecklande och implementering. I artikeln 

Pitfalls in Using the Balanced Scorecard menar Norreklit et al (2008) att utan ett orsak-verkan 

samband så existerar inte ett BSC. Detta orsak-verkan samband är nödvändigt för att uppnå effektivitet 

med BSC eftersom det tillåter icke-finansiella mått vara förutsägare för framtida finansiella utfall. 

Kaplan och Norton antar alltså följande kausala relation: mått för förnyelse och utveckling driver mått 

inom interna processer. Dessa processer driver kundmåtten som i sin tur driver de finansiella måtten, 

vilket kräver att det finns ett orsak-verkan samband. Om detta orsak-verkan samband existerar kan 

BSC lösa många tidigare problem som historiskt sett har funnits. Men orsak-verkan sambandet kan 

vara farligt och missledande, då det inte alltid är så lätt att utveckla ett tydligt orsak-verkan samband 

mellan mått. (Norreklit et al, 2008) Även Malmi (2001) kommer fram till, utifrån en studie av 17 

finska företag, att måtten i varje perspektiv ofta är utvecklade självständigt, vilket skapa svårigheter att 

hitta orsak-verkan samband mellan dessa. 

Orsak-verkan sambandet kräver också en viss tidsaspekt, men det finns ingen tidsdimension inlagd i 

styrkortet (Norreklit, 2000). Detta då BSC:s olika effekter tar olika lång tid, då många faktorer 

påverkar finansiella resultatet kan det var svårt att veta vilken prestationsdrivare som har påverkat. Det 

kan också leda till att managers blir avskiljda från den operativa verksamheten eftersom det handlar 

om att leda organisationen uppifrån, vilket gör att de kan förlora synen på vad som är realiteten på 

operativ nivå. Detta kan föranleda att viktig kunskap förloras då effekterna av handlande inte i första 

hand observeras. Kaplan och Norton uttrycker ”you get what you measure”. Det är inte helt sant, 

enligt Norreklit et al (2008) då uttrycket antar att anställda agerar på ett enkelt och mekaniskt sätt, 

vilket är orealistiskt. Dåliga mått kan bli manipulerade och missledda (Norreklit et al, 2008). 

Norreklit (2000) säger också att det kan vara svårt att få styrkortet implementerat i de anställdas 

arbete. Man måste få de anställda att agera istället för att reagera, man måste uppnå ett internt 

engagemang hos de anställda och inte bara ett externt engagemang. Internt engagemang innebär att de 

anställda ser de själva som ansvariga och aktiverande personer i organisationen. Externt engagemang 

betyder att de anställda hittar sin motivation i regler och krav från andra. Om det är för stort fokus på 

externt engagemang kommer man motivera anställda att fokusera på vad som mäts. De anställda 

kommer att försöka uppnå goda resultat inom vad som mäts, men kan komma att strunta i andra 

element som även dessa är viktiga för företaget. 

För att undvika fallgropar med BSC, måste man se styrkortet som ett iterativt lärande istället för ett 

mekaniskt system. Man måste fråga sig ifall mått reflekterar vad som är menat att de skall reflektera. 

(Norreklit et al, 2008)  
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4 Fallstudie 

I kapitlet redogörs först för allmän information om fallföretaget för att skapa en grundläggande 

kunskap kring koncernen. Därefter behandlas de två enheternas styrkort var för sig. Kapitlet avslutas 

med specialistutlåtande för att ge en djupare insikt i BSC. 

4.1 Koncernen 

Fallföretaget är världsledande inom telekommunikation och är verksamt i mer än 175 länder. 40 

procent av alla mobiltelefonsamtal görs genom bolagets system och organisationen har varit verksam 

inom telekombranschen i 135 år (Företagets hemsida, 2011-03-21). Företaget är verksamt inom fem 

segment; nätverk, globala tjänster, multimedia, mobiltelefoni genom joint venture och inom 

mobilplattformar och halvledare genom ytterligare ett joint venture (Företagets årsredovisning, 2010). 

Företagets uttalade vision är (Företagets hemsida, 2011-03-21): 

“To be the Prime Driver in an all-communicating world.” 

I företagets årsredovisning för 2010 kan man utläsa vad BSC skall användas till: 

”Bolaget använder balanserade styrkort som hjälpmedel för att omsätta strategiska mål i ett antal 

resultatindikatorer för de operativa enheterna.” 

BSC används främst för att mäta resultat per marknad och kund, konkurrensposition, den interna 

effektiviteten, de finansiella resultaten och medarbetarnas tillfredställelse och inflytande. Styrkorten 

uppdateras, utifrån det årliga strategiska arbetet, med mål för det kommande året för varje enhet och 

kommuniceras genom hela organisationen. Det används för att anpassa operativa enheters och 

medarbetares mål till företagets.  

Enligt Olve et al (2003) har koncernledningen inom bolaget länge uppmuntrat till användning av 

styrkort, men det har inte funnits någon enhetlig uppbyggnad av styrkort och inte heller något 

koncernstyrkort: 

 

”Under några år fanns det bara en rekommendation från koncernledningen att använda styrkort, men 

under senare år har man mera aktivt uttalat att styrkort skall ingå som en del i planerings- och 

uppföljningscykeln för alla enheter. Ännu tycks emellertid penetrationen inte vara fullständig och de 

företag inom koncernen som använder styrkort gör detta mer eller mindre på eget initiativ.” 

(Källa: Olve et al, 2003, s. 247) 



 

 
37 

 

4.1.1 Organisationskarta 

 
Figur 7: Organisationskarta över fallföretaget inklusive respondenter på respektive avdelning 

Som figur 7 ovan visar så är företaget indelat i fyra affärsområden; Nätverk, Multimedia, Global 

service och Group function finance. Vi har koncentrerat våra intervjuer till två affärsområden, 

Utvecklingsenheten och Testmiljöenheten. Vi har inom dessa intervjuat personer från strategisk nivå 

ner till operativ nivå. 

4.1.2 Strategi 

Under strategiavsnittet har Jan H. bidragit med uttalanden för att ge en bild över hur företaget arbetar 

fram sin strategi. 

Företagets övergripande strategi är, enligt Jan; 

“Technology leader, cost leader och market leader.” 

Företagets strategi är det de vill uppnå med sin verksamhet och Jan anser att den är relativt ovanlig och 

bred. Han säger att det kan låta enkelt men att vara både tekniskt ledande och kostnadsledande går ofta 

emot varandra. Oftast är man dyr vilket gör att man inte är marknadsledande utan enbart tekniskt 

framstående. Bolaget vill vara de som är tekniskt ledande, producerar mest effektivt, levererar bäst nät 

och håller en marknadsledande position. Jan ser då BSC, inte nödvändigtvis som ett sätt att förmedla 

företagets strategi men som ett sätt att kontrollera den, ett kontrollinstrument för arbetsprocessen. 

Strategiarbetet på företaget justeras kontinuerligt, enligt Jan. En strategi görs aldrig enbart en gång för 

att sedan följas till punkt och pricka. Önskad position är långt bort i tiden och vissa saker måste göras 
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här och nu på grund av olika förändringar på marknaden. Detta justeras då i strategin. Man konstaterar 

att olika faser kräver olika saker olika år. 

Inom koncernen arbetar man utifrån en övergripande strategi för att sedan bryta ner den. Jan menar att 

man utgår från nivån över och går igenom kunskapsinhämtning, organisationsutveckling och mål för 

att sedan komma ner till individ. Detta måste detaljeras för att passa den verksamhet där det skall 

utföras inom, på respektive affärsområde och sedan avdelning och sektion. Generellt har 

strategiarbetet på företaget blivit mer ordnat och tydligt på senare år. Det finns en kalender som styr 

arbetet. Uppe på högsta nivån börjar man arbeta med att ta fram nästa års strategi under hösten för att 

sedan fastställa den. Efter att den processen är gjord tas strategierna upp på ett stort toppchefsmöte i 

maj-juni. Detta sker årsvis och då är det så att strategin bör vara fastställd när man sätter målen för 

kommande år. Strategierna finns tillgängliga för alla i koncernen som är intresserade samt så 

presenteras de på avdelningsmöten. 

Jan säger att det bästa man kan göra för verksamheten i arbetet med kommande års strategi är att ”be 

brutal but not rude”. Det han menar är att man måste uppmana alla till att verkligen se och värdera om 

man har blivit för gamla och slöa. 

”Om man säger att vi är för gamla och lite energifattiga. Om man säger det kan man faktiskt göra 

något åt det. Om man inte säger det utan har massa försvarsmekanismer har man noll chans att 

komma igen.” 

På företaget tas styrkorten fram utifrån strategin och det är något som anses som viktigt, att styrkorten 

skall utmynna ur strategierna. 



 

 
39 

 

4.2 Balanced Scorecard på Utvecklingsenheten 

4.2.1 Strategisk nivå 

 
Figur 8: Strategisk nivå inom Utvecklingsenheten 

Under företagets affärsområde Nätverk ligger Utvecklingsenheten. På Utvecklingsenheten finns det i 

grund och botten tre stycken huvudområden; mobile voice, mobile broadband, som är det stora 

utvecklingsområdet, och radio in all things. I dagsläget finns det ungefär 7 500 anställda på 

Utvecklingsenheten varav 1 300 är anställda på kontoret i Linköping. Här arbetar Maria E. som 

Operation Developement Manager, det vill säga med verksamhetsutveckling. Jan H. arbetar på 

Utvecklingsenheten som Strategy Manager. 

Under Utvecklingsenheten ligger flera supportenheter. Inom an av dessa arbetar man med GSM-nät 

och avdelningen finns i Linköping och Kista. De har även partners i Polen. Denna avdelning har som 

verksamhet funnits länge och marknaden ses därför som mogen. På avdelningen i Linköping arbetar 

omkring 350 personer. GSM är en mobilstandard, ett globalt system för mobilkommunikation som 

styr och skickar både data och tal. På kontoret i Linköping arbetar Ingrid B., chef för R&D Operations. 

Denna supportenhet hjälper design och test att utveckla sina verksamheter. Av de anställda i 

Linköping har Ingrid sex stycken anställda i hennes underavdelning. Då Ingrid enbart har sex anställda 

i sin enhet anser hon att det är relativt enkelt att förmedla strategin och deras BSC så att alla förstår 

vad det går ut på, hur det länkar och vilka målen är. På supportenheten finns det cirka sju olika 

styrkort i de inkluderade underavdelningarna. Då vi har valt att klassa Ingrid B. som en strategisk 

intervju ligger även hon under detta avsnitt. 
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Maria ser på användandet av BSC på följande sätt; 

”Det är för att få en tydlighet, visualisering och kommunikationsmöjligheter. Jag tycker det fungerar 

bra, det hjälper oss att fokusera tillsammans med strategin. Hjälper oss att bryta ner strategin, vad 

behöver vi göra till i år, då sett ur det större perspektivet. Vad behöver vi göra på fem år. Det hjälper 

oss att fokusera.” 

4.2.1.1 Lokal Strategi 

Företaget har övergripande valt att använda sig av tre ledord som skall förmedla strategin ut till de 

olika verksamhetsområdena; professionalism, respect och preseverence. Ingrid säger att dessa ledord 

genomsyrar strategin. Därutöver har VD:n valt att införa fem principer som beskriver hur 

verksamheten skall nå dit. Bilden är enligt Ingrid grunden för strategin både övergripande på företaget 

och på lokala enheter. 

 
Figur 9: Beskriver företagets ledord och hur dessa bygger upp strategin 

På Utvecklingsenheten utgår man ifrån tidigare års strategier när strategierna arbetas fram en gång per 

år, de är dock väldigt noga med att gå igenom alla områden. 
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Figur 10: Grundpelarna som Utvecklingsenhetens strategi är uppbyggd från 

Wanted position är grunden för strategin på Utvecklingsenheten, vad behöver vi göra för att nå dit vi 

vill? Om man vet vart man vill vara om fem år kan man sedan börja fundera på den verklighet som 

man står inför idag och hur man därifrån skall ta sig dit man vill. Utifrån current position utvärderas 

organisationen i en situationsanalys, var är vi i förhållande till vår wanted position? Vissa saker finns 

redan och vissa saker behöver man arbeta med att förbättra. Strategin skapas sedan utifrån de tomrum 

som har identifierats. Det är viktigt att inte räkna in för mycket i dessa tomrum, att fokus läggs på det 

mest relevanta. Det kan exempelvis handla om kompetensfrågor. Genom det här steget får man en 

form av teoretisk grundstomme, efter det börjar arbetet med att fundera på vad som måste göras 

strategiskt för att nå dit man vill. De fem rutorna i bilden ovan visar huvudblocken i framtagandet av 

strategin. Att värdera verksamheten är en kontinuerlig process, enligt Jan. Man ser till tekniska 

utmaningar, operativa utmaningar och kompetensutmaningar. Pilen på bilden ovan skall visa någon 

form av aktiviteter som Utvecklingsenheten genomför för att uppnå wanted position. 

4.2.1.2 Perspektiven 

Från och med år 2011 har företaget från högsta nivå ner till alla enskilda avdelningskort valt att 

fokusera på tre perspektiv; 

 Kunder - representerar marknaden 

 Anställda - representerar den organisatoriska synen 

 Aktieägare - representerar det finansiella perspektivet 
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Figur 11: De tre perspektiven i 2011 års BSC 

Fokus läggs på tre perspektiv för att skapa en tydlighet. Tidigare hade man ytterligare två perspektiv, 

internal efficiency och competitive position. Dessa har inte tagits bort utan slagits samman med de tre 

resterande. Detta för att skapa en tydlighet och en enkelhet, ett fokus på det som anses viktigt för 

organisationen. Anställda har alltid setts som en grundpelare för koncernen. En slogan uttrycker detta; 

”it begins with us”, vilken menar att de anställda är viktiga och att de hela tiden måste utveckla sin 

kompetens. Både aktieägare och kunder är viktiga, därför valdes dessa två tillsammans med anställda 

som perspektiv. 

Maria anser att alla tre perspektiven är lika viktiga för Utvecklingsenheten. Detta då de olika 

perspektiven hänger ihop och påverkar varandra, direkt eller indirekt. Enligt Jan kan en verksamhet till 

exempel inte ha världens mest kreativa personal utan att inkludera några effektivitetsmål i sitt styrkort 

som kan analysera kreativiteten. Jan och Maria anser båda, att om inte det här resonemanget och 

förståelsen finns kommer det inte att fungera långsiktigt. Ingrids supportenhet har precis som 

Utvecklingsenheten tre perspektiv i sitt styrkort. Ingrid anser vidare att anställdaperspektivet är det 

viktigaste för hennes avdelning då de har flest mål där som kopplar till den verksamhet som de arbetar 

i. 

4.2.1.3 Mål och mått 

På Utvecklingsenheten BSC till 2011 finns det nio mål, tre för vartdera perspektiv. Man har under 

många år arbetat med att lära sig hur antal mål kan skäras ner. Maria säger att syftet är att sätta så få 
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mål som möjligt på styrkortet men att de ändå skall kunna täcka in det viktigaste. Detta för att kunna 

fokusera och slippa förvirra de anställda med många mål. 

Målen på Utvecklingsenheten tas fram utifrån strategin och utifrån vilka mål som har satts på nivån 

ovanför, Nätverk. Maria säger att när man skall ta fram mål så tvingas man att välja vad som faktiskt 

är viktigt för verksamheten inom Utvecklingsenheten. På Utvecklingsenheten arbetar man från augusti 

fram till december med att sätta målen. Det förs diskussioner och oavsett om man mäter rätt eller inte 

anses diskussionen vara otroligt viktig. På Ingrids avdelning finns det en anställd som till stor del 

arbetar med framtagningen av målen. Ingrid säger att det är väldigt mycket arbete med att ta fram 

målen. I början av målformuleringsprocessen sitter de oftast med runt 15-20 mål på 

Utvecklingsenheten. Efter att ha bestämt vad som är det viktigaste kortas antal mål ner till så få som 

möjligt. Sedan med utgångspunkt från Utvecklingsenheten styrkort har man på supportenheten enligt 

Ingrid, tagit bort två av målen i det finansiella perspektivet då dessa inte talar till verksamheten inom 

denna avdelning. Oftast länkar målen på supportenheterna ett till ett med målen från 

Utvecklingsenhetens BSC, det innebär att målen kopieras direkt ner från Utvecklingsenheten in i 

styrkortet på Ingrids avdelning. 

På Utvecklingsenheten fokuserar man på områden som är strategiskt viktiga, strategiska problem och 

som därför ligger högt upp på agendan. Det finns alltså ingen anledning för Utvecklingsenheten att i 

sitt styrkort ta med sådant som går mycket bra. BSC ses då som ett hjälpmedel för att lyfta fram dessa 

och få de anställda medvetna om vad som behöver extra uppmärksamhet just det året. Ett sätt att göra 

detta är att placera det som ett av nio mål på styrkortet. Vissa mål som inte kommer in på BSC följs 

upp på andra sätt istället. Detta då man anser att en gräns måste dras någonstans för att det inte skall 

bli rörigt. Jan anser att gränsen går vid tvåsiffrigt. Det är viktigt att fråga sig vad man tillför styrkortet 

om man tar in ytterligare ett mål. På Utvecklingsenheten har man valt att se mer funktionellt på valet 

av mål; vad säger de här olika sakerna oss? Om några av målen överlappar varandra så slås de ihop till 

ett eller så tas något bort. 

Jan uttrycker hur Utvecklingsenheten väljer vad som bör vara med på BSC på följande sätt: 

”Man skall inte vara stolt över att det man jobbar med finns på ett BSC. På ett BSC tas inte saker som 

går jättebra med, det finns ingen anledning till det. Strategin handlar ju om att vi skall stänga gap. 

Om vi är nöjda och glada med något, det tuffar och går som det skall, skall inte det in på BSC. På 

BSC sätter vi de andra sakerna. Om målen finns här betyder det inte heller att man är dålig utan man 

befinner sig i ett område som är svårt, viktigt och måste belysas.” 

Jan brukar göra checkpoints när målen diskuteras fram, det innebär att han lägger ut målen på en 

strategibild för att tydligt kunna se vart de ligger och vilka områden som täcks in respektive inte täcks. 
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Om det då finns några områden som inte täcker strategikartan är det viktigt att fundera på vad man 

skall göra. Så länge man är medveten om det kanske det inte gör något eller så måste man lyckas få in 

även detta i BSC. 

 
Figur 12: Standardmall för beskrivning av målen 

Jan säger att målen bestäms och definieras i standarmallen ovan där det beskrivs; vilket målet är, 

varför det målet finns, vem det riktar sig till, hur målet mäts, vem som äger det och vilket perspektiv 

det ingår i. Målen specificeras i en standardmall, se bild under kapitlet om Testmiljöenheten nedan. 

Samma mall gäller för alla mål. Här beskrivs mer specifikt hur det har gått respektive kvartal och hur 

målet mäts mer ingående. 

Målprocessen går fram och tillbaka mellan olika organisatoriska nivåer. På Utvecklingsenheten finns 

en anställd per enhet och avdelning som driver processen. Varje mål har en ägare och en drivare, 

ägaren ser till en strategiskt högre nivå och drivaren avgör vilka målnivåer som skall sättas. Processen 

skiljer sig mellan olika mål och mellan olika år. Vissa mål ses som självklara medan andra är väldigt 

svåra att formulera. 

Vissa mål kan vara ihärdiga och vara kvar på BSC i flera år. Målen kan variera lite och skifta form fast 

innehållet i stort kan finnas med över flera år. De finansiella målen anser Jan är lättast att sätta då det 

handlar om kronor och ören, företaget vill veta hur mycket Utvecklingsenheten säljer och tjänar. Om 

det inom koncernen uppstår ett strategiskt problem så kommer det att vara ett måste på BSC. Även 

kompetens är något som återkommer varje år då man inom bolaget värderar detta högt. När ett mål 
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inte längre är i fokus så gäller det ändå att lyckas att få det att bli operativ vardag för att ge plats för 

viktigare områden på styrkortet. 

Förra året, 2010, hade Utvecklingsenheten två styrkort; ett för marknad och ett för utveckling. Nu till 

2011 har de valt att slå ihop dessa till ett. Detta då man med vissa av målen arbetar tillsammans, där 

det finns både ägare och drivers på båda avdelningarna, samtidigt som vissa av målen kan vara väldigt 

produktspecifika. Med ett gemensamt styrkort för de båda områdena blir det tydligare. Maria säger att 

man tidigare var tvungen att sitta och titta på två styrkort olika för att sedan sätta ihop dessa till ett, 

samt att det tvingar till val, man måste välja vad man vill fokusera på. 

4.2.1.4 Hierarkiskt samband mellan styrkorten 

På Utvecklingsenheten ser man ett hierarkiskt samband mellan styrkorten, både uppåt och nedåt i 

organisationen. Däremot kanske inte detta samband alltid är givet utan det kan bestå av indirekta 

kopplingar. Det då man, enligt Maria ser direktiv uppifrån som ett givande och tagande, även om vissa 

mål är mer styrda än andra. De mål som Utvecklingsenheten väljer att ta in som inte kommer direkt 

uppifrån kopplar ändå på något sätt till det övre styrkortet. Det viktiga för Utvecklingsenheten är att 

alla mål som finns på styrkortet talar till deras verksamhet. Det förs dialog både top-down och bottom-

up på alla nivåer. Detta då det sker kompromisser mellan målen i de olika styrkorten. Både Jan och 

Maria anser att det sämsta man kan göra är att kopiera någon annans BSC då andra nivåer och 

avdelningar har helt andra problem och lever i en annan verklighet än vad Utvecklingsenheten gör. Av 

den anledningen tar inte Utvecklingsenheten styrkortet från Nätverk rakt av. 

Maria säger att de på Utvecklingsenheten har blivit starkare att säga nej om de anser att något mål inte 

är viktigt för deras verksamhet. Utvecklingsenheten tar fram sitt eget BSC men både från 

koncernstyrkortet och Nätverk kommer mål som anses bör vara inkluderade. Det är då viktigt att 

kunna se hur ett mål som Utvecklingsenheten vill ha kopplar till det målet som företaget vill få in. Kan 

man visa den kopplingen brukar det inte vara några problem att få in det mål man vill ha. 

Utvecklingsenheten försöker hålla sig till det som är viktigt för dem. Jan känner att ledningen inte vill 

att de på Utvecklingsenheten enbart skall göra något för att tillfredställa dem, utan ledningen vill se 

initiativ till på vilket sätt Utvecklingsenheten kan skapa en bättre grund och marknadsbild för 

företaget. Samma procedur gäller relationen Utvecklingsenheten och dess underavdelningar 

Vissa mål är mer styrande än andra, till exempel koncernens mål som berör costumer first. Det är ett 

övergripande mål och skall genomsyra det arbete som görs i hela organisationen. Detta är styrande och 

ger en riktväg, denna måste sedan anpassas och detaljeras ner till det som görs på Utvecklingsenheten 

och sedan ner till varje enskild underavdelning. Jan uttrycker det på följande vis: 
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”Det måste brytas ner annars hamnar vi på floskeltoppen. Det är väl det som egentligen är den stora 

utmaningen i det här jobbet. Att lyckas hålla det till max fem saker på de olika nivåerna. Skall vara 

sådant som man kan relatera till, det är svårt.” 

På allra lägsta nivån går inte Utvecklingsenheten in och styr utan där får sektionerna själva välja om de 

vill ha ett styrkort, det uppmuntras men är inget måste. Vissa avdelningar under Utvecklingsenheten 

har enbart mål i ett eller två av perspektiven på BSC, detta beror på vilka mål uppifrån som anses 

påverka dem. Både Maria och Ingrid säger att även antalet mål kan variera mellan olika avdelnings- 

och sektionsstyrkort. Varken Utvecklingsenheten eller Ingrids avdelning går in och bestämmer hur 

många mål styrkorten på de lägre nivåerna skall innehålla. Här gäller samma principer för 

underavdelningarna som för Utvecklingsenheten, så få mål som möjligt och en mätare för varje mål. 

Det finns ingen anledning till att en underavdelning skall ha mål som inte rör deras verksamhet säger 

både Jan och Ingrid. De anställda skulle bara bli förvirrade om de hade mål som inte talar till deras 

verksamhet. Även Ingrid säger att underavdelningarna själva får välja hur många mål de vill ha inom 

varje perspektiv. Däremot måste det finnas en tydlig återkoppling till styrkortet på nivån ovan. 

Styrkorten på lägsta nivån styrs indirekt av Utvecklingsenheten via styrkorten på nivån direkt under. 

När avdelningsstyrkorten summeras ihop till ett på Ingrids nivå måste detta svara på de krav som har 

kommit ifrån Utvecklingsenheten. Även om de enskilda avdelningarna inte har mål i alla perspektiv 

skall de tillsammans täcka alla områden. 

4.2.1.5 Mätning och utfall 

Nedan ses de olika visarna som företaget använder för att visa utfall samt de olika färgerna som 

används. Dessa visare används när målen presenteras, för att tydliggöra vad som skall fokuseras. Den 

vänstra kolumnen visar hur man ligger till i dagsläget och den högra vart man tror man landar i slutet 

av året. Robust ligger i mitten, varken bra eller dåligt, utan det är en självklar nivå att nå. Medan 

commitment och stretched innebär att man lyckats över förväntan. Ligger ett mått på warning eller off 

track krävs ytterligare åtgärder för att nå dessa mål. 



 

 
47 

 

 
Figur 13: Visare som beskriver de olika nivåerna som finns för att mäta målen 

Vissa mål bör i slutet av året vara röda eller gula, om alla mål nås anses målen vara för lågt satta. Om 

alla mål visar grönt ifrågasätter chefer ovanifrån detta. Målen sätts alltså så pass hårt att de skall vara 

utmanande att nå. Färgerna och visarna är väldigt tydliga och används för att hjälpa de anställda att 

lättare se helheten. På Utvecklingsenheten används visare i två olika storlekar på styrkortet för att 

tydligt markera hur man ligger med att uppnå målen. Stora visar vart det är troligt att man kommer 

hamna i slutet av året och de små används för att visa på månadsbasis. 
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Figur 14: De olika gränserna som målen sätts utifrån 

Maria säger att ingen definierar ett mål man inte tror man kommer att uppnå. Det finns gränser 

uppifrån koncernledningen om hur hårt målen skall sättas, se bilden ovan. Utvecklingsenheten 

försöker sätta sina mål utifrån dessa samtidigt som de försöker sätta alla mål utifrån samma gränser. 

Gränserna är till för att man skall sätta målen så pass hårt att inte alla landar på stretched i slutet av 

året. Jan säger att man inte kan jämföra olika avdelningar utifrån utfall. Olika avdelningar arbetar olika 

med att sätta mål, olika avdelningar har olika förutsättningar, produkter, mognad och kunder. På 

Utvecklingsenheten sätter man målen utifrån sin verklighet och sin strategi. På Utvecklingsenheten 

försöker man klargöra samband mellan målen på lägre nivåer med mål på högre nivåer men inget mäts 

matematiskt. Det är alltså mer resonemangsmässigt så att man på ett tydligare sätt skall förstå målen. 

Maria säger så här om mätningen av målen: 

”Vi försöker ju ha en mätning per mål så man verkligen fokuserar på vad som är viktigast för att vi 

skall nå det här målet. Detta så man inte har fem stycken som man sen räknar ihop och sen får något 

gyllene snitt. Utan vad är det viktigaste. Ibland lyckas vi mer eller mindre bra med det och ibland är 

det svårt att hitta rätt mätning för ett visst mått.” 

 
Figur 15: Exempel på hur ett styrkort med mål ser ut när de visas för de anställda 

På Utvecklingsenheten görs uppföljning månadsvis för att visa statusen på målen, se bild ovan. Bilden 

nedan visar kvartalsvis hur man ligger till gentemot förväntningarna. Graferna visar vad som skall 

mätas och följas upp, hur det har gått, vad det får för konsekvenser samt vilka åtgärder man har på 

respektive mål för att rätta till om det går snett. Maria säger att de på Utvecklingsenheten själva har 
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valt att redovisa uppföljningen månadsvis, i mallen uppifrån företaget påvisas kvartalsvis uppföljning 

på målen, detta för att kunna få ett snabbare förlopp om det skulle vara något mål som går åt fel håll. 

Även Ingrids avdelning mäter och följer upp målen varje månad för att sedan rapportera utfallet uppåt 

i organisationen. Ingrid säger att vissa av målen följs upp kvartalsvis men att hon helst ser månatlig 

uppföljning. 

 
Figur 16: Standardmall för hur målen redovisas inklusive specifikationer 

Målen följs upp varje månad på ledarmöten och rapporteras samtidigt uppåt i organisationen. Alla 

enheter får feedback om utfallet. Enheterna kan även se hur de ligger till både jämfört med andra 

enheter men även gentemot Utvecklingsenheten och företaget generellt. Sedan anser Jan att man inte 

skall se det som något facit, det måste läsas i kontext. 

På Utvecklingsenheten är de anställdas belöningssystem, BBI, kopplat till det övergripande 

koncernstyrkortet. Förr var BBI kopplat till mål på avdelningsstyrkorten men bolaget har valt att lyfta 

upp detta. BBI gäller för alla anställda och bonusen är på Utvecklingsenheten kopplad till mål från alla 

tre perspektiven. Maria tror inte att de anställda känner att de kan påverka måtten direkt men att man 

som en enhet kan se hur man bidrar till målen på styrkortet på nivån över. Utöver BBI finns det ett 

bonussystem som gäller för chefer och för anställda som är utvalda utifrån andra kriterier. Detta 

bonussystem kan koppla till andra mål och mått än vad BBI gör. 
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Maria och Jan anser båda att de anställda inte bryr sig mer om att nå de mål som är kopplade till BBI. 

Det är i så fall när det är dags att redovisa utfallet, om det blir någon bonus eller inte, som de anställda 

är mer frågande till detta men annars märker man på Utvecklingsenheten ingen skillnad. Även Ingrid 

tror inte att de anställda känner att de kan påverka måtten direkt men att de eventuellt indirekt kan se 

ett samband. Ingrid skulle vilja se att det fanns vissa mål på lägre nivå kopplat till BBI. 

För de mål som är kopplade till BBI säger Maria följande: 

”Det är viktigt att målen är tydligt satta, så det inte blir några konstigheter när man skall utvärdera 

vad utfallet blev. Vi lägger ner extra kraft på när vi tar fram dessa så det inte skall bli någon 

diskussion.” 

Målen som ingår i BBI kopplar oftast till flöden av pengar då det är svårt att koppla bonusen till icke-

finansiella mål. Detta då de anses svårare att mäta än finansiella. Jan anser att det är lättare att påverka 

vissa av målen men det är inget som han känner att de anställda fokuserar på. Pengar på företaget är 

ganska svårt att påverka som individ annat än att göra det arbete man skall. 

4.2.1.6 Andra styr- och mätverktyg 

Jan anser att företaget har många ytterligare mätverktyg utöver BSC. Dashboard är ett sådant exempel. 

Denna mäter och visar mått som inte har kommit in på styrkortet men som kan vara minst lika viktiga 

för Utvecklingsenheten. Ytterligare exempel är de ekonomiska systemen där Utvecklingsenheten 

kontrollerar siffror, Jan pekar på vikten att känna sina siffror. Sedan mäter man även på projekten, om 

de levererar i tid och håller kvaliteten. Man kan även se uppföljningen som ett styrmedel för att peka 

på var man skall lägga extra tid. 

Enligt Ingrid har hennes avdelning valt att kompletterat sitt BSC med ett måttverktyg som används för 

att tillfredsställa olika intressenter i deras verksamhet. Detta för att skapa ett större fokus på den 

operativa nivån istället för nedbrytningen från den strategiskt högre nivån. 

4.2.1.7 Påverkan på de anställda 

De anställda under Utvecklingsenheten kommer framför allt i kontakt med BSC på två olika sätt; 

möten för alla anställda och individuella IPM-samtal. På Utvecklingsenheten genomförs möten för de 

anställda fyra gånger per år. Där redovisas BSC, den punkten är med på varje möte säger Maria. Man 

går då igenom hur det går rent allmänt med BSC. Om inte resultat på styrkortet visas så säger de 

anställda att de har saknat det och att de vill se utfallet. Personalen saknar styrkortet om det inte visas 

men ingen större notis tas till det när det visas, säger Ingrid. Styrkortet redovisas även i en 

månadsrapport varje månad samt att man som anställd kan ta del av uppföljningen via intranätet. 

Enligt Maria försöker man på Utvecklingsenheten, med hjälp av BSC, att förmedla ut strategin för att 

påverka alla att arbeta i rätt riktning men det är svårt att veta om de anställda uppfattar detta; 
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”Svår fråga, om de anställda vet vad strategin är. Ibland kan man prata och beskriva strategin sen 

ställer man en uppföljningsfråga i dialog om folk vet vad strategin är och då säger de nej. För de 

uppfattar kanske inte riktigt att det är strategi men börjar man fråga vad de gör och varför så vet de 

det men inte att det specifikt är strategin. Ibland är det inte ett till ett matchning. Etiketten är inte 

riktigt den samma som uppfattningen hos folk.” 

Både Maria och Jan är överrens om att det viktiga är inte om de anställda förstår strategin eller inte, 

det viktiga är att de anställda vet vart Utvecklingsenheten strävar, att de når resultat och kommer dit de 

skall. Jan säger: 

”Det viktiga är att det görs på rätt sätt. BSC ingår i ett flöde för att vi skall nå dit vi vill.” 

På Utvecklingsenheten använder man sig utav personliga IPM-samtal mellan chef och anställd för att 

utvärdera hur arbetet fortlöper, vilka utbildningar den anställde skall ta och det sätts även personliga 

mål. Maria säger att de individuella målen kopplar till målen på BSC. Det handlar om att de anställda 

skall se hur de som individ bidrar till det som Utvecklingsenheten och företaget vill nå. På det sättet 

kommer målen mer eller mindre nära individen och då blir det lättare att göra kopplingar. Både 

strategin och BSC gås igenom på samtalen. Strategin bryts då ner och blir tydligare för individen. Det 

finns på företaget ett ramverk för hur IPM-samtalen skall gå tillväga, hur diskussionen skall föras och 

hur det kopplar till strategin. Denna följs upp på Utvecklingsenheten och utifrån det sätts de 

individuella målen. Det blir lättare för den enskilda individen att relatera till något som ligger nära det 

man gör i den dagliga verksamheten, därför uppmuntras alla underavdelningar att ta fram ett BSC. 

I personalenkäten Dialog finns det ett antal frågor som berör strategin, styrkorten och målen. Jan säger 

att det inte nödvändigtvis står dessa ord uttryckt men den bakomliggande meningen syftar till dem. Jan 

påpekar att det viktiga inte är om personalen vet vad BSC är, även om de borde göra det efter alla år. 

Det väsentliga är att de vet vad de skall göra. Jan ser då BSC som ett managementverktyg för att styra 

verksamheten. 

4.2.1.8 Syn på Balanced Scorecard 

BSC skall utmynna ur företagets och Utvecklingsenhetens strategi. Jan påpekar att styrkortet är en del 

i strategin. För Jan och Maria kan BSC ha många betydelser, det definieras inte som ett begrepp. På 

Utvecklingsenheten använder man BSC som ett sätt att mäta det som verksamheten gör. Jan säger att 

BSC är något som mäter här och nu, med det menas det närmaste året då det är för den tidsperioden 

som målen sätts. Vidare ses BSC på Utvecklingsenheten som ett sätt att styra att de går i rätt riktning. 

Maria väljer att se på varför man har valt att använda BSC på följande sätt: 
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”Det är för att få en tydlighet, visualisering och kommunikationsmöjligheter. Vi går igenom det på 

alla all employee möten och tvingas välja vad som faktiskt är viktigt. I BSC vill vi visa det som 

verkligen är fokus.” 

Ingrid anser att BSC i första hand används som ett styrverktyg och hon tycker att det fungerar bra. 

Vidare tycker hon att det har blivit bättre med åren då de har arbetat så pass länge med BSC och då 

strategin har blivit mer uttalad. 

Jan liknar BSC vid en instrumentpanel för ett bolag. Han menar då att man måste se på helheten och 

kan inte enbart fokusera på en del. Ser man hur målen i BSC kopplar till varandra kan man få en 

förståelse varför företaget går i en viss riktning. BSC visar både direkt och indirekt vad som är fel i ett 

företag, sedan måste man ta fram åtgärder för att lösa dessa. 

4.2.2 Operativt anställdas syn på Balanced Scorecard  

4.2.2.1 Sektionschef 

 
Figur 17: Sektionschef 

Ytterligare en supportenhet under Utvecklingeenheten arbetar med 4G, de finns i Linköping, Kista och 

har partners i Canada. 4G är en vidareutveckling av 3G. Anders L. är sektionschef på denna 

supportenhet som är ett projektkontor. Anders har tidigare arbetat som avdelningschef på Ingrids 

avdelning och var då målägare för ett kompetensmål mål. Det innebär att han har god kunskap om 

BSC och har arbetat med styrkort och mål under lång tid. I år kommer han även att sätta mål för sina 

medarbetare. 
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4.2.2.1.1 Strategi 

Anders ser strategin som ett sätt att peka ut riktlinjerna för verksamheten: 

”Det är nog ett rättesnöre för att styra verksamheten i stort i rätt rikting och sen är det bra att man 

uppdaterar den varje år för det händer ju så mycket. Det blir småjusteringar varje år.” 

Anders anser att företaget kan anses leva upp till sin strategi. Däremot anser han att strategin blir mer 

och mer generaliserad ju högre upp i organisationen man kommer. Det viktiga är att lyckas översätta 

den övergripande strategin till något som är relevant på operativ nivå. Enligt Anders skiljer sig den 

lokala strategin från den övergripande lite utifrån vilken verksamhet man arbetar inom. 

4.2.2.1.2 Kunskap och vetskap om Balanced Scorecard 

I och med att Anders har varit med och formulerat mål som målägare har han bra kunskap om 

företagets styrkortsarbete.  Att det skulle finnas tydliga samband mellan olika mål är inget som Anders 

kan se. Indirekt samband mellan Anders kompetensmål och andra mål fanns, när han var målägare, 

men inget tydligt. Exempel på indirekt samband är att om man inom varje enhet arbetar rätt med 

kompetensmålet bör personalen naturligt bli duktigare i projekt. Det i sin tur leder till att enheterna 

kan leverera bättre kvalitet i tid och då få färre felrapporter från kund. Detta visar på en röd tråd, men 

Anders känner inte att någon sådan kan utläsas. På supportenheten Anders arbetade tidigare gjorde 

man en mängd matriser för att visa på målkopplingar. Vill man engagera så finns det möjligheter till 

att se samband men det är inget som tydligt förmedlas ut i bolaget. 

Anders var tidigare ansvarig för ett mål inom kompetensutveckling. Kompetensutveckling ser Anders 

som ett självklart mål; att identifiera vad varje avdelning har behov av och att kompetensförstärka. Då 

kompetensutveckling inte går att göra på så många olika sätt hade Anders en pragmatisk syn på även 

detta. Varje avdelning fick i princip lägga upp det som de ville. Anders satte inga krav att 

avdelningarna måste göra på ett visst sätt.  

”Det skulle göras en analys och det skulle göras en plan och det skulle följas upp mot den planen. Det 

var de enda kraven jag satte. Sen vad som fanns i planen och hur det såg ut, det kan ju inte jag avgöra 

vad som passar bäst på varje avdelning.” 

4.2.2.1.3 Intresse för Balanced Scorecard 

Det Anders anser att man måste sträva efter är att konkritisera styrkorten på de lägre nivåerna. På vissa 

enheter använder man BSC på en ganska hög nivå och gör då inget eget på nivåerna under, utan ärver 

ner styrkortet ovan. På andra enheter gör sektionerna sina egna BSC. Anders säger att i och med att 

man stannar på högsta nivån blir det mer generaliserat och om han då skulle ta fram ett styrkort för sin 

enhet skulle det bli mer konkret. Detta styrkort skulle då, på ett mer effektivt sätt, kunna användas till 

att styra utifrån. Anders säger att han inte skulle förbjudas att ta fram ett BSC för sin sektion, det 
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skulle han kunna göra men det skulle antagligen krävas en hel del för att ändra något som man får 

uppifrån. Det är något Anders känner att han i dagsläget inte kan göra på den position han har. 

Anledningen till att Anders inte har tagit fram något eget BSC för sina medarbetare utrycker han på 

följande sätt; 

”Det att jag inte har något eget, tyder väl på att den kanske inte är så viktig för att styra verksamheten 

längst ner för då skulle jag förmodligen ha haft det. Utan det duger ju gott för mig att relatera till en 

som är skapad på en högre nivå.” 

BSC är något som påverkar de anställda i viss mån då det följs upp månadsvis med visarna. Det gör att 

om något mål helt plösligt landar på gult eller rött så sätter man sig ner och funderar på vad som kan 

göras för att styra upp problemet. Anders påpekar att det inte är säkert att de anställda hade brytt sig 

om detta om inte mätningen hade visats. Ingen anställd vill se gult och rött i styrkortet, har man satt 

rätt uppifrån kommer medarbetarna på lägre nivå att fokusera på rätt saker för att nå grönt på målen. 

4.2.2.1.4 Delaktighet 

Vad gäller ledningen och chefers delaktighet är engagemanget sådär, enligt Anders. Det fanns ett 

forum där målägarna diskuterade och beslutade om målen. På så sätt finns det, enligt Anders, 

delaktighet både uppåt och i sidled mellan avdelningschefer men det visades inget större intresse för 

hans mål när han var målägare. Som målägare påverkas man av BSC men Anders kan inte se att det 

har påverkat hans beteende eller sättet han arbetar på. 

När Anders var målägare var han även delaktig i målformuleringsprocessen. Målet Anders ansvarade 

för berörde kompetensutveckling och han arbetade gemensamt med ansvarig på en högre nivå. Då med 

att diskutera fram de olika nivåerna och hur målet skulle formuleras. Däremot involverades inte 

personalen underifrån särskilt mycket utan målet som kom uppifrån översattes till något som var 

lämpligt på lägre nivå. Det var ingen som brann för att göra något mer arbete med styrkorten. 

Vad gäller strategin finns det strategigrupper inom alla enheter, dessa arbetar med strategier och mål. 

Dessa grupper genererar de mål som finns på styrkorten. Det är enbart någon procent som är delaktiga, 

då främst tekniska ledare och erfarna projektledare eller sektionschefer. Som operativt anställd på 

företaget känner man nog, enligt Anders, inte att man kan bidra men möjligheten finns. Vidare kan 

man även välja att låta bli att bidra utan att det påverkar något. 

4.2.2.1.5 Påverkbarhet  

Anders har ett pragmatiskt förhållningssätt till hur målen sätts då han anser att styrkorten är relativt 

generellt satta, då menar han att vilka mål han än sätter för sina medarbetare så kan han finna en 

koppling till målen på nivån över. Själva kopplingen mellan målen på BSC och målen för sektionen är 

för Anders och personalen inte så viktig men BSC visar på kopplingen uppåt i företaget. 
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”Det är ju hur målet är formulerat som är det viktiga för medarbetaren och hur man kan mäta det. 

Men det ger ändå den här kopplingen att alla kan se någon röd tråd, hur man bidrar. Även om det blir 

lite krystat ibland men det måste bli det.” 

Även om de anställda känner att de inte kan påverka målen påpekar Anders att det inte är omöjligt om 

man vill vara delaktig. Vill man påverka innehållet i styrkorten finns det kanaler även om de är väldigt 

långa: 

”Att påverka innehållet, jag tror nog att om du går ut och frågar gemene man så tror jag inte att de 

känner att de påverkar innehållet överhuvudtaget utan det är något som kommer uppifrån.” 

Anders tror att de anställda på lägsta nivån i organisationen inte känner hur de kan bidra till att uppnå 

målen. Målen är satta för högt upp i företaget och det blir då långsökt för den enskilda individen. 

Däremot är det på operativ nivå produkterna och tjänsterna produceras, indirekt är det här målen 

uppnås. Står det till exempel i ett mål att fokus skall vara på kvalitet så förväntas den operativa nivån 

fokusera på det. Sen kommer verkligheten och man måste då även leverera i tid, vilket är ett annat 

mått. Detta kan innebära att två mål kan krocka i sina betydelser men båda måste nås. Det kan göra 

mätningarna förvirrande för den enskilda individen. 

4.2.2.1.6 Uppföljning  

Vad gäller uppföljning och om att alla mål skall vara gröna i slutet av året eller inte finns det, enligt 

Anders, olika åsikter hos olika chefer. En del anser att allt skall vara jättebra och då visa på stretch, 

Anders anser däremot att målen då är alldeles för lätt satta. Han strävar mot commitment, gulgrönt, 

men att visarna inte ska slå i botten. Om alla mål visade grönt anser Anders att det nästan skulle bli lite 

fånigt. Dock slog visaren i botten på kompetensmålet, det berodde på att mätningarna var för enkelt 

utformade. Utfallet på målet räknades ut genom en skala på ett till fyra för respektive avdelning. Dessa 

viktades sedan mot vad målet låg på. Ett var mycket dåligt och om alla svarade fyra landade visaren på 

stretch. Detta gjordes kvartalsvis och summerades sedan ihop, vilket var ett för snällt tillvägagångssätt. 

Hade Anders fått vara målägare ett år till hade han dragit ner på gränserna. På det sättet som användes 

för att räkna ut utfallet slog visaren i botten men avdelningarna ansågs att i verkligheten ligga runt 

commitment. Då ingen ifrågasatte sättet att mäta utfallet på tycker Anders tyder på att det inte är så 

många som bryr sig om detta. 

Rent generellt anser Anders att de på företaget inte har lyckats koppla uppföljningen av BSC med 

bonussystemet samt att de anställda inte fokuserar mer på de mål som är kopplat till detta: 

”Det har mer och mer gått från personliga mål och avdelningsmål till att vara vinstdelningssystem 

nästan. Idag är ju de målen satta på jättehög nivå, som genererar bonus så jag tror inte att., jag tror 
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inte att någon känner: jobbar jag bra här kommer jag att få någon procent extra i bonus. Utan det blir 

bara en glad eller trist överraskning i april.” 

4.2.2.1.7 Syn på Balanced Scorecard 

Anders tror att de anställda antagligen inte kan se sambandet mellan deras individuella mål och de mål 

som finns på styrkortet högre upp. Det är något Anders måste visa sina anställda för att de skall se det. 

Detta då målen och strategierna är satta så pass högt upp i organisationen gentemot det dagliga arbetet 

på operativ nivå. Medarbetarna är så fokuserade på att leverera i projekten att det nog inte är många 

som lyfter det till sammanhanget att företaget tjänar pengar i slutändan. 

”Det är väl lite det här om man staplar sten eller bygger en katedral. Det är nog mycket stapla sten 

man känner om du frågar, man gör sin lilla bit men man har inte riktigt känslan för att det här blir 

något stort och fint när alla har lagt sin bit.” 

Däremot är känslan av att bygga en katedral något att eftersträva. Företaget är dock ett stort företag, 

drygt 100 000 anställda, och att då lyckas med att förmedla den känslan hela vägen ner är svårt. 

Anders säger att om känslan av att bygga en katedral finns på något plan så är den inte kopplad till 

BSC. Det skulle antagligen vara lättare att bygga en gemensam företagskultur, något som bolaget 

enligt Anders inte riktigt har i dagsläget. Anders tror att anledningen till det är att företaget är för stort. 

Till exempel om man jämför med ett mindre företag är det tydligare mellan vad individen gör och vad 

företaget tjänar. Engagemanget bland personalen på bolaget var mycket större under krisen åren 2002-

2003, när det var en del uppsägningar.  

Enligt Anders fungerar BSC bra på företaget och han anser att de bör fortsätta med det för att peka ut 

de stora riktningarna i organisationen, vad som är viktigt att fokusera på. Anders tror att man skulle 

kunna nå längre med styrkorten och då lyckas bättre i verksamheten, men vinsten för individen 

kommer antagligen inte att överstiga frustrationen över att behöva lägga ner den extra tid som skulle 

krävas. Däremot finns det individer som vill vara med och bidra, det är då viktigt att inte låsa dessa 

ute. Det handlar om att situationsanpassa arbetet och låta de som vill vara delaktiga vara det men inte 

påtvinga deltagande. 

Anders tycker att det skulle vara bra om alla kände att de bidrar till något stort istället för att enbart 

fokusera på sitt arbete. På företaget finns det ingen enhetlig linje om hur avdelningarna skall arbeta 

med styrkorten. Anders anser att det är bra då företaget är en sådan stor organisation. Det skulle 

antagligen inte fungera att säga något på hög nivå som sedan fungerar hela vägen ner. 

Om man på företaget skall arbeta med mål måste man förnya vissa mål så det inte är samma år efter år 

anser Anders. Anders säger att det då skulle kunna ses som ett bevis på att företaget misslyckats, om 

man varje år har mål inom samma område så har man inte lyckats med att nå målen och då inte lyckats 
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förbättra verksamheten. Det som däremot är grundproblemet på bolaget, enligt Anders, är att det är så 

trögt att ta beslut. Det kan bli oändliga diskussioner och inga beslut fattas. 

”Det är sällan man blir slagen på fingrarna om man tar beslut men det finns en rädsla att ta beslut. 

Jag brukar säga; det är lättare att be om förlåtelse än om tillåtelse. Det har varit min paroll hela tiden 

och det har fungerat jättebra.” 

Anders anser att det inte är så det skall vara och att man till slut blir desperat i en sådan verksamhet. 

Det är svårt att få konkreta beslut, det är beslutsförmågan som Anders i första hand skulle vilja kunna 

göra något åt. 

4.2.2.1.8 Förslag på förbättringar   

Bonussystemet skulle antagligen kunna göras effektivare och bättre genom att koppla till mål på 

respektive avdelningar men Anders ställer sig frågande till om företaget är kapabla för att lyckas gå så 

långt ner. Från början var systemet länkat till avdelningsmålen men det spårade ur. Det blev lätt att 

målen sattes för lätt så att det blev full utdelning på bonusen. Som exempel kan nämnas att under 

krisen 2002-2003 fick de anställda trots det bonus, vilket även det ger fel signaler. Ander anser att 

antingen bör man göra om bonussystemet till ett rent vinstdelningssystem eller också ta bort det helt. 

Däremot tror inte Anders att informationen kan strömma hela vägen upp till koncernnivå från lägsta 

nivån. Han anser att det skulle vara realistiskt att bryta någonstans i mitten, på avdelningsnivå. Att 

man uppifrån ser vad som är det relevanta i strategierna och vilken riktning som ligger i fokus. 

Avdelningarna bör sedan få möjligheten att se på sin egen verksamhet och konstatera vad som 

fungerar dåligt hos dem. Då ser man vart målen behöver sättas, att man arbetar uppifrån med de stora 

strategierna och samtidigt arbetar nerifrån med att sätta mål där det behövs. Att frikoppla i mitten 

skulle kunna ge en närmare förståelse mellan olika nivåer. Förhoppningsvis är det då sådant som alla 

kan relatera till som lyfts fram. Till exempel, på Anders enhet är personalen som mest frustrerad över 

att det är så mycket olika möten. Personalen sitter mellan 25 och 30 timmar i möten per vecka. Då 

skulle ett mål, enligt Anders, kunna vara hur antal möten kan minskas och då bli effektivare. Det 

skulle vara ett mål som personalen skulle kunna relatera till. Anders anser att han inte skulle ha något 

problem att ta det konkreta målet nere på hans enhet och koppla det mot ett effektivitetsmål på en 

högre nivå. Om styrkorten skall fungera måste det från de anställdas sida finnas ett driv att arbeta med 

målen, detta oavsett trycket uppifrån. 
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4.2.2.2 Operativt anställda 

 
Figur 18: Operativt anställda på Utvecklingsenheten 

På en supportenhet lägst ner i den hierarkiska nivån ligger Design. Där arbetar Magnus H. och Fredrik 

H. Magnus arbetar som teknisk koordinator, det är en roll som innebär att han sitter mellan projektet, 

linjen och teamen. De arbetar med att utveckla ny mjukvara. Fredrik arbetar med design och Multi 

Component Test (MCT). Han arbetar med uppkopplingen mellan MCT och core-nätverket, som är det 

fasta nätverket. 

4.2.2.2.1 Strategi 

Varken Magnus eller Fredrik kunde sätta ord på företagets övergripande strategi. Vidare uppfattas 

strategin som otydlig, det är något som presenteras för de anställda utan närmare förankring. 

Budskapet anser Magnus är tydligt men han kan inte se någon anknytning till det dagliga arbetet då 

han anser att man arbetar utifrån en kortare tidshorisont. Inifrån organisationen känner Fredrik att 

företaget har ett stort kundfokus, stort fokus på att hålla kunden nöjd. Magnus anser att fokus tydligare 

har lagts på mobilt bredband. 

Magnus vet att företagets strategi är nedbruten till de olika avdelningarna och där formuleras till lokala 

strategier anpassade respektive verksamhet. Han påpekar att högst upp på koncernnivå är det 

övergripande mål och strategier som först bryts ner på respektive nivå i tur och ordning och sedan ner 

till dem på lägsta nivå. 
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”Tanken är ju i alla fall, som jag ser det, att man skall bryta ned det ända ned till personer så att man 

skall få mål och sträva i den här riktningen. Vilket är klurigt och krystat i en del fall men ibland 

funkar det.” 

Fredrik vet även han att företagets strategi är nedbruten till lokala strategier. Han säger att det finns 

fem ledord som talar om hur de skall arbeta men att han inte kan dem utantill. Men han kan se 

skillnader i den lokala och den globala strategin. 

4.2.2.2.2 Kunskap och vetskap om Balanced Scorecard 

Båda respondenterna vet att företaget använder styrkort men deras kunskap, anser de själva, är 

begränsad och knapphändig. 

Fredrik påvisar att de får BSC redovisat för sig någon gång per år, de får då se hur styrkorten ser ut 

och hur de ligger till. Han kan på rak arm inte ange något av perspektiven då det inte är något som han 

dagligen tänker på. Skulle någon nämna perspektiven för honom tror han att han känner igen dem. För 

Fredrik är styrkorten enbart något som visas på avdelnings- och sektionsmöten. Vad gäller målen på 

styrkorten kommer Fredrik enbart ihåg sådana som han själv känner att han kan påverka. Om något 

mål inte talar till honom så bryr han sig inte om det. Magnus som har arbetat mer med målen och även 

varit delaktig i rapporteringen av ett mål tidigare år, har mer vetskap om styrkorten. Han vet att 

företaget har tre perspektiv från och med 2011 och kan nämna ett av dem samt vissa mål. Med lite 

hjälp med andra perspektivet kommer han även på det tredje. Vidare påpekar Magnus att de i sitt 

sektionsstyrkort enbart har mål inom perspektivet för de anställda, dessa är kopplade till 

kompetensutveckling och ökad produktivitet. 

Både Magnus och Fredrik kan se vissa samband mellan olika mål och perspektiv. Magnus uttrycker 

det så här: 

”Finansiellt beror ju på hur kunderna är och ju mer produktiva vi är på employee nivån så ger det ju 

finansiell vinst. Så det sitter ju ihop.” 

Magnus anser att ju högre upp i organisationen man kommer desto vagare blir kopplingen till honom 

som individ. Speciellt svårt att koppla till en enskild anställd är mål från det finansiella perspektivet, 

enligt Magnus. Det är avlägset men viss koppling mellan avdelningens mål i anställdaperspektivet och 

det finansiella kan han ändå se. Fredrik kan se samband i hur vissa mål hänger ihop och vad bolaget 

vill nå med målen men han kan inte nämna något mål eller vilka områden de berör. Vidare anser han 

att de flesta målen ändå är relevanta för verksamheten då de visar riktlinjerna för denna. Magnus inser 

varför målen som är på BSC finns där. Dock ser han inte att alla målen är relevanta för deras 

verksamhet, ju högre upp i företaget man kommer ju vagare blir det. Då det existerar många 

underavdelningar finns det även många olika ”verkligheter”, dessa avdelningar kompletterar varandra 
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vilket innebär att alla mål inte är anpassade till att vara relevanta för alla. Sedan anser Fredrik, precis 

som Magnus, att vissa mål talar mer till honom och hans arbete än vad andra gör och att det då läggs 

större fokus på dessa. 

Under IPM-samtalen sätts individuella mål, båda respondenterna kan se sambandet mellan dessa och 

de målen som ingår i styrkortet. Fredrik säger: 

”Förra året fick vi en lista med alla nedbrutna mål för avdelningen. Då såg man ju direkt vad de 

individuella målen var knutna till för mål.” 

Magnus bedömer att de mål som sätts kommer från en nedbrytning av målen på BSC. Han påpekar 

även att det är viktigt att sätta vissa mål som inte är kopplat till styrkortet. Men också att det är viktigt 

att försöka koppla fler av målen som är viktiga för individen till BSC för att uppnå en tydlighet. 

4.2.2.2.3 Intresse för Balanced Scorecard 

Både Magnus och Fredrik säger att BSC inte är något som de anställda bryr sig om eller pratar om i 

dagligt samtal. Fredrik påpekar att det enbart är i anslutning till presentationen av styrkorten som det 

talas om dem, om inte cheferna tar upp det vid något annat tillfälle. Fredrik tror inte att man bryr sig 

mer om de mål som är kopplade till bonussystemet. Magnus kan inte uttala om man bryr sig mer om 

målen kopplade till BBI. Däremot vet han att bonusen kopplar till mål från alla tre perspektiven. Då 

bonussystemet inte är kopplat till mål på styrkortet längst ner utan till ett högre upp i organisationen 

tror Magnus att det skulle bli ett större fokus om de just varit kopplade till deras sektionsstyrkort. Han 

menar vidare är BSC är så långt ifrån deras vardagliga arbete att det är svårt att fokusera mer på vissa 

mål än på andra. 

Då styrkorten enbart presenteras för de anställda på avdelnings- och sektionsmöten anser Fredrik att 

det är något som han glömmer så fort mötet slutar. Men han anser ändå att han bryr sig mer om vissa 

saker, så som felrapportering, som påverkar honom. Det är inte för att de är på styrkorten utan för att 

de är en del av det vardagliga arbetet. 

Fredrik känner ändå ett intresse över att vara delaktig i arbetet med styrkorten men upplever att 

energin saknas. Detta då det finns andra saker som har högre prioritet, både för honom och för hans 

projektledare. 

4.2.2.2.4 Delaktighet 

Fredrik säger att alla blir inbjudna till att vara delaktiga i processen att bryta ner de övergripande 

målen till avdelningsmål. Däremot anser han sig för lat för att delta. Fredrik skulle dock vilja vara 

delaktig men anser att det inte finns tid allokerad för detta, utan att det skall utföras vid sidan av 

ordinarie arbete. 
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”Det skulle väl vara trevligt att kunna påverka. Så man tycker att det blir bra mål, meningsfulla mål.” 

Magnus anser att han får vara delaktig i målformuleringsprocessen på lägre nivå för att ta fram 

avdelningsmål. Magnus har tidigare år varit delaktig i denna process. Målen tas fram genom 

diskussioner, dels mellan sektioner och med närmsta chef men även i olika forum för grupper. 

Processen skiljer sig åt mellan olika mål men nedbrytningsprocessen till avdelningarna görs varje år. 

Magnus anser att man bör vara delaktig då målen känns mer relevanta om man är engagerad. Även om 

man inte arbetar med målet som drivare kan man vara delaktig i själva målet och rapportera 

måluppföljelsen i ett visst mått. Det var just detta som Magnus gjorde när han var delaktig, 

rapporterade. Det mål han ansvarade för anser Magnus då vara viktigare än de andra på grund av det 

direkta ansvaret. Det är viktigt att känna ett ansvar för att känna sig delaktig, påpekar han. Vidare 

känner Magnus att cheferna är delaktiga i att engagera de anställda i processen. 

4.2.2.2.5 Påverkbarhet 

Magnus anser att han har möjlighet att påverka målen på den nivån i organisationen som han arbetar. 

Däremot känner han inte att BSC påverkar hans beteende eller dagliga arbete, detta håller även Fredrik 

med om. Fredrik tror att om han kom med ett målförslag skulle det tas emot av hans chefer. Målen på 

avdelningsnivå anser Magnus vara satta för de anställda och till verksamheten de arbetar i, vilket 

gynnar påverkbarheten. 

4.2.2.2.6 Uppföljning 

Ingen av de två respondenterna kan svara på frågan om hur målen mäts. Magnus säger att det brukar 

redovisas en mängd dokument om hur målen mäts men kan inte redogöra för tillvägagångssättet. Båda 

är däremot medvetna om att målen följs upp. Magnus säger att de rapporteras in med jämna 

mellanrum för att visarna skall kunna sättas. Fredrik säger att varje sektionschef har sina mål att följa 

upp och att det är drivaren för varje mål som ser till att uppföljningen görs och målen drivs framåt. 

Både Magnus och Fredrik säger att de endast får ta del av uppföljningen på avdelnings- och 

sektionsmöten, då genom presentation. Mötena sker enligt Magnus varannan vecka men BSC gås 

enbart igenom någon gång per kvartal, alltså inte på varje möte. På mötena presenteras BSC som en 

del av en stor mängd information anser Magnus. Han säger att själva styrkorten enbart får en mindre 

del av mötet. 

”Det är ju en timmes möte så de gånger de presenteras så kanske det är 10 minuter där man pratar 

om mål och strategi.” 

4.2.2.2.7 Syn på Balanced Scorecard 

Fredrik anser att BSC framförallt är något för ledningen på företaget, men att det är något som behövs 

för en effektiv verksamhet. Detta då det medför ett fokus på hur arbetet sköts. Han menar att BSC 

driver fram en förbättringsprocess genom att belysa viktiga områden. Så någon form av mätning och 
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mål inser han ändå behövs. Däremot känner han inte att målen talar till honom som person. 

Avdelningsmålen, som rör hans arbete, talar till honom på ett tydligare sätt men det finns ingen 

samhörighet med företagets övergripande mål. 

”Jag känner väl lite så där att det är en management-historia. Att det är någonting mer för deras del, 

för att kunna utveckla sin organisation.” 

Magnus ser att behovet av att ha styrkort i organisationen finns. Då för att förmedla strategin och få 

hela företaget att gå i samma riktning, så en avspegling syns genom hela koncernen. Han anser att det 

är något som behövs för att styra en så pass stor organisation men vet inte hur man skall lyckas koppla 

till det på operativ nivå. Han kan se denna koppling men är inte säker på att alla hans medarbetare kan 

göra det. Han påpekar att det beror på deras inställning och intresse av strategin och målen. 

Personligen känner Magnus att det är viktigt för honom att bibehålla och utveckla sin kompetens, av 

den anledningen anser han att sådana mål är viktigare än till exempel kassaflöde. På grund av att 

sektionsstyrkortet enbart har mål inom employee perspektivet ser han detta som viktigare än det 

finansiella perspektiven och costumer perspektivet för honom som person. Men det är svårt att knyta 

an till mål och känna att de berör ens arbete. 

4.2.2.2.8 Förslag till förbättringar 

I arbetet med styrkorten skulle Magnus vilja se att målen på lägsta nivå bröts ner till relevanta mål. 

Han inser att det är nästintill omöjligt att lyckas med detta men tror att genom en förankring i 

organisationen så skulle chansen att få till mer relevanta mål vara större. Just för att han själv varit 

med och försökt formulera sådana mål vet han hur svårt det är men det är ett önsketänkande. Fredrik 

däremot skulle vilja känna sig mer engagerad i utvecklingen av styrkorten. Han ser att det är viktigt att 

förmedla ut budskapet av att det är något viktigt, förmedla poängen och tanken med BSC. Detta för att 

få en större förståelse och förtydliga att styrkorten inte enbart är något som är knutet till bonusen utan 

det även är något som förbättrar processerna. 

För att lyckas engagera Fredrik och hans medarbetare tror han att mer tid måste avsättas till arbetet 

med styrkorten, att ta sig tid till att förankra det i företaget. 

”Man blir ju inte så jätteintresserad om man blir beordrad att jobba övertid med andra saker på 

kvällarna. Då vill man stöka av det som är huvuduppgiften först, jag tror de flesta fungerar så. Det är 

väl mer tid, att avsätta mer tid till utveckling. Det borde väl gå att göra om man tycker att det är 

viktigt.” 
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4.3 Balanced Scorecard på Testmiljöenheten 

4.3.1 Strategisk nivå 

 

 
Figur 19: Strategisk nivå inom Testmiljöenheten 

Under Finans ligger Testmiljöenheten, där var Lars K. tidigare var chef. Han var då ansvarig för norra 

Europa. Sedan den 15 mars är han chef för istället för Testmiljöenheten inom Norra och Latin 

America. Testmiljöenheten är företagets interna testmiljö, där man arbetar med att testa att 

produkterna fungerar i intern miljö innan de skickas ut till slutkund, som exempelvis kan vara Telia 

eller Vodafone. Det finns utöver Norden och America ytterligare två geografiska områden, resterande 

Europa tillsammans med Afrika och sedan Asien. På kontoret i Linköping är de 65 anställda. Inom 

Testmiljöenheten är de runt 380 anställda och på alla sammanslagna Testmiljöenheter runt om i 

världen är det sammanlagt 1100 stycken. Omsättningsmässigt ligger mycket av verksamheten i 

Norden och det finns cirka 14 anläggningar i Norden. Mikael H. är ansvarig controller för Norden. Vi 

kommer hädanefter enbart att fokusera på Testmiljöenheten inom Norden. 

Testmiljöenheten håller på att omorganiseras under år 2011 därför går vi igenom styrkortet för 2010, 

då styrkortet för 2011 planeras att först bli klart i april. Skillnaden mellan tidigare år och 2011 är att 

antalet perspektiv har slagits ihop från fem till tre, detsamma tre som man har på Utvecklingsenhetens 

styrkort.  

Lars beskriver styrkortet såhär: 

”Vi använder sedan många år tillbaka BSC för att få en synlighet och visibilitet om hur det går för 

företaget.” 
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4.3.1.1 Lokal strategi 

Enligt Lars menas med mission varför vi är här, och Testmiljöenhetens mission är att se till att det 

finns en testmiljö för övriga företaget. Ibland nämns vision som wanted position och det är var man 

vill vara i framtiden. Testmijlöenhetens vision: 

”To be the partner of choice for complete test environment services in an all communicating world.” 

Wanted position används för att sätta upp ett styrkort, hur och vad skall mätas för att nå dit. Figuren 

nedan används för att beskriva och förtydliga detta för anställda. Current position är var man befinner 

sig idag och glappet till wanted position innebär sådant som måste förbättras för att nå dit. Wanted 

position kan brytas ned i till exempel såsom alltid leverera i tid eller svara på förfrågan inom sex 

timmar. På så sätt kan man börja definiera ett styrkort, vad bör mätas för att ta sig dit man vill? Genom 

att ställa den frågan identifieras ett antal Key Performance Indicators (KPI), det vill säga ett antal 

framgångsfaktorer. Att enbart identifiera current och wanted position gör inte att det händer något, 

man måste också ha aktiviteter. Det finns två typer av aktiviteter; strategic actions och BSC corrective 

actions. Strategisk actions är långsiktiga vilket innebär att de inte ger resultat direkt. Ett exempel på en 

strategic action är att viktigast för år 2010 var att förbättra såkallade remote connections och bygga 

upp testmiljö på flera orter. Enligt Lars bygger man normalt upp miljön på en ort, isolerat i ett land. 

Nu vill man alltså ansluta fler orter, och på så sätt se till att det går snabbare och bättre. Detta har man 

arbetat extra med under året för att förbättra. BSC corrective actions innebär att om man ser att KPI 

går åt helt fel håll gör man något direkt. Man kan inte vänta tills nästa år att korrigera och resultatet av 

dessa bör även synas direkt. 

 
Figur 20: Current och Wanted Position inom Testmiljöenheten 
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4.3.1.2 Perspektiven 

Lars förklarar att man har fokus på några olika aspekter i styrkortet: 

o Finansiellt 

o Kund – levererar internt men kallar det ändå för kund 

o Konkurrenskraftig position – hur stärker vi vår position inom detta område 

o Intern effektivitet – hur blir vi bättre i vårt sätt att arbeta 

o Anställda – fokusering på de anställda så att vi vet att vi har rätt anställda och motiverade 

anställda 

Anställda har valts att tas med som perspektiv för att det är de anställda som är företagets tillgångar. 

Värdet sitter i de anställda och deras kunskap. Enligt Lars har detta perspektiv varit med enda från 

början. 

Se styrkort för Testmiljöenheten generellt 2010 nedan. Testmiljöenheten inom Nordens styrkort är en 

direkt kopia med endast en ändring, att man har tagit bort Target Investment Level från det finansiella 

perspektivet. Lars säger att de får själva bestämma om de skall ta bort eller lägga till något. Dock så 

kan det vara svårt att ta bort något då det ibland är beslut ovanifrån att de är obligatoriska. Normalt 

sätter avdelningen sitt eget styrkort så får ledningen över godkänna det. 

FINANCIAL CUSTOMER COMPETITIVE 

POSITION 

INTERNAL 

EFFICIENCY 

EMPLOYEE 

Investment 

Savings 

Customer 

Satisfaction 

Increased 

External Sales 

Asset Mgmt 

Performance 

Competence 

Mgmt Framework 

Implmementation 

Non-Depreciation 

Cost Savings 

On Time Service 

Delivery – 

Customer 

 GTEC Service 

Sales 

Leadership Index 

Target Investment 

Level 

  GTEC 

Performance 

Index 

 

   BMM 

Implementation 

Index 

 

   STE & 

Virtualiztion 

Growth Index 

 

Tabell 1: Egenkonstruerad avbild av styrkortet år 2010 för Testmiljöenheten generellt 
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4.3.1.3 Mål och mått 

För att förtydliga hur de olika målen kan se ut kan vi ta ett exempel, Investment Savings som ligger 

under det finansiella perspektivet. Avdelningen spenderar mycket i utrustning och här har man då satt 

ett mål för att bespara, exempelvis utnyttja utrustningen till en större grad. Målet är att reducera 

kostnaden med 30 procent vilket är commitment nivå. 25 procent är robust nivå. I december kom man 

upp i 22,9 procent vilket innebär att man inte kom upp i robust nivå. Sådana här mål sätts en gång 

varje år för att bestämma ambitionsnivån. 

Målet Non Depreciation Cost fungerar likadant som Investment Savings men gäller för kostnader 

under 20 000 kronor, alltså inte investeringar. Målet Target Investment är så stor kostnad som man 

skall hålla sig under, om man går över kostnaden pressar man företagets marginaler. Detta mål sätts 

högt upp i organisationen och finns inte för styrkortet på Testmiljöenhetsnivå. Customer satisfaction 

mäts utifrån en kundenkät som skickas ut två gånger om året och innehåller frågor relaterade till 

leveransen, exempelvis ifall den är i tid eller ifall man blir väl bemött. Frågorna mäts på en sexgradig 

skala. Enkäten ges ut till två grupper, användare i sitt dagliga arbete och chefer. Målet On-time 

delivery mäter ifall man levererar i tid. Fem dagar innan är godkänt men tidigare än det eller för sent 

är en misslyckad leverans. Att en leverans görs tidigare än fem dagar innan den skall levereras anses 

vara misslyckat för att det betyder antingen att man använt för mycket resurser eller köpt för tidigt, 

man har gjort av med en för stor kostnad för den leveransen. External sales handlar om att leverera 

tjänster utanför företaget, detta mål är även inkluderat i wanted position då man på så sätt skall försöka 

generera mer pengar. 

Målen i perspektivet intern effektivitet gås igenom övergripande. Asset Performance handlar om att 

utnyttja tillgångar så mycket som möjligt. GTEC innebär att något center ute i världen anses vara 

experter på ett visst område och att man då skall utnyttja dessa så effektivt så möjligt, ambitionen är 

att dessa skall växa. Linköping är GTEC inom radionät. Performance Index innebär att GTEC alltid 

skall leverera. BMM är en typ att mognadsmodell som visar olika mognadsgrad för företaget, ser på så 

sätt hur man mognar inom ett visst antal utvalda områden. Målet med simulerad miljö innebär att 

istället för att köpa riktig utrustning görs en datasimulering och på så sätt slipper man köpa hårddata. 

För målen inom perspektivet för anställda görs en gång om året en medarbetarenkät, på så sätt ser man 

vad de anställda tycker är bra/vad som bör förbättras och så kan man jämföra resultatet med andra 

enheter och hela koncernens resultat. 

Enligt Lars har man en drivare och en ägare för varje mål, drivaren är ansvarig för att data kommer in 

och att det struktureras och rapporteras. Ägaren specificerar målet och föreslår nivåerna av robust, 

commitment och stretch. Tillsammans kallar dessa två till möte om man kommer fram till att man inte 

har möjlighet att nå målet och på så sätt kommer man fram till corrective actions. De som är ägare och 
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drivare sitter i ledningsgruppen för Testmiljöenheten. I Testmiljöenhetens världsomfattande styrkort är 

Lars ägare för ett av måtten eftersom han sitter i den ledningsgruppen. Enligt Lars är det så man 

strukturerar det för att få ett tydligt ägarskap och så att det finns någon som är ansvarig för att hantera 

resultatet. 

Enligt Lars är det en stor diskussion varje år om hur många mål man skall ha.  

”Man vill ha så få som möjligt men har alltid en ambition att täcka in mycket. Jag tycker nog alltid att 

det blir för många, det går oftast inte att fokusera på så många i taget.” 

Personligen tycker Lars att man högst bör ha två mål per perspektiv. 

Nedan kan en målspecifikation av målet investment savings ses, det är en standardmall så den ser 

likadan ut för alla mål. Denna beskriver dels ägare och drivare men också varför man har målet och 

vilka det gäller. Man kan se målets målvärden och sätta nivåer för varje kvartal eller årets slut, det är 

målets ägare som väljer tidmätningen. Sedan beskrivs själva mätningen. Det är ju viktigt att alla har 

samma bild av vad mätningen avser och inte tror olika saker. I det här fallet tittar man på aktuella 

investeringar (alla investeringar som görs under året) och jämför det med besparade investeringar (hur 

många investeringar som har kunnats ta bort genom att man exempelvis använder annan maskin). Det 

finns också en länk som är kopplad till corrective actions, så att man vet vilka åtgärder man skall ta till 

om resultatet blir sämre än väntat. På målspecifikationen beskrivs också hur målet skall rapporteras. 

Beroende på vilken mätning man gör kan det ske månadsvis, kvartalsvis eller två gånger om året. 
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Target Specification Investment Savings 

Owner/Driver 
 

Purpose Why this 

target 
To reduce the asset value and yearly costs (depreciation) for test environments 

Scope e.g. 

Organization  
All Test Environments Service Delivery Units 

Target values Measurem. unit   Percent 

  Target levels   Robust: Commitment: Stretched: 

  End of Q1 limit         

lower limit of End of Q2 limit         

R/C/S interval  End of Q3 limit         

over time 
End period 

limits: 
  25% 30% 35% 

Measurement All BETE units shall have a common way of tracking/measuring, sharing and promoting 

investment savings within Test Environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Investments are defined as Additions to PP&E excluding (Managed Services + Trials 

+ MSIP + Internal Transfers) 

Internal transfers will be estimated based on Approved Investment Request Transfers, all 

other financial figures are extracted from the financial system. 

In general, the differences between the cost of original requests from customers and the cost 

of the solution being provided by Test Environment will be calculated as savings. 

Description 

 

How to measure, 
 

 incl calculations  

and data sources 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Link to detailed Measurement Specification 

Actions 

 <link to a list of vital few actions needed to reach target>. 

(For each activity responsible person as well as due date shall be defined.) 

Performance 

follow-up 
Link to Performance Report Sheet for the Target 

Reporting Reporting to   
Forum For Performance 

Reviews 
  Frequency: 

  
 

Test Environment Management Team Meetings Monthly 

Tabell 2: Standardmall för målspecifikation 
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Mikael säger att det sker en godkännandeprocess varje månad, när personalen har föreslagit 

besparingsåtgärder. Först skall sajtchefen gå igenom och godkänna, sedan skall Lars som är ansvarig 

för Norden godkänna och slutligen skall även den som är ansvarig för målet godkänna: 

”Det är en ganska noggrann och sträng kontroll så att de går att verifiera att man exempelvis har 

gjort en besparing.” 

Om man ser till strategic actions och dess koppling till BSC så är det inte säkert att ett års strategic 

actions syns i samma års styrkort. Då det inte är säkert att man mäter något i styrkortet som har att 

göra med aktiviteten, dock kan det finnas en indirekt påverkan. Lars menar att det inte alltid är ett till 

ett förhållande mellan strategic actions och målen på styrkortet men att om man gör rätt aktiviteter så 

kan det slå på flera håll i styrkortet. 

4.3.1.4 Hierarkiskt samband mellan styrkort 

Enligt Lars finns det en hierarki av BSC där koncernen sätter ett styrkort för högsta nivån som sedan 

bryts ned. Den nivå som finns ovanför Testmiljöenheten är den världsomfattande avdelningen för 

testmiljö, och för den avdelningen finns ett styrkort. Sedan görs ett BSC för Testmiljöenheten som 

innehåller mer eller mindre samma mål som styrkortet för Testmiljöenheterna runt om i världen, 

möjligen läggs något till eller tas bort. Sedan har de olika sajterna egna BSC. Detta är den lägsta nivån 

man sätter styrkort för. För år 2011 har man valt att stanna nedbrytningen en nivå upp, på 

Testmiljöenhetsnivå, på grund av omorganisationen så får man sedan ta ett nytt beslut för år 2012. 

Vissa mål följer med ner och vissa kan vara specifika för just den sajten. Michael menar att BSC skall 

kunna konsolideras upp till styrkortet nivån ovanför, men att styrkorten också måste vara påverkbara 

för den verksamhet de verkar i. Michael beskriver ett exempel där företaget totalt har ett 

kassaflödesmål som inte finns på styrkortet för Testmiljöenhetsnivå eftersom de inte kan påverka 

kassaflödet då man inte har någon kassa eller leverantörsreskontra. Han menar att det är ett mål för 

företaget totalt men det finns helt andra mål på lokal nivå. 

Enligt Lars så finns det rätt många nivåer av styrkort inom företaget. Lars gissar på att det finns fem 

stycken styrkort om man ser till en hierarkisk nivå inom företaget. Det finns på sajtnivå, Nordennivå, 

Testmiljöenhetsnivå, BU-nivå och koncernnivå, det kan finnas parallell organisationer som är djupare. 

På de högsta nivåerna så väger de finansiella målen väldigt hårt, det vill säga att man gör vinst och har 

ett bra kassaflöde. Vissa av dessa finansiella mål propagerar ner på lägre nivåer. Man tar också in Key 

Performance Indicators som driver den lokala verksamheten och passar de lokala målen. 

”Egentligen har vi ju enbart en uppgift och det är ju att se till att företaget går med vinst. Man måste 

bryta ner det till något mer relevant och förståeligt på de olika enheterna.” 
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Rent teoretiskt skall det vara så att om man lyckas med målen på lägre nivåer så skall man kunna se att 

man har bidragit till något mål i ett styrkort högre upp i organisationen. Det är inte alltid det finns ett 

tydligt logiskt samband, men det är det tänkt att det skall göra. Lars menar att det är ju inte alltid helt 

uppenbart att mål stöttar mål på styrkort på en högre nivå. Styrkorten på högre nivåer har ungefär lika 

många mål som det Testmiljöenheten har. 

4.3.1.5 Mätning och utfall 

Visarna off track, warning, robust, commitment och stretch skall sättas utifrån förväntningar om 

resultatet vid årets slut. 

 
Figur 21: Visarna som företaget använder för att mäta utfall på BSC-målen 

BSC är en av punkterna som gås igenom på de månatliga ledningsmötena. Enligt Lars tittar man då på 

utfallet varje månad och ser ifall det är något som måste åtgärdas. På mötena för alla anställda går man 

igenom BSC. Lars är delaktig i dessa möten två gånger om året, normalt körs de fler gånger. På våren 

visar han upp vad man har satt för wanted position och på hösten visar han och beskriver resultatet. 

Enligt Lars är de anställda väldigt intresserade av detta eftersom de har bonussystemet BBI som är 

kopplat till BSC. 

Nedan visas hur utfallet redovisas, vilket också är en standardmall. Här lägger man in resultatet för de 

fyra olika delar världen är uppdelad i så att jämförelse mellan dessa är möjlig. Man summerar också 

den globala nivån. Dessa uppdateras en gång i månaden och då tittar ledningsgruppen främst på de 

övergripande visarna och om de visar på dåligt resultat så går man in och tittar på vad ägaren och 

drivaren har dragit för slutsatser och ifall det behövs göras corrective actions. Utfallet används 

framförallt av ledningsgruppen. För de anställda visar man enbart BSC, det vill säga visarna och går 

oftast inte ned i dessa detaljer. 
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Figur 22: Uppföljning av ett specifikt mål 

Denna information kan användas, enligt Lars, nästkommande år för att sätta målen för det året. Om 

man har kvar samma mål som föregående år kan man titta tillbaka på vilka nivåer man satte då och hur 

utfallet var. Det kan liknas current och wanted position, hur verksamheten ser ut och var man vill nå. 

Förhoppningsvis har man ju tagit ett steg framåt i jämförelse med föregående år, man måste fråga sig 

vad som är viktigt att fokusera på det kommande året. Oftast har målen någon tröghet i sig, då man, 

enligt Lars, inte vill ha en helt ny uppsättning mål varje år. 

Enligt Lars knyter man ett bonussystem till BSC. Det finns två olika varianter av bonussystemet. Det 

första innebär en rörlig lön utöver den fasta och är till för chefer, experter, seniora projektledare bland 

andra. Den är kopplad till BSC och ger utfall beroende på resultaten på styrkortens mål. Den andra 

sortens bonussystem heter BBI, och gäller alla, i alla fall i Sverige. Den är också kopplad till BSC 

beroende på utfall. De mått som är kopplade till BBI är investment savings, non depreciation costs, 

customer satisfaction och on-time delivery, vilket innebär att det bara är det finansiella perspektivet 

och kundperspektivet som är kopplade till bonussystemet. Enligt Lars så har man högre upp sagt att 

det är dessa man vill prioritera. För några år var chefernas rörliga lön kopplat till ett mått inom 

perspektivet för de anställda, men det har man tagit bort för att lägga prioritet på kunder och det 

finansiella. Lars säger att han är mer intresserad av de målen som påverkar hans rörliga lön. Vilka mål 

som gör det väljs normalt ett snäpp ovanför. Han menar att det blir ett större tryck på dessa mål, vilket 

så också är tänkt. 
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Uppföljning sker av alla mål och när man märker att ett mål inte kommer att nås sätter man igång 

åtgärder så fort som möjligt. Detta gör att Lars tror att de anställda är medvetna om att om man inte 

når något mål så sker det speciella aktiviteter. Dock så finns det ju en tyngd på det som är knutet till 

bonussystemet, av naturliga skäl. Det mäts inga korrelationer mellan mått för att kontrollera vilka 

samband olika mål har. 

4.3.1.6 Andra styr- och mätverktyg 

Enligt Michael så används inte balansräkningen inom Testmiljöenheten, utan man ser avskrivningar 

som ett resultat av investering och på så sätt fokuserar man mycket på kostnadsuppföljning. 

”Vi arbetar internt för att nå ett nollresultat. Om vi går jättemycket med vinst så innebär det att andra 

avdelningar går motsvarande i förlust.” 

Viktigast för Testmiljöenheten är att se till att man håller budget och gör ett +-0 resultat.  Lars säger att 

om man gör det har man stöttat hela organisationen och hjälpt marknadsorganisationerna att gå med 

vinst. Många avdelningar inom företaget ser ut så här, enligt Lars. Michael menar att det inte går att de 

försöker optimera sin verksamhet eftersom det är slutkunden som måste fokuseras då det är där 

pengarna kommer in i företaget. 

För budget görs prognos fyra gånger om året, som sedan jämförs med utfallet. Om budgeten och 

utfallet skiljer sig måste man urskilja orsak och se ifall det krävs någon action. Budgetens utfall och 

BSC är standardpunkter på ledningsmöten. 

4.3.1.7 Påverkan på de anställda 

Investment Savings är, enligt Lars, ett sådant mått som är kopplat till de anställdas BBI och de 

anställda är också väldigt medvetna om det här målet. De anställda får tydlig feedback för hur det går 

för målet och då kan de anställda också komma med förbättringsförslag. Lars säger att han själv inte 

kan göra så mycket för att påverka detta mått utan det är teknikerna som har kunskap om det här. 

Liknande gäller för målet Non Depreciation Cost. Målet Target Investment finns ju inte med på 

styrkortet för Testmiljöenheten men enligt Lars kan man se en koppling mellan detta mål och 

Investment Savings så på så sätt har de anställda indirekt påverkan på målet. Eftersom Customer 

Satisfaction är en del av de anställdas dagliga arbete har de anställda, enligt Lars, möjlighet att påverka 

detta mål. 

Något som är starkt kopplat till medarbetarundersökningen är IPM, ett individuellt samtal alla 

medarbetare har med sin chef. Här sätt individuella mål som på ett naturligt sätt skall koppla till BSC. 

Man kan exempelvis vara fokuserad på ett område, utbildning eller arbetsrotation. Denna koppling till 

BSC är ganska indirekt, då man kommer ner på en individplan som berör konkreta uppgifter eller 

utbildning. 
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4.3.1.8 Syn på Balanced Scorecard 

Övergripande tycker Lars att BSC fungerar väldigt bra. Han tycker att det är bra att strukturen på 

verktyget finns så att man inte behöver tänka på det utan kan fokusera på innehållet. Lars menar att 

BSC är visuellt, och att det också är ihopkopplat med bonussystem och medarbetarenkät gör att 

strukturen hänger ihop. Michael menar på att alla är inblandande i det på något sätt. Lars ser BSC som 

ett mätverktyg för KPI och att det används av management för att styra verksamheten. 

Lars säger att de senaste åren har det blivit en central del, framförallt för ledningsgrupp, chefer och 

controllers. Av naturliga skäl är medarbetare mindre involverade, men är framförallt intresserade av 

det som påverkar bonussystemet. 

4.3.2 Operativt anställdas syn på Balanced Scorecard 

4.3.2.1 Projektledare 

 
Figur 23: Projektledare på Testmiljöenheten 

Under Testmiljöenheten ligger Linköpings projektkontor. Här arbetar Bertil O. som Global Project 

Manager. Han hanterar projekt som täcker flera sajter i världen.  

4.3.2.1.1 Strategi 

Bertil ser företagets strategi som att vara marknads- och teknikledande. Den lokala strategin är, enligt 

honom, att vara den utvalda tesmiljöleverantören och han tycker den övergripande strategin syns 

tydligt i den lokala. Detta då de måste leverera den testmiljö utvecklingsprojekten kräver för att vara 

marknads- och teknikledande. 
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4.3.2.1.2 Kunskap och vetskap om Balanced Scorecard 

Bertil vet hur Testmiljöenhetens styrkort för linköpingssajten ser ut men inte hur det ovanliggande 

styrkortet ser ut, dock så vet han att det är nedbrutet ovanifrån. Han påpekar att detta är för 2010 års 

BSC eftersom årets styrkort inte har kommit ut än. Bertil har koll på målen för styrkortet, han vet inte 

de exakta orden men vad målet går ut på. Han har också koll på de fem olika perspektiven och säger 

att 2010 hade man fem perspektiv men från och med 2011 skall man endast ha tre stycken.  

Bertil säger att han förstår hur målen på avdelningsnivå mäts men de som är högre, exempelvis 

kassaflöde det får han inte veta något om, sådant är konfidentiellt. Han känner inte heller att det är 

nödvändigt att få någon information om detta.   

Bertil kan tänka sig att det finns ett visst samband mellan vissa mål, till exempel kundnöjdhet och hur 

effektiv man är. Andra mål ser han som helt frånkopplade. 

4.3.2.1.3 Intresse för Balanced Scorecard 

I dagligt tal så är inte BSC något man talar om, enligt Bertil. Förutom vad gäller målet Investment 

Savings men det är ju inte för att det är en del av BSC utan för att det är något som präglar 

Testmiljöenheten och hans arbete. Bertil menar på att alla anställda bör vara medvetna om att BSC 

finns men att det beror mycket på intresset hos individen. Informationen som ledningen delger de 

anställda går på vissa in i det ena örat och ut i det andra, så är det bara konstaterar Bertil. Och om det 

är något mål som inte påverkar ens eget arbete så glömmer man bort det direkt: 

”Man ser en visare som står rött eller grönt och sen glömmer man det.” 

Bertil tror att de mål som är kopplade till bonussystemet diskuteras mer, dock så ser han det inte så att 

man lägger mer tid på dessa mål bara för det är BBI-mål. Han kan inte säga att BSC påverkar hans 

beteende men på ett visst sätt påverkar målen Investment Savings och Customer Savings honom 

eftersom han hela tiden har de med sig. 

4.3.2.1.4 Delaktighet 

Varje år genomförs en målövning där man går igenom på vilket sätt målen skall uppfyllas innan 

styrkortet blir helt fastställt. Då får de anställda möjlighet att komma med förslag på förändringar. 

Målövningen sker en eftermiddag. Enligt Bertil så går det inte att påverka vissa mål eftersom de 

kommer rakt uppifrån och det är meningen att de skall vara på det sättet som de överordnade säger. 

Men han anser att de har möjlighet att förändra och påverka de interna målen, det vill säga hur de skall 

mätas och hur hårt de skall mätas. Själva målen har de dock ingen större möjlighet att ändra på. På ett 

sätt skulle Bertil vilja ha möjlighet att påverka målen men han menar också på att avdelningsgruppen 

som sätter målen ser nog vad som behövs lika bra som han gör. De har ingen diskussion eller direkt 

feedback efter målövning utan då sätts målen. 
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Bertil är inte delaktig i målformuleringsprocessen. Till viss del tycker han att det är för toppstyrt, det 

vill säga att målen är satta uppifrån. Är det bra mål som sätts så anser Bertil att det är okej att målen 

sätts uppifrån, dock så om det är sämre mål så blir det att man inte bryr sig om dem. Bertil anser att 

vissa mål är svåra att uppnå medan andra är bra satta. Han tycker att de mål som sätts för hans 

avdelning är relevanta, vidare tycker han dock att det kan vara lite för svåra mål, det vill säga för höga 

nivåer på stretch och robust och så vidare. Bertil skulle dock inte vilja se ett BSC där alla visare är 

gröna, då är det för lätta mål som har satts. 

4.3.2.1.5 Påverkbarhet 

Bertil säger att han kan känna att han kan bidra till att mål uppfylls, han menar att vissa mål 

exempelvis Investment Savings är väldigt fokuserade på det han gör. Deras interna investeringsmöten 

som de har varannan vecka är kopplade till det här målet. Det är dagligt arbete, enligt Bertil, att 

komma med andra lösningar till kunderna som innebär billigare investeringar och billigare utrustning. 

Ett annat mått som Bertil känner att han kan påverka är Customer Satisfaction eftersom de betygssätts 

av kunderna: 

”Levererar vi i tid och gör bra lösningar blir ju kunderna nöjdare och det ser jag som ett dagligt 

arbete.” 

4.3.2.1.6 Förslag på förbättringar 

Något som Bertil ser som en möjlig förbättring är att sätta upp en anslagstavla som visar styrkortet, 

eftersom man då går förbi det dagligen och har större möjlighet att ta del av det. Framförallt, tror 

Bertil, att man skulle stanna upp om många visare var röda. 

4.3.2.2 Operativt anställda 

 
Figur 24: Operativt anställda på Testmiljöenheten 
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På de lägsta nivåerna inom Testmiljöenheten har vi intervjuat tre anställda. Agneta T. arbetar som DT-

tekniker, det vill säga Data Transcript Engineer, hon konfigurerar Base Station Controller men har 

även arbetat med 4G. Bernt L. arbetar som systemingenjör, han har hand om testutrustning och 

installerar operativsystem. Henry K. arbetar på med konfiguration av GSM-nät och core-nätverk, han 

har ansvar för inköp och konfiguration av vissa noder. 

4.3.2.2.1 Strategi 

De tre respondenterna har relativt skild syn på företagets strategi. Agneta har ganska klart för sig vad 

den går ut på medan Bernt och Henry har mindre koll. Agneta anser att företagets strategi är att vara 

världsledande inom telekommunikation och att leverera produkter med bra kvalitet till ett bra pris. 

Bernt säger att han har sett och hört företagets strategi många gånger men att den inte fastnar hos 

honom: 

”Det är ju tjusiga meningar och vackra ord men de fastnar ju inte, inte hos mig i alla fall.” 

Henry ser strategin som det som för företaget framåt, att man växer och ökar vinsten, han kan inte säga 

något direkt om bolagets strategi. 

Agneta ser det som att det inte finns någon uttalad lokal strategi som man arbetar utefter men att man 

försöker uppnå det man säger till kund, hålla leveranstider och bra kvalité, vilket hon tycker att de 

lever upp till. Samma sak gäller för arbetssättet, att man tar fram nya metoder för att förbättra. Detta i 

sin tur leder till kostnadsbesparingar. Agneta tycker att företagets strategi är avspeglad i hela 

organisationen då de arbetar mycket med mål. Dock så påpekar hon att det inte har varit något 

målformuleringsarbete i år men att det kan bero på omorganisationen. Om man bortser från nuvarande 

år så anser Agneta att de arbetar relativt bra med mål som skall gå ner till alla. 

4.3.2.2.2 Kunskap och vetskap om Balanced Scorecard 

Vad gäller respondenternas vetskap om BSC så är alla medvetna om att styrkortet finns och vad det 

går ut på. De intervjuades kunskaper kring BSC är tämligen begränsade till de mål som kopplar till 

deras arbete.   

Agneta har ingen koll på det styrkort som finns över Testmiljöenheten, men tittar på det som finns på 

hennes nivå. Framförallt har hon koll på det som rör henne själv. Hon tänker på det i sitt arbete, då 

exempelvis om man har för många felrapporter så går resultatet på styrkortet ner. Hon kan inte 

redogöra för hur målen exakt ser ut men har ett hum om vad det handlar om. Henry vet att koncernen 

har ett BSC, att det följs upp och har någorlunda koll på själva styrkortet. Bernt vet att det redovisas 

och uppföljs men det enda måttet han kan komma ihåg är Customer Satisfaction, då det visade på 

dåligt resultat senaste mätningen. Han säger sig själv varken ha koll på målen eller perspektiven. Bernt 

ser kundnöjdhet och att leverera i tid som viktigt, han menar att det innefattar allt eftersom deras 
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avdelning är en serviceorganisation. Även fall han anser att måttet kundnöjdhet är viktigt så vet han 

inte vilken kund som frågas eller vad det är som frågas, det redovisas inte för de anställda, enligt 

Bernt. Han tror inte heller att ledningen vet vilka kunder det är som frågas och vad som frågas. Om 

Bernt får gissa så frågar de kunder på en ganska hög nivå, det vill säga cheferna och inte de som han 

arbetar med direkt. Han tror att om de skulle fråga dem han samarbetar med skulle svaret bli ett annat.   

Agneta säger att hon har någorlunda koll på hur målen mäts:  

”Felrapporteringen går de in och tar statistik rakt av, det här har ni klarat och det här har ni inte 

klarat. Andra leveranserna är det väl projektledarna som kollar om vi har klarat dessa eller inte. 

Investeringsmålen kan jag tänka mig att det är ekonomi. Jag har inte 100 procent koll, det har jag ju 

inte.” 

Henry säger även han att han har någorlunda koll på hur målen mäts, det beror på hur pass intresserad 

han är av själva målet. Om inget intresse finns så orkar han inte bry sig. Agneta antar att målen på 

styrkortet finns för att uppnå strategin, det vill säga att bli världsledande, och att bli en effektivare och 

mer kostnadsbesparande organisation.   

Agneta tror inte att målen hänger ihop i någon större mening. Då det brukar vara fem perspektiv och 

ett antal mål under varje perspektiv så kan hon se ett vertikalt samband mellan målen under ett 

perspektiv men inte något horisontellt samband mellan mål inom olika perspektiv. Henry säger att han 

kan se samband genom att vissa mål behandlar relativt lika saker.  

Det är ledningen som driver på att man skall ha sina måldagar och skapa förbättringslistor på det som 

kommer upp på måldagarna, enligt Agneta. Chefer följer även upp BSC genom att bryta ner målen till 

individuella mål genom IPM-samtalen. I övrigt så driver de inte på för att få de anställda att känna sig 

motiverade, utan det är just på sådana här tillfällen såsom möten. 

4.3.2.2.3 Intresse av Balanced Scorecard 

Hur intresserade respondenterna är kring styrkortet varierade, förmodligen mer beroende på 

personlighet och mindre beroende på tjänst, då alla tre har positioner på samma nivå i organisationen.   

Agneta menar att BSC gör att man blir delaktig, hon tycker det är viktigt att anställda har möjlighet att 

påverka målen. Hon tycker det sköts relativt bra på företaget, då målen bryts ner och kopplas till IPM-

samtal vilket gör att man får personliga mål och då blir det roligare att engagera sig. På så sätt blir man 

mer involverad, nästan lite tävlingsinriktad enligt Agneta. Agneta kan se kopplingar mellan vissa av 

hennes personliga mål och BSC. Hon säger dock att de inte har så stor möjlighet att påverka målen. 

Henry säger att han bryr sig om målen då vissa av dem är bonusgrundande. Henry har sin bonus 

kopplad till målet Investment Savings. Agneta tror också att många bryr sig mer om de mål som är 
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kopplade till bonussystemet. De som är inkluderade i bonussystemet bör ju också vara de som är 

viktiga att uttrycka. Bernt menar dock att han inte bryr sig mer om de bonusgrundade målen.   

Bernt menar att han är motiverad till det han gör, vare sig med eller utan styrkort. Om han är nöjd med 

det han arbetar med och de han arbetar med är nöjda så räcker det, sedan får de på högre nivå hålla på 

och mäta om de vill det.  

Enligt Agneta så är BSC inget man pratar om men det blir att man arbetar efter målen på styrkortet 

omedvetet. Man har blivit så matad med det att man arbetar utifrån det instinktivt. Bernt menar också 

att det inte är något man pratar om och det är heller inte något som påverkar hans beteende eller 

dagliga arbete. Enda gången, enligt Henry, som styrkortet är något man pratar om är i samband med 

bonusen. Det är inte direkt så att man diskuterar BSC utan enbart själva målen som är bonusgrundande 

och utfallen på dessa. Henry säger att styrkortet inte påverkar hans dagliga arbete, då de redan arbetar 

utifrån ett kostnadsbesparandetänk. Han tror inte att det skulle vara någon skillnad utan BSC. Däremot 

tycker Henry att BSC påverkar hans beteende då de exempelvis mäter felrapporter som kommer in och 

om man inte svarar inom en viss tid så mäts det, därför har man ett större fokus på det. Det gör också 

att man är mer noggrann. 

4.3.2.2.4 Delaktighet 

De operativt anställda är inte delaktiga i målformuleringsprocessen, huruvida det är något de vill vara 

delaktiga i är inte självklart. Övergripande vill respondenterna ha mål som är mer lokala och kopplade 

till deras verksamhet. 

Agneta nämner måldagen, som även Bertil talade om, där personalen är med och diskuterar målen. 

Hon menar att de är delaktiga men inte fullt ut, de har en viss påverkan men i slutändan är det 

ledningen som sätter gränserna. Agneta känner att hon är lagom delaktig i processen. Hon tycker att 

målen som satts har varit relevanta och att hon har kunnat känna sig delaktig i dem. Agneta tycker att 

målen som berör kvalitet och att man levererar i tid är viktigast. Effektivitet arbetar hon med 

omedvetet då man hittar sätt att komma framåt och göra saker smidigare. Hon engagerar sig däremot 

inte så mycket i investeringsmålen, eftersom de inte på samma sätt berör henne. Man arbetar med det 

man känner att man kan påverka. Bernt säger att målen sätts av någon som han inte har någon aning 

om och att de sedan kommer ner till honom, på samma sätt menar Henry att han inte heller är delaktig 

och att målen bestäms uppifrån. Bernt skulle heller inte vilja vara mer delaktig, han förstår att det är 

rimligt att man bör mäta men han har ingen riktig koll på hur det görs. Övergripande så tycker Bernt 

att så länge kunderna är nöjda så borde även allt annat vara bra. Henry tror att om han skulle komma 

med något förslag till sin chef om en förbättringsåtgärd för något mål så skulle hans chef möjligen 

lägga fram det som målförslag. Henry verkar inte vara medveten om den ovan nämnda måldagen, utan 
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uppmanar till en sådan då han saknar en diskussion kring målformuleringen och på så sätt får mer mål 

som är möjliga att påverka: 

”Idag kan vi ju inte påverka. Vissa mål är ju, som jag ser det, väldigt svåra att uppnå. Så det är väl 

formuleringen av målen som jag skulle vilja vara med och påverka. Då ha en diskussion: är det här 

relevanta mål vi sätter upp för i år? Vad tror ni, vart kommer vi att nå? Att man tar en sådan 

diskussion när man sätter målen och inte bara säga att nu är målen satta och nu skall vi nå dessa. Det 

tycker jag. Så att det blir relevanta mål som man kan påverka för idag finns det mål som vi absolut 

inte kan påverka.” 

Henry tror att han skulle vara mer intresserad av styrkortet om han var mer delaktig, han tror också att 

han skulle vara mer delaktig om alla mål var bonusgrundande och relevant satta. Däremot vet han inte 

om han skulle bli mer motiverad.     

Bernt säger att han inte är särskilt intresserad och menar att det vilar ett ansvar på honom att var 

delaktig, men att han inte är det. För att få Bernt mer intresserad av styrkortsarbetet skulle det behövas 

något som påverkade hans dagliga arbete och skapade en koppling dit. 

4.3.2.2.5 Påverkbarhet 

Agneta och Bernt kan se ett visst samband mellan det de gör och utfallet på målen, Agneta säger så 

här: 

”Sköter vi inte våra leveranser så klarar vi ju inte målen. Så gör inte jag ett bra jobb då klarar vi ju 

inte målen och det är väl lite det de går ut på då, det tycker jag.” 

Hon menar på att en del mål kan man påverka ganska mycket, medan andra är mindre påverkbara för 

hennes del. Sedan skiljer det sig mellan olika grupper beroende på arbetsuppgifter. Henry känner att 

han kan påverka, det ovan nämnda, Investment Savings målet. 

4.3.2.2.6 Uppföljning 

De anställda tar del av resultatet på avdelningsmöten, där man går igenom hur det har gått och var man 

står idag. Mötena sker någon gång i månaden. Bernt säger att kanske en fjärdedel av mötet går åt att 

redovisa styrkortet. Enligt Bernt får man även mejl på styrkorten efteråt, en sammanställning av det 

som sagts på mötet. Agneta och Bernt tycker att denna information är tillräcklig. Henry anser dock att 

informationen skulle kunna bli bättre genom att den skulle kunna matas ut lite oftare så att man vet hur 

man ligger till. I dagsläget är det oklart hur man ligger till under perioderna mellan avdelningsmötena.  

På utvecklingssamtalen som de anställda har med sina chefer diskuteras, enligt Bernt, bland annat vad 

man har för mål, vilka kurser man skall ta, vad man själv vill göra och vad ens chef tycker om det. Här 

kan det sättas individuella mål men enligt Bernt så är det långt mellan dessa och målen på styrkorten. 
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De individuella målen följs upp vid nästa möte men de brukar oftast blir att de står kvar 

nästkommande år eftersom man inte har hunnit med dem, säger Bernt. 

Enligt Henry är det den som är drivare för målet som får ansvara för att göra något utfallet om det 

visar sig vara dåligt. 

Både Agneta och Henry tycker ibland att vissa mål sätts väldigt tufft, men överlag är målen okej. 

Agneta menar på att mål inte heller skall vara för lätta för då tänker man inte på dem. Det hon har sett 

av årets mål är hon inte nöjd med; 

”Det kom ju några, och då kände jag, det var väl på sista avdelningsmötet, fick vi bara ett sådant att 

det här är årets mål. Då kände jag att det här kommer nästan uppifrån, det här kan vi inte vara med 

och påverka så mycket och då blir det inte så intressant tycker inte jag.” 

Henry anser att målen bör ligga lite mer mot grönt i slutet av året. Det måste finnas en chans att uppnå 

målet men det får inte blir en självklarhet, då får man ingen driv, enligt Henry. Om det inte finns 

någon chans att målet uppnås anstränger man sig inte heller. 

4.3.2.2.7 Syn på Balanced Scorecard 

Alla tre respondenter ser positivt på styrkortsarbete. Agneta tror att det är bra att man har något att 

sträva emot, det vill säga en vision, och för att kunna göra det är mål ett bra verktyg. Sedan måste de 

anställda på något sätt vara delaktiga annars är de ingen som bryr sig om styrkorten, då blir de 

meningslösa. Agneta tycker att alla har sitt ansvar att vara delaktig i processen. Henry säger att BSC 

leder till att man får ett driv framåt. 

Även fall Bernt inte är särskilt intresserad av styrkortet så tycker han ändå att det är bra att de finns: 

”Jag tror att det behövs mätningar för att checka av, vi måste ju ha lite koll på hur det går så att säga. 

Men det är liksom inte på min nivå. Det är mer övergripande på något sätt.” 

4.3.2.2.8 Förslag på förbättringar 

Agneta önskar att målen skulle komma ut lite tidigare på året. Som i år har de inte diskuterat dem 

överhuvudtaget, vilket kan minska engagemanget för målen. Det vore bra om man kunde få ut dem vid 

årsskiftet tycker Agneta, så att det verkligen är aktuellt för hela året. Hon menar också att det alltid är 

samma huvudfrågor som diskuteras på måldagarna. Hon skulle önska ett större fokus på något under 

ett år och sedan nästkommande år ett större fokus på något annat. Henry skulle vilja ha en mer öppen 

diskussion kring målformuleringen när målen skall sättas. Idag styrs det helt centralt vilka mål som 

skall vara inkluderade i styrkortet. Han säger att de inte har varit delaktiga och tagit fram ett lokalt mål 

utan att allt är nedbrutet från centrala mål. 
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Henry skulle vilja se en större koppling mellan målen och verksamheten. Vissa mål är relevanta för 

honom men inte alla. Han tror att detta kan uppnås genom att mätningen är mer lokal. Henry skulle 

också kunna tänka sig att ha ett styrkort lägre ner i organisationen så att det är mer kopplat till hans 

arbete. Det skulle göra att man känner sig mer delaktig och göra det lättare att påverka. 

4.4 Specialistutlåtande 

För att ge studien ett vidare omfång och ytterligare infallsvinklar kommer det här stycket att behandla 

Jan Johansson, konsult på Balanced Scorecard Collaborative Nordic Part of the Palladium Group och 

Nils-Göran Olve, professor på Linköpings Universitet och författare till böcker kring BSC, syn på 

BSC i allmänhet och fallföretagets styrkort i synnerhet. 

4.4.1 Strategi 

Enligt Jan skall varje individ förstå strategin. Varje enhet skall svara på frågan hur påverkar strategin 

oss och vad måste vi göra för att bidra till strategin. Huruvida den lokala och globala strategin skall 

åtskiljas menar Jan att det måste finnas en röd tråd i dessa strategier, men att man bidrar på olika sätt 

till samma övergripande strategiska mål. 

Nils-Görans erfarenhet är att det är tack vare styrkortsarbetet man skapar en mer tydlig strategi då 

styrkortet tvingar fram till ställningstagande. 

”För att göra det lite mer levande, när man sitter och intervjuar någon i ledningsgruppen och så skall 

man ha ett styrkortseminarie en vecka senare. Och så säger man något om hur uppfattar du er strategi 

och då börjar han famla efter en pärm på hyllan bakom och då är ju inte strategin internaliserad på 

riktigt. Ibland ser man då även, även om de är i stånd med att säga något om vad ambitionerna är, 

men det ligger ganska långt ifrån det här och hur länge tror du det dröjer innan ni kommer att öppna 

upp de marknader som ni i strategin talar om att ni bör finnas på. Nästan som de börjar bekänna att 

det där tyckte vi lät bra för man skall ju vara ambitiös och tala om världsledande eller åtminstone 

europaledande. Men det blir ju inte vägledande för något handlande utan mera högtidstal över det. 

Och då kan det finnas en strategi men den är inte verklig i bemärkelsen att någon tror på den eller att 

man egentligen agerar utifrån den, eller ens försöker.” 

4.4.2 Hierarkiskt samband mellan styrkort 

Nils-Göran tycker att man skall bryta ner styrkortet till verksamheter som är meningsfulla att diskutera 

strategi i, och det behöver inte vara stora och märkvärdiga strategier utan kan egentligen vara 

stödverksamheter såsom en informationsstab för interna tidningar. Detta då avdelningen är relativt 

komplett i sig själv men också knuten till överordnade mål inom koncernen. Som generell regel så 

tycker inte Nils-Göran att man bör har individuella styrkort. Det kan dock behövas i exempelvis 

konsultföretag där själva individen fungerar som en egen verksamhet. Men många organisationer vill 

snarare uppmuntra samarbete mellan individer och då är det ju rimligt att ha ett styrkort på teamnivå. 
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Jan har samma uppfattning vad gäller personliga styrkort, han kan förstå att man vill ha det om 

individer har stort ansvar i organisationen men han tycker att det räcker i princip att man bryter ner 

strategin till gruppnivå. Jan anser att det krävs att styrkortet bryts ned till operativ nivå annars blir 

målen för abstrakta för de anställda. För att skapa engagemang och energi i en organisation så måste 

avdelningar få tolka mål på sitt sätt.  

Nils-Göran kan tycka att det är bra att styrkorten är utvecklade olika inom koncernen, då man hittar ett 

sätt som funkar för just den avdelningen. Detta då styrkorten fungerar för samtal inom den 

avdelningen de verkar. Fallföretaget är ju en så pass stor och uppbruten organisation så det finns ju 

ofta ingen anledning att man involveras horisontellt mellan skilda avdelningar. Vad gäller enhetlighet 

mellan styrkort inom samma organisation så skiljer däremot Jan på innehåll och process. Han menar 

att processen skall vara densamma i hela organisationen men innehållet i styrkorten skall vara olika för 

att enheter har olika strategiska utmaningar, vilket innebär att man har olika KPI:er och initiativ till 

dessa. Det är viktigt att enheterna äger sina egna styrkort men att man har ungefär samma format. 

4.4.3 Perspektiven 

Grundtanken med styrkort är, enligt Nils-Göran att man skall kunna diskutera en verksamhet och 

uppmuntra diskussioner kring varför man är där man är och hur man blir bättre. Vad gäller större 

företag så blir det ju mer uppenbart att man har behov av förståelse och begriplighet. Det kan vara bra 

att ha en snabb sammanfattning som också ger indikatorer på hur det går för verksamheten och 

signaler som säger att det är dags att börja åtgärda detta. 

Nils-Göran tycker att fallföretagets nya styrkort för år 2011 snarare liknar en intressentmodell med 

sina perspektiv aktieägare, anställda och kunder, än ett styrkort. Det finns en grundläggande skillnad 

om man ser till olika intressenters relationer eller om man följer någon slags orsak-verkan samband, 

som var Kaplan och Nortons idé med styrkortet. Genom att lyfta fram de här tre perspektiven blir ju 

målet mer att hitta någon form av intressentbalans och på så sätt hålla alla intressenter lagom nöjda. 

Dock så ses detta fortfarande som ett styrkort i enlighet med Olve et als enkätundersökning där de 

säger att företag som hävdade att de höll på med styrkort ansågs ha det, även om författarna tyckte att 

styrkortet användes som namn på något annat. Extremfallet här kan ses vara Atlas Copco som i stort 

sett bara hade ett perspektiv, de använde ordet styrkort för något annat. I dagsläget så tycker Jan att 

fallföretaget har en typ av KPI-styrkort, vilket är en variant av budget och affärsplansprocess som 

drivs som en uppföljningsprocess efter att den årliga uppdateringen är gjord. Nu är han inte helt 

uppdaterad på vad som har hänt de senaste åren, så han påpekar att vissa saker han säger kan vara 

föråldrade.  

Att ta med anställda som ett eget perspektiv tycker Nils-Göran stökar till styrkortet, främst stökar det 

till strategikartan vilken Nils-Göran ser som viktigast. Om man petar in de anställda i strategikartan så 
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drar tankarna lätt iväg mot intressentmodellen, där anställda snarare ses som några som skall hållas 

nöjda istället för att de skall vara ett medel att uppnå företagets slutmål. Nils-Göran menar dock att det 

fortfarande är viktigt att ha mått som berör de anställda, deras kompetens, nöjdhet och effektivitet. 

Men han ser det mer som en del av företagets processer och därför kan man ha mått som berör 

anställda lite varstans i styrkortet. Inte heller Jan tycker att man skall ha anställda som ett eget 

perspektiv. Han menar att man ofta har någon målsättning i tillväxt- och utvecklingsperspektivet som 

behandlar exempelvis attraktiv arbetsplats. Jan har aldrig varit med om att en organisation inte haft en 

strategisk målsättning som berör de anställda.  

Nils-Göran har svårt att förstå hur en sektion kan tycka att enbart mål under ett perspektiv kan 

användas för att beskriva deras verksamhet. Han anser att det alltid finns minst två perspektiv som kan 

beskriva en sektion. Dessa två perspektiv är att det alltid måste finnas någon slags resurseffektivitet 

som kan vara kostnad eller vinst och sedan behöver alla avdelningar förändringar och förnyelse. Jan 

ser inte heller hur en sektion kan se att det är mål inom endast ett perspektiv som talar till dem. Alla 

organisationer kan ju, på ett eller annat sätt, påverka både kostnader och intäkter: 

”Alla organisationer kan på ett eller annat sätt påverka de flesta perspektiv, det är snarare undantag 

som bekräftar regeln” 

Han menar också att man kan skilja på styrkort för operativa enheter och styrkort för stödjande 

enheter. En HR-avdelning är en stödjande enhet och den har egentligen två huvudsyften, det ena är att 

bygga ledarskap och kompetens i organisationen och det andra är att vara till stöd för individer som 

arbetar i organisationen så att dessa får rätt utvecklingsmöjligheter. Man kan se olika logiker beroende 

på vad för verksamhet styrkortet verkar i. 

4.4.4 Mål och mått 

Nils-Göran menar att det finns flera självklara saker, såsom lagar, som företaget följer men av 

naturliga skäl inte finns med på styrkortet. I någon mening blir styrkortet aldrig komplett utan det 

finns massor av mått som inte, i normalfallet, platsar på styrkortet. Han anser dock att det är viktigt att 

styrkortet skall hänga ihop på ett begripligt sätt men att måtten kan bytas ut när de har gjort nytta, det 

vill säga när man inte längre har problem med det man mäter. Det är dock viktigt att inte förändra 

styrkortet hela tiden, då det också kan innebära ett värde att ha en historik och göra jämförelse möjlig. 

Nils-Göran tycker att det är helt okej att man blandar mål, där en del är påverkbara på individnivå och 

en del påverkbara på gruppnivå. 

Vad gäller Nils-Görans erfarenheter kring hur många mål varje perspektiv skall ha så har det ofta varit 

så att företag vill ta in så mycket så möjligt, det vill säga för många mål. Han menar att hur många mål 

som är passande beror mycket på vad man har för styrmix. 
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Jan anser att den stora missen man gör är att inte förstå att styrkortet är en kedja som i slutändan skall 

leverera ett finansiellt resultat. Han säger att han ofta får frågan om han inte har några bra KPI:er som 

man skall mäta. Jan menar att det inte finns några bra KPI:er om man inte vet vart man vill komma. 

Man måste veta vad som driver strategin. 

Nils-Göran gav ett exempel på hur det kan bli om man har för lätta mål på styrkortet; 

”För många år sedan så minns jag någon som sa på ABB när de hade styrkortsvariant och använde 

någon slags programvara som visade visare. Då sa de att det är så tråkigt när de står på grönt hela 

tiden, inget som intresserar. Skall vi verkligen ha med dem?” 

4.4.5 Mätning och utfall 

Jan ser inte BSC som ett mätverktyg utan det är ett sätt att få organisationen att gå åt samma håll:   

”För att skapa engagemang och energi i en organisation så måste du tolka det på ditt sätt. Jag ser 

exempel inte BSC som ett mätverktyg eller kontrollverktyg utan för mig handlar BSC om att skapa 

energier i en organisation och få en organisation att gå åt samma håll. Därigenom skall du mäta och 

följa upp men det är inte det viktiga. Tyvärr är det många som inte ser den dimensionen i BSC” 

Nils-Göran tycker att det är en bra början att förmedla ut styrkortet på det sättet som fallföretaget gör, 

genom avdelningsmöten och möten för alla anställda. Det krävs att det finns någon pedagogik kring 

måtten och beroende på situation är det svårare eller lättare att förmedla ut styrkortet. Nils-Göran 

förespråkar även väggtavlan, som de exempelvis har på bussföretaget Nobina, se bild 25 nedan. Han 

menar dock att det kan tyckas vara lättare för ett bussföretag att förmedla ut sin strategi, då man har 

trettio bussgarage som i vissa avseende gör samma saker. Väggtavlorna fungerar så att varje 

busskontor får fem A3ark som sätts upp på vägen en gång i månaden. Detta gör att de anställda kan gå 

dit och kolla hur måluppfyllelsen ser ut, vilket väcker en viss uppmärksamhet. Från början ansågs det 

lite skämmigt för de anställda att visa väggtavlan uppmärksamhet eftersom det inte ingick i deras 

arbetsroll. Då gjorde man så att man även skickade hem informationen till de anställdas 

bostadsadresser. Nu sägs det att det har blivit ett samtalsämne, särskilt genom att de jämför de olika 

kontorens resultat med varandra. För att få något sådant här att fungera är det viktigt att styrkortet 

håller en sådan kvalité så att det ger de anställda en rimlig bild över verksamheten. Detta görs bäst 

genom att involvera de anställda i processen om vad som skall ingå i styrkortet. Det är viktigt att 

styrkortet sätts i ett sammanhang och kommuniceras ut. I många fall kan det ju vara yttre 

omständigheter som gör att resultatet blir som det blir och det måste förklaras. 
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Figur 25: Nobinas väggtavla och dess fokusområden 

Jan menar att uppföljning egentligen aldrig skall behöva redovisas för anställda. Det är ett verktyg som 

den egna gruppen skall ha, och det är de själva som skall diskutera resultatet och inte vara något som 

bara kommer ner till dem. Självklart skall de ta del av resultatet men det måste kopplas ihop med vad 

de gör. De anställda måste vara delaktiga, annars blir det något som känns meningslöst. 

Jan ger Kinnarpsgruppen som ett exempel på ett företag som har lyckats bra med att tydliggöra 

strategin genom BSC för de anställda. Kinnarpsgruppen har brutit ned styrkortet relativt långt i 

organisationen och på så sätt finns det en tydlig koppling mellan hur operativa avdelningar tolkar sina 

mål och vad de gör för att bidra till övergripande mål. 

Något Nils-Göran och hans kollegor har arbetat mycket med på senare tid är att se styrkortet och 

strategikartan som en berättelse. Det är viktigt att chefer involverar sig i och känner för den här 

berättelsen, vilken motsvarar ungefär en A4-sida som förklarar strategikartan och hur det är tänkt att 

fungera. Berättelsen fungerar lite som ett script som chefer läser på innan de skall förklara styrkort och 

strategikarta för sina anställda. 

Att ha ett bonussystem kopplat till koncernmål i det finansiella perspektivet, bör enligt Nils-Göran ses 

som ett resultatdelningssystem istället för belöningssystem. Han menar att det kan vara krångligt att 

involvera bonussystemet i styrkortet då grundmodellen av styrkortet strävar efter någon slags balans. 

Bonusen gör ju att det skapas någon slags ranking av vilka mål som är viktigast. Jan anser däremot att 

man skall koppla belöningssystemet till BSC, hur man gör beror på kultur och liknande. Han tycker att 

enheter skall belönas för både det lokala styrkortet men också som en del i helheten. 

Belöningssystemet skall inte koppla till specifika mål utan skall bero på helheten. Om man kopplar till 

något specifikt mål görs ju det viktigare. 
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4.4.6 Styrkorten på operativ nivå 

Enligt Jan så var BSC tidigare mest ett mätsystem, men med tiden så har Kaplan och Norton utvecklat 

det till ett mer strategiskt verktyg. Det är då viktigt att de anställda är själva med, utvecklar och tolkar 

styrkortet. Är de anställda med och skapar processen skapas även engagemang. Nils-Göran tycker att 

styrkortet på en operativ nivå bör används som ett sätt att engagera medarbetarna, och genom denna 

förklara hur man tror att företaget kommer bli framgångsrikt. Nils-Göran menar också att det skiljer 

sig vad gäller hur mycket man har att vinna på att involvera anställda i processen, om man exempelvis 

arbetar med löpande bandprincipen så finns det inte så mycket utrymme för kreativitet. Samtidigt finns 

det många situationer där man vill att de anställda skall känna sig delaktiga och komma med bra 

förslag. 

Det är ju också en fråga om ifall de anställda vill engagera sig, de kan tycka att det är ledningens 

ansvar att ta hand om styrfrågor och strategiska val. Men de som är närmst marknaden har, enligt Nils-

Göran en operativ kunskap kring bland annat kunder som ledningen aldrig skulle kunna få. Om de 

anställda inte vill vara delaktiga i strategiarbetet ser Jan det som ett ledarskapsproblem, att chefen inte 

kan motivera eller är motiverad. Han ser det som avgörande att ha ledning och chefers delaktighet. Jan 

menar på att det också kan vara så att man måste chefer eller anställda vilken nytta BSC kan göra och 

ibland kan det vara bättre att låta de som inte tycker det är bra vara utanför processen tills de förstår 

BSC:s potential:  

”Jag kan ta ett exempel, Grundfors, världens största eller näst största pumptillverkare som finns i 

Danmark. De är uppdelade i olika segment och koncernchefen tyckte att scorecards inte var bra, 

ingenting för oss. Så var det en segmentschef som tyckte det var bra, och då körde han och efter två år 

så hade de vänt segmentet och gjorde strålande resultat. Och då såg koncernchefen att det var riktigt 

bra, och de använder BSC i hela organisationen. Inte som ett sätt att mäta utan som att få förståelse 

vad strategin är och fokus på strategin” 

Jan ser det som att anställda på operativ nivå har två arbeten, det handlar inte bara om att de skall göra 

sitt arbete utan det handlar också om att göra det annorlunda. Därför måste man avsätta viss tid för att 

se att de förbättringar som görs är de förbättringar som är viktigast att göra. Det skall vara en del av de 

operativt anställdas arbete. 

Nils-Göran tror att det har skett så lite forskning och studier kring BSC på operativ nivå för att 

vardagen är så full av massa annat, han tror att man många gånger kommer långt med att intuitivt och 

osystematiskt beakta framtiden. Enligt Nils-Göran ligger det mycket i sequential attention, det vill 

säga att om det exempelvis inträffar en olycka i verkstaden så blir säkerhetstänk väldigt 

uppmärksammat en tid därefter. Sedan så glömmer man bort det och lägger fokus på något annat. Nils-

Göran tror att en sådan här sicksack väg blir i genomsnitt relativt bra och om man då inte är för många 
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kan det bara bli konstlat att sätta sig ner och formulera detta i någon form av styrkort. Men samtidigt 

kan det vara så att vissa saker och ting inte händer om man inte sätter sig ned och utformar ett formellt 

mål. 

4.4.7 Styrkortsanvändare 

Enligt Nils-Göran så skrevs det en uppsats i Göteborg för ett antal år sedan som innehåll samma 

frågeformulär som användes i deras utfrågning till teknikföretag. Denna gång var det handels- och 

tjänsteföretag som utfrågades, och antal användare av BSC hamnade på samma nivå som i Olve et als 

enkät, strax under 40 procent. Men som sagts så användes en generös definition av styrkort i den 

enkäten så äkta styrkortsanvändare bör vara något färre. Det är oklart hur många börsföretag som 

använder det, man kan ana att större företag använder det något mer. Nils-Göran har precis varit på en 

konferens i Skövde, där redogjordes för aktuell enkätdata som beskrev att rätt många företag har börjat 

använda styrkort de senaste åren, hur många som har slutat framgick inte. Alltså bör det åtminstone 

vidmakthållas vid dessa procenttal, eftersom de fortfarande tillkommer nya användare. 

Nils-Göran menar också att BSC, på gott och ont, har blivit ett sätt att integrera nyckeltal som man 

haft sedan länge. Han tror att betänkligt många företag har tagit gamla nyckeltal som redan fanns i 

organisationen och stoppat in dem under fyra perspektiv och sedan kallat det styrkort. Det betyder ju 

inte nödvändigtvis att man har haft någon styrning med styrkortet under året. Många företag 

internaliserar ju teoribegrepp och gör det tills sina egna varianter, så också vad gäller BSC. Enligt Jan 

har Kaplan och Norton som mission att skapa bättre förståelse för vad BSC är. Då det finns många 

företag som har vad som kan kallas KPI-styrkort, vilket innebär att man bara har satt in några mål 

under olika perspektiv utan att egentligen förstå innebörden. Det finns företag som inte förstår den 

strategiska dimensionen av BSC. 
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5 Analys  

Analyskapitlet är uppdelat i sex underkapitel, där forskningsfrågorna legat som grund. Kapitlet 

avslutas med en slutdiskussion som leder in på slutsatsen.    

5.1 Strategi 

Enligt teorin är grunden i strategiarbetet att beskriva verksamheten utifrån hur den skulle kunna vara, 

hur den bör vara och hur den faktiskt är (Nilsson et al, 2010). Detta stämmer överrens med 

fallföretagets strategiarbete då man på båda enheterna är överrens om att strategi handlar om att 

identifiera avståndet mellan current och wanted position. Utifrån detta ses strategin på företaget som 

ett rättesnöre för att peka ut för organisationen i vilken riktning man skall gå. Processen med att 

bestämma current och wanted position, att finna och täcka de gap som företaget har, kan liknas vid 

Anthonys (1965) affärsplansprocess, då även fallföretagets process är systematisk och resulterar i att 

strategier och mål formuleras. 

På företaget urskiljer chefer på en strategisk nivå strategierna mer tydligt än operativt anställda. 

Cheferna kan se vart man vill vara om till exempel fem år och hur man ska gå från nuvarande position 

till målet. Hur pass tydlig strategin är på operativ nivå beror inte enbart på hur väl integrerad den är i 

verksamheten utan även på intresset hos de anställda. Vissa anställda anser sig vara mer intresserade 

och tycker att det är viktigt att vara delaktiga medan andra nöjer sig med att utföra sitt arbete. Oavsett 

personlighet bör strategin vara synbar för alla då denna föranleder företagets verksamhet och skall på 

så sätt påverka alla. Därav bör alla kunna uttala sig om strategin, om inte annat utifrån sitt vardagliga 

arbete. Tanken med BSC, är enligt Kaplan och Norton (1999), att strategin ska vara allas 

vardagsarbete och att de anställda, medvetet eller omedvetet, skall arbeta för att uppnå denna. Om de 

anställda inte förstår strategin kan de heller inte se hur de i och med sitt dagliga arbete kan tillföra 

något till fallföretaget. Av de operativt anställda på företaget var det enbart ett fåtal som hade 

någorlunda koll på strategin. Resterande kunde ej sätta ord på strategin utan såg den som otydlig och 

utan förankring i det dagliga arbetet. När operativa respondenter däremot beskriver de delar de anser 

är viktiga i sina arbeten kan det ses en, för dem, osynlig kopplig till strategin. Det kan helt enkelt vara 

så att de anställda inte har förstått innebörden av en strategi eller inte har fått kopplingen tydligt 

förklarad för sig. Utifrån detta kan det anses att företaget inte har lyckats med att förankra strategin i 

verksamheten. Detta då merparten av de operativt anställda enbart, tvekande, kan nämna fragment av 

strategin eller vad de anser att en strategi skall uppnå i företaget. För att de anställda på operativ nivå 

skall ta till sig strategin måste den översättas till något som är relevant för dem. 

Som Kaplan och Norton (1999) ser det är strategin tänkt att involvera hela organisationen då det måste 

finnas en enhetlighet för att få en verksamhet att fungera. Att lyckas involvera alla till att sträva åt 

samma håll är en komplicerad process. Det kan lätt bli att de på lägre nivå inte känner samhörighet då 

strategin kan kännas som generell, bred och då inte knyter an till deras verklighet. Balanced Scorecard 
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ses som ett hjälpmedel för att koppla ihop den strategiska nivån med den operativa då huvudsyftet med 

styrkorten är att förklara den strategin i organisationen. Detta kan även ses spegla det första steget i 

Kaplan och Nortons (2001) modell för att länka styrkortsprocessen till företagets strategi. Ett effektivt 

sätt att översätta strategin i operativa termer är, tillsammans med BSC, med hjälp av en strategikarta. 

När strategiansvarig på fallföretaget skall presentera målen på strategisk nivå läggs de in ovanpå 

strategikartan för att se om alla områden täcks in för att tydliggöra syftet med dem. Generellt kan 

tyckas att även de anställda borde få se detta då strategikartan är tänkt att översätta strategin i operativa 

termer. Detta kan tänkas leda till en större förståelse på operativ nivå för vad ledningen vill uppnå, det 

då man på ett tydligt sätt får se målen kopplade till strategin. Den övergripande strategin skall styra 

verksamheten i rätt riktning. Det kan härledas till det tredje steget i Kaplan och Nortons (2001) modell 

mot en strategifokuserad organisation som då menar att organisationen måste ta till sig strategin. För 

att den organisatoriska prestationen på fallföretaget ska vara mer än summan av alla delfunktioner 

måste de lokala strategierna vara länkade och integrerade. Oavsett de lokala skillnaderna skall de 

lokala strategierna svara till samma övergripande strategi som då naturligt blir bred. Därför är det inte 

så konstigt att strategin i en så stor organisation som företaget uppfattas som generell. På avdelningar 

som valt att bryta ner styrkortet enda ner till sektionsnivå kan operativ personal urskilja skillnader 

mellan lokal och övergripande strategi. När man stannar nedbrytningsprocessen på avdelningsnivån så 

saknar operativt anställda en lokal strategi. Dock ser samtliga respondenter på operativ nivå det mer 

som att de arbetar utefter principer, såsom att hålla leveranstider och rätt kvalité, än att de arbetar 

utefter en strategi. 

 

Fallföretaget ser styrkortet som ett sätt att skapa en tydlighet samt visualisering då det tas fram utifrån 

strategin. Detta för att fokusera på vad som behöver göras nu och vad som behövs på längre sikt. Dock 

läggs fokus inom vissa avdelningar på områden som klassas som strategiska problem vad gäller vad 

som skall finnas med på styrkortet. Detta torde kunna medföra att problem uppstår vid 

strateginedbrytningen om det då inte är just strategin som är avspeglad. Vidare medför det att de 

anställda inte kommer att kunna urskilja strategin i styrkorten, så som det är tänkt (Olve et al, 2004). 

5.2 Balanced Scorecard generellt 

Fallföretaget har haft en långvarig men inte särskilt samordnad verksamhet av styrkort. Det har varit 

uppmuntrat av koncernledningen att avdelningarna använder styrkort men det finns inte någon 

koncernmodell som säger hur det skall göras. Det kan anses att det bör ingå i företagets strategi att 

samordna styrkorten för att lyckas skapa en enhetlighet. En stor organisation, som företaget, skulle 

tjäna på att införa ett enhetligt sätt att arbeta med styrkorten, processen bör vara samma i hela 

organisationen. Däremot behöver inte det innebära att innehållet måste vara samma för olika enheter 

då de har olika strategiska utmaningar. I och med enhetlighet i styrkortsarbetet skulle ett starkare 

företag kunna växa fram. En tydligare förmedlad strategi ger ett starkare företag. Enligt Kaplan och 
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Nortons (1999) ursprungsmodell var det tänkt att styrkorten skulle brytas ned ända till individnivå och 

att alla då skulle ha sitt eget BSC. Enheterna har, då det inte finns några tydliga direktiv eller krav, 

brutit ner styrkorten olika långt inom sina enheter. Det kan dels bero på att antalet anställda skiljer sig 

markant. Vår studie visar att enheterna tjänar på att bryta ner styrkortet så långt som möjligt då de 

anställda känner en större lokal förankring till sektionsstyrkort i jämförelse med avdelningsstyrkort. 

Även Kaplan och Norton (2001) menar att det kan vara ett hinder för företag att uppnå ett effektivt 

styrkort då strategierna inte är länkade till lokala mål.  

Från och med år 2011 innehåller företagets styrkort enbart tre perspektiv, vilket gör att styrkortet får 

likhet med en intressentmodell. Olve et al (2003) menar att det inte finns något bästa sätt att använda 

ett styrkort på. Det finns många olika sätt företag använder styrkort på. Däremot kan ett styrkort som 

liknar en intressentmodell, så som i fallföretagets fall, medföra att styrkortstänket till viss del 

försvinner. Styrkortet används mer som en finansiell plan som förklarar vad som skall göras under 

året. Det kan tyckas att det hos företaget inte existerar något traditionellt BSC, som Kaplan och 

Nortons modell, utan att företaget snarare använder sig av en karta med olika KPI:er att följa. 

Många svenska företag, liksom fallföretaget, har valt att ta in de anställda som ett eget perspektiv i 

styrkorten, något som kan liknas Maisels styrkortsmodell. Bolaget gjorde detta av just den 

anledningen att de anställda ses som företagets tillgångar då värdet sitter i dem och deras kunskap. 

Olve et al (1999:2) menar att anställda mer är en del av företagets processer och de mål som berör 

dessa bör då vara utspridda på de olika perspektiven i styrkortet. Fördelen med att samla målen under 

ett perspektiv som fallföretaget har gjort kan tänkas vara att det blir tydligare och ger en klarare bild. 

Ett problem som uppstår när företaget går ifrån Kaplan och Nortons BSC-modell med fyra perspektiv, 

varav anställda inte är ett av dem, är att det blir svårt att uppnå ett riktigt orsak-verkan samband. Detta 

då de olika perspektiven inte längre bygger på och utmynnar i varandra. Däremot måste varje företag 

utveckla ett styrkort som är unikt för dem och då bör det inte spela någon roll hur många eller vilka 

perspektiv som innefattas.  

Oavsett om de operativt anställda förstår styrkortens innebörd eller inte anser de att det är något som 

behövs för att lyckas skapa ett fokus och driva fram en förbättringsprocess genom att belysa vissa 

viktiga områden (Olve et al, 1999:2). Respondenterna uttrycker alla att BSC är något de vill att 

företaget fortsätter med och att det behövs någon form av mätning. Detta visar ytterligare på vikten av 

att involvera de anställda då de anser att BSC tillför något till organisationen. 

5.3 Målens påverkan 

Alla respondenterna har kunskap om att företaget använder styrkort men de flesta har en begränsad 

kunskap om styrkortet i sig, dess användning och dess syfte. Målen är enligt Kaplan och Norton 

(1999) tänkta att skapa en balans mellan externa och interna mått samt, enligt Olve et al (1999:2), en 
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balans mellan mått från igår, med mått från idag och mått för framtiden. Av de anställda används 

målen framförallt endast indirekt, då genom att genomföra det dagliga arbetet. De operativa 

respondenterna anser att BSC inte är något man pratar om men att det omedvetet blir att man arbetar 

efter målen på styrkorten. Sättet att arbeta på är så inpräntat hos de anställda att de gör på ett visst sätt 

utan att fundera på kopplingarna mellan arbetet och målen. Kunde man tydligare belysa detta samband 

skulle det bli klarare för de anställda vad de tillför och hur de hjälper fallföretaget att uppnå sina mål. 

För att öka tydligheten argumenterar Olve et al (1999:2) för att man, förutom att formulera mål och 

mått på vartdera perspektiv, även måste inkludera konkreta målsättningar och handlingsplaner. På 

företaget inkluderas i målspecifikationen corrective actions som man ska vidta om målet går dåligt 

samt hur målet är tänkt att uppnås. Det visar på en vilja från bolaget sida att följa SMART-principen 

(Hallgård & Johansson, 1999). Detta kan även kopplas till results control då företaget, genom att sätta 

upp resultat och mål för de anställda, påverkar dem till att arbeta så som företaget vill. Corrective 

actions innebär att om målen inte nås och utfallet inte blir som förväntat sätts åtgärder in, operativ 

personal är medvetna om att åtgärder sätts in om resultatet blir sämre än förväntat, och arbetar därför 

för att uppnå så bra resultat som möjligt vad gäller BSC-målen som påverkar dem.    

Enheterna på fallföretaget fokuserar på att innefatta så få mål som möjligt i sina styrkort, helst inte fler 

än två till tre mål per perspektiv. Detta är även Olve et al (1999:2) positiva till då de anser att det finns 

en risk att fokus förloras med för många mål och mått. Det svåra är inte att välja områden att fokusera 

på i målen utan att precisera dem, hålla antalet nere och få dem relevanta på respektive nivå. 

Svårigheten påvisas av att de operativt anställda uttrycker en vilja om att kunna se en större koppling 

mellan mål och verksamhet. Alla respondenterna svarar att de enbart fokuserar på och bryr sig om de 

mål som är relevanta för just deras arbetsuppgifter. De anställda kommer aldrig se helheten av det 

företaget försöker uppnå om de inte på något sätt kan förstå och relatera till målen på styrkortet. Det är 

av stor vikt för företaget att man arbetar för att få de anställdas delaktighet, detta för att uppnå ett 

intresse för målen. 

Vissa sektioner på fallföretaget har valt att ha mål endast i ett eller två perspektiv. Detta då samma mål 

inte passar enheter med olika strategier. Det låter rationellt då de operativt anställda lätt kan bli 

förvirrade om de har en mängd mål på styrkortet som inte talar till deras verksamhet. Dock är det mest 

logiska att sektionsstyrkorten inom företaget har mål inom i alla fall två olika perspektiv. Detta då de 

indirekt har kunder samt att alla sektioners verksamhet genererar kostnader. 

På företaget finns det en anställd på varje enhet och avdelning som driver processen för ett specifikt 

mål. Det finns även en ägare till vartdera mål. Både ägarna och drivarna till målen sitter för det mesta 

med i ledningsgruppen eller är avdelningschef. Detta medför att de båda ansvariga för målen tillhör 

den strategiska nivån inom bolaget. Om man vill involvera de operativt anställda och öka kunskapen 
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om BSC, varför då inte låta anställda på den operativa nivån vara delaktiga i att driva processen? Ett 

av Olve et al:s (2004) sex steg för att uppnå ett effektivt styrkort är just att dela ut roller för 

styrkortsarbetet och mål. Något som självklart spelar in är att de operativt anställda kanske inte är 

villiga eller intresserade att lägga kraft och tid på BSC. Men om någon operativt anställd skulle 

ansvara för ett mål skulle inte enbart det egna intresset öka, utan även ytterligare personer i dennes 

närhet skulle få upp ögonen för styrkortet.  

När det kommer till målens påverkan på de operativt anställda är respondenterna överrens om att 

styrkortet i sig inte påverkar deras beteende och de tror detsamma gäller för deras medarbetare. 

Däremot känner de anställda att de mål som berör dem själva kan påverka sättet de utför arbetet på. 

Det läggs ett större fokus på dessa mål och man är mer noggrann. De operativt anställda arbetar utifrån 

dessa mål, omedvetet och utan någon stark koppling till BSC. En av anledningarna till att få ner 

styrkorten på sektionsnivå är att inte flera olika verksamheter samlas på ett kort. Vikten av att alla mål 

på BSC talar till alla inom en sektion, då blir det även vardagsarbete. Ett sätt företaget gör detta på är 

att genom medarbetarsamtal mellan chef och anställd sätta individuella mål. Kaplan och Norton 

(1999) förespråkar detta då de menar att genom att länka strategin till personliga mål så skapar BSC en 

delad förståelse och engagemang hos alla. Kopplingen mellan de individuella målen och 

styrkortsmålen är ganska långsökt på företaget, det görs inga direkta kopplingar utan dessa kan bara 

ses indirekt och detta samband verkar inte vara något man fokuserar på att visa. Denna koppling bör 

däremot inte vara svår att påvisa så de anställda får en tydligare förståelse. Känslan av att som 

operativt anställd kunna bidra till att målen uppnås måste finnas, annars drivs inte företaget framåt. I 

dagsläget känner de operativa respondenterna att det är för långsökt mellan deras arbete och målen på 

BSC. Något som vidare kan förvirra är när två mål talar emot varandra men båda måste nås. Det gör 

målformuleringsprocessen ännu mer relevant. Vikten av att uppnå konkreta mål är det mycket 

väsentligt om man vill påverka de anställdas beteende och få dem att fokusera. Något man inte förstår 

bryr man sig heller inte om. 

Känslan av att kunna påverka vissa mål finns ändå hos respondenterna. Detta gäller för de mål som är 

mest relevanta för det dagliga arbetet. Det handlar alltså om att de anställda ser sambandet mellan 

målens utfall och det arbete de utför. 

5.4 Mätning och uppföljning 

Anthony et al (1992) diskuterar hur man skall analysera skillnader mellan verkligt och budgeterat 

resultat. De menar att man måste identifiera men också förklara differenser. Liknande gäller för BSC 

då bland annat Nils-Göran talar om vikten att kommunicera ut varför resultatet blir som det blir, då det 

kan vara yttre omständigheter som avgör detta. Även på fallföretaget påtalar strategiansvarig vikten av 

att resultatet på BSC sätts i sin kontext, och att man inte ser resultatet som ett facit. Anställda får ta del 

av utfallet genom möten och medarbetarsamtal. Vad som kan utläsas av företagets sätt att använda 
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utfallet är att de beskriver resultatet för sina anställda genom bilder på visare för varje mål, och det är 

även det här som de anställda kommer ihåg när det skall beskriva hur dessa möten går till och hur de 

får ta del av informationen. Någon underliggande kontext eller anledning till varför målet har fått just 

det utfallet beskrivs inte djupgående. Denna slutsats dras då enbart en kortare tid av mötet läggs på 

genomgång av BSC. För ledningsgrupper används utfallet mer detaljerat, man går in och jämför 

skillnaden i utfall mellan de olika avdelningarna. Man beskriver också ifall det är något som behövs 

åtgärdas, och man har då rutinarbete vad gäller hur dessa åtgärder kommer till och görs. Det är 

väsenligt att styrkortet sätts i ett sammanhang. Företaget skulle behöva hitta något sätt att, på samma 

sätt som Nobina gör med sina väggtavlor, visa BSC betydelse för anställda. Man behöver visa på 

ledningens intresse för BSC för att uppnå någon form av delaktighet i organisationen.  

Enheternas och avdelningarnas olika styrkort har flertalet mått som kan beskrivas som utfallsmått. 

Sedermera finns det få mått som kan framställas som prestationsdrivare. Detta då måtten inte beskriver 

vad som påverkar, utan begränsas till vad som skall uppnås. Enligt teorin ger detta en inskränkning 

vad gäller kommunikationen kring hur mål skall uppfyllas (Kaplan & Norton, 1999). Begränsningen i 

kommunikation kan urskiljas i vad de anställda på företaget uttrycker om hur målen mäts, då flera inte 

har någon vetskap kring det. 

Genom en närmre syn på de operativt anställdas delaktighet i och förståelse för mätning och 

uppföljning kan man urskilja att de flesta respondenter inte har mer än en övergripande kunskap kring 

styrkortsmätning. För specifika mål kan respondenter endast redogöra för mål som verkligen talar till 

dem. Vad respondenterna vet är att målen mäts och de får ta del av utfallet cirka en gång i kvartalet. 

Hur mätningen av specifika mål görs gås inte igenom särskilt djupgående. Olve et al (2003) talar om 

att det är väsentligt att en stor del av de anställda förstår styrkortet och kan ta del i dialoger gällande 

dem. Om detta inte görs kommer uppföljningen upplevas som meningslös, vilket kan vara en risk i 

fallet med bolaget. Om inte de anställda förstår hur målen mäts så är det egentligen otänkbart att de 

skall veta hur de kan hjälpa till att uppnå målen. Att målen då ses som ointressanta i de anställdas ögon 

är en självklar effekt av denna okunskap. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) bör man förr eller senare ha ett belöningssystem kopplat till BSC, då 

det ökar anställdas intresse för strategin samt att de uppmuntrar dem till att försöka uppnå den. Om 

man ser till belöningssystemen på fallföretaget och då fokuserar de som gäller för anställda, BBI, så är 

det kopplat till olika mål beroende avdelning och enhet. En enhet kopplar enbart till övergripande 

koncernstyrkort, vilket kan liknas ett vinstutdelningssystem, medan den andra enheten kopplar till 

vissa mål på enhetsstyrkort. Denna skillnad kan översättas till de operativt anställdas syn på 

belöningssystemet då anställda för den senare nämnda enheten är mer intresserade av bonusgrundande 

mål. Så om man är ute efter att skapa en fokusering på vissa mål kan det vara effektivt att göra dessa 
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bonusgrundade, risken finns dock att andra mål kommer i skymundan och att man mister balansen 

mellan målen. 

Teorin säger att mål bör sättas så att det är femtio procent chans att de uppfylls (Anthony, 1992). 

Chefer på företaget uttrycker det på ett liknande sätt, då man inte vill att alla visare skall vara gröna 

vid årets slut. Målen skall vara utmanande men inte omöjliga att uppnå. Anställda på lägre nivåer 

anser att målens uppnåelighet varierar i svårighetsgrad. De tycker övergripande att målen sätts på en 

bra nivå, det skall finnas en chans att uppnå målet men det skall inte vara en självklarhet. Slutsatsen 

som kan dras är att de anställda och cheferna har relativt lika tankar vad gäller målens uppnåelighet. 

5.5 Samband 

Ett BSC skall, enligt teorin, innehålla mer än ett antal mätetal. Det skall finnas ett orsak-verkan 

samband mellan måtten i de olika perspektiven. Denna kedja av orsak-verkan samband skall i 

slutändan kommunicera ut enhetens strategi till organisationen. (Kaplan & Norton, 1999) Orsak-

verkan sambandet i fallföretagets olika styrkort kan inte tydligt urskiljas, dock så är man medveten om 

att de olika målen påverkar varandra. Strategiansvarig på företaget menar att man måste se till 

helheten och genom att se hur målen i BSC kopplar till varandra kan man få en förståelse för varför 

företaget går i en viss riktning. Detta kan liknas kommunikationen av enhetens strategi, som beskrivs 

ovan. Det kan även liknas Anthony et al:s (1992) syn på att det är viktigt att förklara varför resultatet 

blev som det blev. De flesta anställda kan utläsa indirekta samband mellan olika mål och perspektiv. 

Vissa mål kan påverka varandra medan vissa ses som direkt frånkopplade. Det finns möjlighet att se 

samband mellan olika mål genom reflektion av styrkortet men det är inget som tydligt förmedlas ut i 

organisationen. Bland andra så har Norreklit et al (2000) kritiserat orsak-verkan sambandet, de menar 

att det inte är så lätt att utveckla ett sådant tydligt samband. Som sagts så är det inte särskilt lätt att 

urskilja detta samband mellan målen på enheternas styrkort, men det är inte heller så att ansvariga 

känner en stor vikt av att kunna göra detta. Om man skulle tydliggöra orsak-verkan sambandet mellan 

målen på enheternas styrkort skulle företagets styrkort kunna förbättras och bli mer klargörande. Det 

är dock inget som i stor utsträckning påverkar de anställdas syn på BSC och hur styrkortet påverkar 

dessas beteende. 

Då fallföretaget är en uppbruten organisation, finns det inte någon anledning att kräva enhetlighet 

horisontellt mellan enheters styrkort. Kaplan och Norton (1999) för en liknande diskussion, där de 

säger att enskilda affärsenheters strategier är sannolikt så pass olika att de är svårt att skapa 

sammanhang mellan deras styrkort. Samma resonemang kan urskiljas inom bolaget, där det inte finns 

någon större likhet mellan de två enheternas styrkort. De väljer själva hur de vill utforma arbetet och 

även ifall de har krav på sig att konsolidera sitt styrkort med nivån ovanför så finns det inga krav på att 

styrkorten mellan enheterna skall vara av samma karaktär. En del mål, exempel finansiella, kan kännas 

igen på båda enheternas styrkort, men det sker inte konsolidering horisontellt.  
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På företaget är det hierarkiska sambandet tydligare beskrivet. Vissa mål är mer styrda uppifrån än 

andra men man ser det ändå som viktigt att föra en diskussion för vad som är relevant för just den 

avdelningen eller sektionen styrkortet gäller. Det sker en strategisk nedbrytning från koncernnivå ner 

till avdelnings- eller sektionsnivå. Hur de olika styrkorten relaterar till varandra är något som Olve et 

al (1999:2) tar upp som en viktig framgångsfaktor vad gäller styrkortsarbete. Just den strategiska 

nedbrytningen av styrkorten verkar fungera bra på företaget, då man har tydliga rutiner för att göra 

detta. Man påvisar vikten av att den egna avdelningen har möjlighet att påverka sitt styrkort och ta in 

egna mål som de tycker talar till sin verksamhet. Att de görs enligt tydliga rutiner kan bero på att 

företaget har haft styrkort under en längre tid, och på så sätt byggt upp klara hierarkiska vanor. Enligt 

Olve et al (1999:2) är det viktigaste, vad gäller vad man skall ha på sitt styrkort, att det fungerar för 

samtal inom den avdelning de verkar. På fallföretaget talar man om att det finns ett logiskt samband 

mellan ett styrkort och underliggande styrkort. Rent teoretiskt anser man att om man har lyckats med 

något i ett styrkort på lägre nivå så skall det synas i ett styrkort högre upp i organisationen, man är 

dock medveten om att den kopplingen inte alltid är så tydlig. 

5.6 Deltagande och påverkbarhet 

För att BSC skall vara ett bra verktyg måste fler än ledningen diskutera verksamheten. Detta kan ses 

överensstämma med teorin gällande ekonomistyrning, eftersom BSC ligger på en taktisk nivå vad 

gäller styrningen så involverar den fler delar i organisationen och kräver att fler är involverade än vid 

exempelvis strategisk formulering. (Nilsson et al, 2010) Meningen med BSC är att man skall kunna 

beskriva vision och strategi i förstående termer och göra strategin explicit. De anställda skall bättre 

förstå kopplingen mellan vad de gör och vad det är som gör företaget framgångsrikt. Detta kan 

kopplas till Merchant och Van der Stedes (2007) personal controls, då det handlar om att få de 

anställda att själva förstå hur de på bästa sätt kan bidra till att uppnå organisationens mål. Som tidigare 

sagts får de anställda på företaget ta del av BSC på möten för alla anställda och avdelningsmöten, som 

sker månatligen eller en gång i kvartalet. Här får man ta del av målen och resultatet, men detta sker 

genom en typ av envägskommunikation där de anställda enbart lyssnar på informationen som ges och 

det sker ingen diskussion kring det. De anställda har möjlighet att ta del av uppföljningen via 

intranätet, exempelvis genom månadsrapport. Men det är inget som de operativt anställda säger att de 

gör eller använder sig av för att ta del av uppföljningen.  

BSC kan ses som ett verktyg för att uppnå målkongruens, då det är ett sätt att uppnå en nedbrytning av 

strategin och skapa förståelse hos de anställda för vart företaget är på väg. Vad gäller 

målformuleringsprocessen anses det vara bra att involvera anställda då det innebär en större chans att 

målkongruens uppnås. På samma sätt måste chefer och ledning ”marknadsföra” BSC för de anställda 

och det är viktigt att definiera vad BSC skall användas till (Malmi, 2001). Även Kaplan och Norton 

(2001:2) har själva, på senare tid, insett vilken viktig roll ett företags personal har, de kallar det att föra 
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top-down kommunikation istället för top-down direktiv, och då vikten av att involvera dessa. Om man 

ser till fallföretaget så är de operativt anställda inte särskilt delaktiga i målformuleringsprocessen. Vad 

gäller mellanchefer så är de mer delaktiga, antingen i utformningen av hela styrkortet eller för vissa 

mål. På dessa mellannivåer anser cheferna också att det finns en tydligare koppling mellan vad man 

gör och målen och kan känna att man har möjlighet att påverka målen. Personalen därunder, det vill 

säga operativt anställda, är inte lika involverade. De operativt anställda har möjlighet att engagera sig i 

måldagar. Där går man igenom målen innan de fastställs, och de anställda får vara med och diskutera 

och påverka målen och måtten. De anställda är dock inte direkt delaktiga i målformuleringsprocessen 

då målen redan är framtagna när de anställda ges möjlighet att diskutera dem. En del anställda, kan 

känna att det är för toppstyrt, vad gäller hur man sätter målen. Att de inte har sådan stor möjlighet att 

påverka målen, gör automatiskt att intresse försvinner.  

Det är inte självklart att de anställda vill vara mer delaktiga i målformuleringsprocessen och 

styrkortsarbetet. Flera anställda nämner att man inte engagerar sig i BSC för att man inte har tid till 

det. Att vara tvungen att sätta sig in i det strategiska arbetet, utan att man får tid att göra detta, innebär 

extraarbete eller att deras vardagliga arbete blir lidande. Därför väljer man att inte engagera sig även 

fall man skulle känna att målen talade mer till en själv om man var delaktig i 

målformuleringsprocessen. En del av de anställda känner ett intresse men att det finns andra saker att 

göra som har högre prioritet. Det är dock viktigt att låta de personer som vill vara delaktiga vara med 

och påverka. Det är förståeligt att anställda inte tar sig tid till att engagera sig i styrkorten när ingen tid 

finns allokerad till det. Samtidigt så är det förståeligt att det inte finns tid allokerad, eftersom de skall 

vara fokuserade på sina arbetsuppgifter. Bourne (2000) menar att ett av huvudproblemen med BSC är 

att man inte inkluderar tillräckligt många människor i processen. Detta resonemang leder in på 

huruvida strategiarbete skall delegeras. Ledning och chefer bör vara ansvariga för strategiarbete. 

Företag måste dock fråga sig hur mycket man vill engagera anställda i detta, hur mycket har man att 

vinna på att göra detta egentligen? Både Kaplan och Norton (1999) och Olve et al (1999:2) påtalar 

vikten av att kommunicera ut strategin och att alla anställda är delaktiga i strategins uppfyllande. De 

anställda skall kunna känna att de är med och påverkar organisationen genom styrkortet. Det är viktigt 

att styrkortet blir uppmärksammat i organisationen. Även alla operativt anställda är överens om att om 

man är delaktig i målutformningen så känner man ett större intresse för målen. Dock så menar chefer 

på företaget att det viktiga är inte att de anställda förstår strategin och BSC utan att de vet vad de skall 

göra. Om enheterna vill att styrkortet skall användas för att sprida strategin och skapa engagemang så 

krävs det en tydligare koppling mellan styrkorten och det operativa arbetet. Detta är något som 

flertalet operativt anställda saknar. Man skall dock komma ihåg att företaget är en stor koncern vilket 

gör den strategiska nedbrytningsprocessen komplex. För ett mindre företag är det tydligare koppling 

mellan vad den anställde gör och hur det går för företaget. 
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Clement et al (2009) kommer fram till att företag som har implementerat BSC har kommit en bit 

längre i strategisk enhetlighet än företag som inte använder sig av styrkortsarbete. Men författarna 

menar också, vad gäller motivation, att anställda i företag med BSC inte är mer motiverade än 

anställda i företag som inte har det. Båda dessa påståenden kan man även urskilja hos företaget. Då 

cheferna har påpekat att styrkortsarbetet har blivit bättre i och med BSC, vilket är ett steg mot bättre 

strategisk enhetlighet. De anställda, däremot, säger sig inte bli så mycket mer motiverade av 

styrkorten, enbart då målen verkligen talar till dem. De anställda inser att de behövs något sätt att mäta 

hur det går för företaget men det ser inte BSC som att de påverkar deras beteende, varken positivt eller 

negativt. Återigen så tycks behovet att en lokal anknytning och förankring till styrkortet dyka upp. Ett 

styrkort med mer operativ anknytning som är mer kopplat till individens dagliga arbete skulle kunna 

skapa det externa engagemang som Norreklit talar om. 

5.7 Sammanfattning av analys - slutdiskussion 

Företag använder BSC på olika sätt, det existerar både som mätverktyg och som styrverktyg. Kaplan 

och Norton har, under slutet på 90-talet och fram tills idag, försökt att framhäva dess strategiska vikt 

och påvisat att det bör användas som styrverktyg. Att fallföretaget vill använda det för att styra 

verksamheten är något som också snabbt påvisas, då det tydligt kan urskiljas i årsredovisningen. Det 

finns alltså en vilja att använda det som styrverktyg, dock så kan inte denna vilja tydligt urskiljas hos 

chefer på enheterna. Här blir bilden av hur BSC skall användas grumlig då chefer främst nämner det 

som ett sätt att mäta, men med ytterligare betydelser som att styra verksamheten i rätt riktning och 

något som används av managers. Redan på denna nivå har man oundvikligt förlorat avsikten att se 

BSC som en möjlighet att göra strategin explicit, och ingen nämner någon koppling till själva 

verksamheten utan man ser styrkortet ur ett ledningsperspektiv. Då är det heller inte så besynnerligt att 

de operativt anställda varken kan uttala sig om strategin eller känner att BSC skapar något 

engagemang. Vi tror att det saknas något för att göra strategin operativ relevant för alla anställda i en 

organisation och att BSC behöver en tydligare koppling till de anställdas vardagliga arbete på operativ 

nivå. Hur företag skall gå tillväga för att uppnå ett mer operativt relevant BSC diskuteras, genom en 

framtagen modell, i slutsatsen nedan.  
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6 Slutsats  

I slutsatsen presenteras en modell som organisationer kan använda sig av för att skapa ett BSC med 

högre operativt värde.  

6.1 Behovet av en modell 

Att uppnå alla BSC:s fördelar kräver en total förankring i organisationen och ett engagemang från alla 

anställda. Det krävs att hela organisationen är involverad i styrkortsutformningen för att det skall vara 

möjligt att uppnå den strategiska genomskinlighet och nedbrytning som många styrkortsanvändare 

söker. Att uppnå detta är inte enkelt gjort, det innebär en komplicerad process och många företag 

saknar fortfarande ett tydligt styrkort som används i dess verkliga syfte. Vi anser att problemen som 

uppkommer många gånger kan härledas till svårigheter att tydliggöra och att koppla strategin och BSC 

till vad individen arbetar med i sin vardag. Därför urskiljer vi ett behov av att förtydliga hur man kan 

skapa ett styrkort med ett högre operativt värde och på så sätt underlätta för företag i deras 

styrkortsutformning och – användning.  Vi har genom vårt teoretiska djupdyk i litteratur om BSC och 

genom vår empiriska studie av fallföretaget urskiljt sex grundläggande insikter som en organisation 

måste ta till sig för att skapa ett operativt relevant BSC. Dessa sex grundläggande begrepp är; 

Delaktighet, Begriplighet, Lokal förankring, Enhetlighet, Påverkbarhet och Ledningens medverkan. På 

vilket sätt vi har urskiljt behovet av just dessa sex begrepp har skiljt sig på två olika sätt. Tre stycken 

begrepp; Delaktighet, Påverkbarhet och Ledningens medverkan har kommit fram ur tidigare teoretiska 

studier kring ekonomisk styrning och BSC. Vi ser dessa som avgörande för att skapa ett operativt 

relevant BSC. Vidare har tre stycken begrepp; Förståelse, Lokal förankring och Enhetlighet kommit 

fram ur vår empiriska studie. Vi har sett ett behov av dessa tre begrepp för att ett högre operativt värde 

skall kunna skapas. En viktig anledning till att dessa sex begrepp har valts är att de går att 

operationalisera, begreppen går att översätta till språk och handlingar som är anpassade för den 

operativa nivån. Begreppen har valts ut genom ett operativt perspektiv. Det medför att mer strategiskt 

fokuserade begrepp, såsom orsak-verkan samband och prestationsdrivare, som är viktiga för ett BSC-

ansvändande har valts bort. Begreppen utgör en iterativ process som skall främja lärande och 

kunskapsdelning för BSC inom organisationen.  

Då vi har som syfte att skapa en modell för ett operativt relevant BSC med ett högt generellt värde har 

vi inte tagit fram något konkret tillvägagångssätt för att visualisera strategin och BSC. Något som vi 

har lärt oss under uppsatsskrivandets gång är att varje företag måste situationsanpassa sitt BSC. Om vi 

då skulle ge förslag på ett konkret tillvägagångssätt skulle modellen inte längre ha ett högt generellt 

värde utan vara alldeles för specifik. Vi tror dock att genom att tillämpa våra sex begrepp skapar 

företag ett tillvägagångssätt som innehåller alla processer som ett operativt relevant BSC kräver. Detta 

samtidigt som företaget utvecklar sina alldeles unika procedurer anpassade för just dem. 
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6.2 Modell för ett operativt relevant Balanced Scorecard 

De sex begreppen presenteras nedan.   

 
Figur 26: Ett operativt relevant BSC och dess olika delar  

 Delaktighet  

För att ett operativt engagemang skall infinnas i styrkortsarbetet så måste alla anställda vara 

delaktiga i målformuleringsprocessen. Styrkortet skall inte bestämmas på strategisk nivå för 

att sedan enbart redovisas för anställda. De operativt anställda måste få vara med, tycka till 

och ge sin syn på saker och ting. För att delaktighet skall skapas måste målformuleringen vara 

ihopkopplad med individernas arbete. Ansvar för mål och målformulering måste också 

fördelas inom den avdelningen styrkortet verkar för att delaktighet skall uppnås. Ett styrkort 

på avdelningsnivå finns för de anställda inom den avdelningen och skall därför också 

bestämmas och utformas på denna nivå. Därför är det oundvikligt att de operativt anställdas 

arbetstid inkluderar styrkortsarbete, om detta inte görs kommer BSC:s slagkraft aldrig bli 

tydlig då anställda inte finner någon tid till att engagera sig. Tiden som läggs på 

styrkortsarbete skall ses som ett sätt att utveckla och förbättra deras dagliga arbete och 

verksamhet. På så sätt får man en betydligt starkare koppling mellan vad individen gör och 

vad som utläses på styrkortet, vilket också kommer skapa ett engagemang och intresse från 

alla i organisationen.     

 

 Förståelse  

Varje individ i organisationen måste förstå vad det är BSC mäter och varför man gör det. Det 

är avgörande att det finns en begriplighet på avdelningsnivå vad gäller hur mätningen sker och 

ser ut. Om de anställda inte har förståelse för mätningen så kommer de heller inte förstå BSC:s 

innebörd. Förståelsen gäller inte enbart för måtten och målen, utan även för hur strategier och 



 

 
100 

 

mål tas fram. För att framkalla en förståelse kan det krävas att man utbildar operativ personal i 

vad BSC är till för, hur det används i företaget och hur målformuleringsprocesser utförs. 

Utbildningar och diskussioner måste ha en lokal förankring, vilket innebär att man tar fram 

relevanta mål för den verksamhet man verkar i. På så sätt blir målen en spegling av den 

operativa verksamheten, vilket underlättar individernas förståelse för styrkortet då målen 

beskriver den verklighet de befinner sig i.   

 

 Lokal förankring  

Det är viktigt att man i en organisation gör skillnad på lokal strategi och övergripande strategi. 

I ett stort företag så finns ingen möjlighet att den övergripande strategin skall tala till alla 

anställda i olika avdelningar, en övergripande strategi är alltid generell. Varje avdelning, enhet 

eller sektion skall ha sin egen lokala strategi, som endast beskriver och talar till deras 

verksamhet. Det är dock avgörande att denna utmynnar ur den övergripande strategin, att den 

ingår i en kontext, annars förloras förankringen till företaget i stort. Genom denna koppling 

mellan lokal och övergripande strategi skapas en lokal förankring vilket gör det lättare för 

anställda på operativ nivå att förstå vad det är de bidrar med för att uppnå företagets 

övergripande mål. Ur den lokala strategin skall således styrkortet för den lokala avdelningen 

skapas, vilket gör att man även förankrar lokala mål i verksamheten. 

 

Den lokala enhetens strategi skiljer sig från strategi i dagligt tal då den är betydligt mer 

nedbruten än vad en företags övergripande strategi är. Att den är så pass nedbruten innebär att 

den är mycket mer funktionell. En utvecklingsenhet kan exempelvis ha som strategi att 

förkorta time-to-market och en inköpsavdelning kan ha som strategi att skapa goda relationer 

med leverantörer.    

 

 Enhetlighet  

Avgörande är att de lokala strategier och mål som tas fram är skapade utifrån helheten och den 

övergripande strategin. Det måste finnas en hierarkisk enhetlighet i organisationen. Utifrån det 

skall lokala strategier tillsammans kunna avbilda övergripande strategi. Om så inte är fallet 

finns risken att avdelningars lokala strategi och styrkort är frikopplade företaget, vilket kan 

öka risken för suboptimering, och i slutändan leder till en mycket splittrad organisation.  

 

Om processen att utforma styrkort tydligt beskrivs och bestäms på en strategisk nivå, kan detta 

underlätta enhetligheten. Med detta menas att man på en högre nivå i företaget tar fram 

riktlinjer för hur målformuleringsprocessen och styrkortsarbetet skall se ut, och på så sätt gör 

det lättare för de anställda att urskilja enhetlighet mellan olika hierarkiska nivåer i 

organisationen. Det krävs att man tydligt, från ledning och chefer, påvisar vikten av att 
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processen ser likadan ut överallt i företaget. För att tydliggöra detta kan man regelsätta hur 

processen skall utföras. Oavsett var man i företaget befinner sig är det viktigt att själva 

processen känns igen, även om inte innehållet är detsamma.       

 

 Påverkbarhet  

Innehållet i styrkorten skall vara så talande för den egna verksamheten att det skall påverka 

och motivera de operativt anställdas arbete. Om inte målen påverkar de anställda så har man 

inte tagit ner målen på en tillräckligt låg nivå. De anställda skall känna att de kan påverka 

målen samtidigt som målen skall påvverka individens göra. För att individen skall känna att de 

har möjlighet att påverka målen måste det finnas en tydlig koppling mellan målen och 

individens arbete. Målen skall influera de anställda i den riktning som man med målen avser, 

och på så vis skapa engagemang för att uppnå de resultat man önskar i organisationen. För att 

påvisa för individen att målen är påverkbara krävs det att målen följs upp. Det måste också ske 

en diskussion mellan anställda och chefer varför utfallet blev som det blev så att de anställda 

förstår hur de påverkar och bidrar till resultatet.  

 

 Ledningens medverkan  

Avgörande för styrkortsarbete, i alla organisationer, är att ledningen och chefer är positiva till 

och delaktiga i utformningen och förbättringsprocessen. Ledning och chefer måste medverka 

på möten och delta i diskussioner kring BSC så att processen tydligt genomsyrar hela 

organisationen. Om man inte har deras stöd i styrkortsarbetet så kommer det inte belysas som 

viktigt, vilket är väsentligt om man skall kunna uppnå fördelarna med BSC.  

 

Det är även viktigt att det existerar en tvåvägskommunikation mellan anställd och chef, och på 

samma sätt mellan chef och ledning. Både för att förstå nivån utifrån man skall implementera 

sitt eget styrkort, men också för att skapa en förståelse för företagets alla olika nivåer och lära 

av varandra.  

6.3 Operativt relevant Balanced Scorecard för målkongruent organisation 

Medarbetarna är, i många utav dagens företag, organisationens viktigaste tillgång. De sitter på 

kunskapen om företagets verksamhet, processer och utveckling. Att inte involvera dem i företaget, i 

dess styrnings- och styrkortsarbete, gör att man kan gå miste om kunskap som kan vara av stort värde 

för företaget, då enheter, avdelningar eller individer riskerar att dra åt olika håll. De sex punkterna 

ovan kan underlätta företags strategi- och styrkortsarbete då de tydliggör på vilket sätt företag kan 

uppnå operativ relevans i sitt styrkort. Ett rätt utformat BSC används som ett styrverktyg för att 

engagera medarbetare. Om en organisation lägger stor vikt i att koppla strategi- och styrkortsarbete till 

vardera avdelning, som i sin tur kopplar till vardera individ, tydliggörs sambandet mellan vardagligt 
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arbete och vad företaget vill uppnå. Medverkandet ett operativt relevant BSC medför är guld värt för 

företag, då det skapar en förståelse för åt vilket håll företaget strävar. Det medför även att strategin och 

BSC blir mer explicita och påttagliga för individen. Så länge organisationens lokala styrkort är 

kongruenta och enhetliga med det övergripande styrkortet så kommer alla medarbetare och enheter 

sträva åt och vilja uppnå samma mål. Onekligen blir det då lättare för en organisation att uppnå sin 

vision. Detta innebär en mer målkongruent organisation vilken kan liknas en dragkamp, alla i laget 

måste dra åt samma håll med samma teknik för att vinna.  
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7 Förslag på framtida studier 

Som förslag på framtida studier tycker vi att det skulle vara intressant att göra en enkätundersökning, 

det vill säga en studie ur ett kvantitativt perspektiv, kring hur operativt anställda, på ett stort företag, 

som använder BSC, ser på BSC. En sådan studie skulle ge bredd i frågan om ett operativt BSC, i 

förhållande till vår undersöknings djup.  

Annat förslag på framtida studier, ur ett längre tidsperspektiv, är att använda den framtagna mallen för 

hur ett operativt BSC kan uppnås på ett företag som vill och är i behov av ett tydligare och mer 

konkret BSC. Detta för att se hur pass användbar mallen är i verkligheten, och på så sätt förbättra 

modellens verklighetskoppling.  
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9 Bilagor 

9.1 Organisationskarta över Koncernen 
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9.2 Frågor till strategiskt anställda inom fallföretaget 

Strategi:  

Vad är Er strategi och vision? 

Hur skapas den röda tråden i företaget? 

Skiljer sig din avdelnings lokala strategi från den övergripande inom företaget? 

Balanced Scorecard 

Tycker du att företagets strategi kan urskiljas i ert BSC? 

Hur ser BSC ut, med antal perspektiv och mål? 

Vilka perspektiv är viktigast för Er avdelning? 

Hur används BSC i de anställdas dagliga arbete och hur påverkar BSC de anställda på operativ nivå 

anse du? 

Hur är styrkortet tänkt att användas på operativ nivå? 

Har ni lokala BSC eller enbart ett koncernstyrkort? 

Är det enbart till för chefer på högre nivå eller för alla anställda?  

Hur sker den strategiska nedbrytningen till operativ nivå?  

Hur får anställda information om BSC? 

Hur många olika styrkort finns det? 

Hur mycket direktiv får Ni uppifrån i framtagande av styrkort, mått och mål?  

Finns det andra styrverktyg utöver BSC? 

Mål: 

Hur kopplar mått och mål till strategin enligt dig? 

Hur används och uppföljs målen? 
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Hur tas målen fram? 

Uppföljning: 

Hur följs BSC upp? 

Hur mäts, används och redovisas utfallen i företaget? 

Är belöningssystemet kopplat till BSC? Hur?  

Räknar man ut korrelationer (samband) mellan mått för att klargöra orsak-samband verkan? 
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9.3 Frågor till operativt anställda 

Strategi 

Vad är företagets strategi för dig?  

Skiljer sig den lokala strategin på din avdelning från den övergripande enligt dig?  

Hur tydlig är den lokala respektive den övergripande strategin? 

Balanced Scorecard 

Hur mycket vet du om företagets balanced scorecard? 

Hur är styrkortet utformat, vad gäller perspektiv och mål? 

Mål 

Är målen svåruppnåeliga eller är de lagom satta? 

Är du delaktig i målformuleringsprocessen/framtagandet av måtten? Om nej, skulle du vilja vara det? 

Kan du se varför de mål som finns på styrkortet är inkluderade där? 

Förstår du hur målen mäts? 

Känner du att du kan hjälpa till att uppnå målen indirekt eller direkt? 

Delaktighet 

Känner du att du har ledningens/chefers delaktighet vad gäller BSC och målformulering?  

Är BSC något man bryr sig om eller pratar om? 

Bryr man sig med om de målen som är kopplade till belöningssystemet? 

För vilka tycker du att målen är satta? 

Uppföljning 

Vet du hur målen följs upp? 

Hur får du ta del av uppföljningen?    

Sker det något lärande vad gäller din kunskap om BSC? Blir den bättre med åren eller är det något 

som står still? 

Påverkbarhet 

Har du möjlighet att påverka målen/måtten på styrkortet? 

Påverkar BSC ditt beteende eller dagliga verksamheten? 
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Samband 

Kan du se ett tydligt samband mellan måtten och perspektiven? 

Är alla mål lika viktiga för dig eller är det något/några som är extra viktiga?  

Möten  

Hur visas BSC på all employee meetings genom enbart styrkortsinformation eller även med hjälp av 

strategikarta? Hur pratar cheferna om det? Hur mycket tid på mötet läggs åt BSC? 
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9.4 Frågor till specialister 

Övergripande 

Vad är din syn på BSC utifrån en operativ nivå?  

Är det meningen att styrkortet ska användas och vara förståeligt på en operativ nivå?  

Hur hårt bör mål sättas? 

Har du några empiriska exempel där BSC fungerar mycket bra på operativ nivå? 

Hur ska man bryta ned strategin för att den ska synas i BSC? Meningen, enligt Kaplan och Norton, är 

ju att man ska kunna utläsa en enhets strategi utifrån BSC. Inkluderar detta en strategikarta? 

Bör alla perspektiv vara lika viktiga för enheter? 

Fallföretaget 

Från och med detta år har fallföretaget valt att enbart ha tre perspektiv; aktieägare (finansiellt), kund 

(konkurrenskraftig position) och anställda (intern effektivitet). Vad anser du om detta? 

Fallföretaget har valt att koppla incitamentssystem till styrkortet, vad anser du om det?   

Företaget har kopplat BSC till individen genom medarbetarsamtal där man sätter personliga mål som 

indirekt är kopplat till BSC. Är det rätt sätt att koppla styrkortet till individen eller bör det göras på 

något annat sätt? 

Hur ofta anser du att man bör redovisa utfallet för de anställda? 

Vissa affärsområden inom fallföretaget bryter ner BSC långt ner i organisationer, medan andra stannar 

på en viss nivå. Hur långt ska det brytas ned?  

Fallföretaget har ett tydligt anställdafokus i BSC. Vad anser du om det? 

Ansvariga för de olika styrkorten sitter i ledningsgruppen. Vad anser du om det? 


