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Sammanfattning 
 
Titel:  Balanserat Styrkort –Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått 
 
Författare:  Christian Bjerström 
  Johan Edlund 
  Johan Niedomysl 
 
Handledare:  Henrick Gyllberg 
  Björn Ljunggren 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatuppsats – Ekonomistyrning 15 högskolepoäng 
 
Bakgrund & problem: Det traditionella styrmedlet, budgeten, har under de senaste åren 

blivit starkt ifrågasatt. Den största anledningen till detta är att 
företag har svårt att konkretisera sina långsiktiga mål via budgeten. 
Företaget som författarna kommit i kontakt med fokuserar starkt 
på tre finansiella mål, och risken finns då att de förbiser de icke 
finansiella måtten, som är lika viktiga för att bibehålla de goda 
resultat de haft de senaste åren. 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa icke finansiella mått genom 

ett balanserat styrkort.  
 
Metod: Denna studie är framarbetad utifrån ett kvalitativt 

tillvägagångssätt, detta för att studiens syfte skulle nås. Författarna 
började med att skapa sig en kunskapsbas gällande det balanserade 
styrkortet. När författarna fått den kunskap som var relevant för 
studien gjordes intervjuer/diskussioner på Roxtec, både med 
personer från ledningsgruppen men även medarbetare ute i 
organisationen. Empirin som samlats in analyserades utifrån den 
teoretiska referensramen. 

 
Analys och Resultat: Efter utförda analyser av materialet utvecklade författarna ett 

utkast till ett balanserat styrkort. Styrkortet utgår ifrån Roxtec´s 
redan befintliga vision och strategi, där författarna adderat vissa 
icke finansiella mått. Författarna har även via det balanserade 
styrkortet minskat vikten av de finansiella måtten. 
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Abstract 
 
Title: Balanced Scorecard –A tool for illuminate non financial 

measurement  
 
Authors:  Christian Bjerström 
  Johan Edlund 
  Johan Niedomysl 
 
Supervisors:  Henrick Gyllberg 
  Björn Ljunggren 
 
Institution:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Background & problem: The traditional means of control, the budget, has under the past 

few years became strongly questioned. The biggest reason for that 
is that it is hard for companies to concretize its longer goals 
through the budget. The company that the authors have had contact 
with have strong focus on three financial goals, the risk with a 
strong focus on these financial goals is that they don’t pay enough 
attention to the non financial. This can lead to a degree in the 
results that they have had the last years. 

 
Purpose: The purpose with this paper is to illuminate non financial 

measurement used by a balanced scorecard. 
 
Method: The paper is made by a qualitative way to ensure the purpose of 

the paper. The authors started with studying the balanced 
scorecard theory. When the authors had enough knowledge that 
was relevant for the paper, interview/discussion was made both 
with managers and employees at Roxtec. The collected data were 
analyzed on the basis of the theory.     

 
Analyses and results: When the material had been analyzed the authors developed a 

balanced scorecard for Roxtec. The balanced scorecard omit from 
Roxtecs already existing vision and strategy where they already 
added a few non financial measurement. The authors have also 
decreased the importance of the financial measurements. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis beskrivs Roxtec´s verksamhet som mynnar ut i en problemdiskussion som i 
sin tur kan sammankopplas med syftet för studien. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det traditionella styrmedlet, budgeten, har under de senaste decennierna blivit mer och mer 
kritiserad bl.a. för att företag har svårt att konkretisera de långsiktiga målen till löpande 
styrning genom budgeten.1 Industriföretaget Roxtec bekräftar detta som ett problem och har 
fört diskussioner om att införa ett styrmedel som behandlar både de icke finansiella och de 
finansiella målen.2  
 
Företaget grundades 1990 och har sedan starten haft en stark utveckling, framförallt de 
senaste fyra åren då tillväxten har ökat med ca 30 % och har en omsättning på 800 miljoner 
kronor 2007.3 P.g.a. detta har Roxtec inte hunnit med att utveckla sina icke finansiella mått. 
Företaget arbetar med en strategi som utgår från ”core value”. Dessa grundvärderingar är; 
market creators, satisfaction, trust, locally global, flexible, profitable och simplicity.   
 
Roxtec marknadsför sig intensivt via sina säljare både lokalt och globalt. Företaget har sedan 
starten satsat hårt på marknadsföring. Då produkten är en kvalitets tätning har det funnits ett 
behov att profilera detta och sälja in produkten då den är något dyrare än konkurrenternas.  
 
Under 1980 riktades stark kritik mot de traditionella styrmedlen. Diskussionen fördes av 
Robert S. Kaplan och Thomas H. Johansson via relevance lost debatten. Kritiken byggde på 
att redovisningssystem inte utvecklades och inte följde med i företagens utveckling under 
1900-talet. Relevance lost debatten har blivit grund för en ny syn på det traditionella 
styrsystemet och nyskapande modeller har framkommit. Debatten byggde på två stycken 
huvudproblem. Det ena var problem med konkretiseringen av mått och det andra var 
beteendeproblem.4 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Som författarna tidigare nämnt har den traditionella ekonomistyrningen under de senaste 
decennierna fått allt mer kritik, detta beror på att det idag råder helt annorlunda förhållanden 
på marknaden än vad det gjorde under början på 1900-talet.5 Olve, Roy och Wetter menar att 
den traditionella ekonomistyrningen stannade i sin utveckling 1925. Detta berodde på att 
nästan samtliga redovisningsrutiner som används än idag var utvecklade; budgeter, 
standardkostnader, transferpriser, Du Pont-modell etc.6 Under denna tid var 
ekonomistyrsystemets roll att se till att effektiviteten i företaget hanterades på ett förtjänstfullt 

1 Lindvall, Jan (2001). Verksamhetsstyrning, från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
Lund: Studentlitteratur 
2 Magnusson, Orvar; Sammanträde (2008-05-05) 
3 Magnusson, Orvar; Sammanträde (2008-05-05) 
4 Olve, Nils-Göran; Roy, Jan; Wetter, Magnus (2001) Balanced Scorecard – I Svensk Praktik. Malmö: Liber 
5 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
6 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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sätt. Konsekvensen av detta tänk blev att företagen fokuserade alltmer på posterna på 
kostnadssidan, och det riktades lite uppmärksamhet åt företagets intäkter.7 
 
När företagen började använda sig av alltmer avancerade teknologier och 
tillverkningsprocesser, sattes det nya och hårdare krav på den ekonomiska styrningen inom 
företaget. Företagsledarna började inse att för att kunna vara konkurrenskraftiga krävdes det 
en mycket mer fullständig rapportering från företagets olika delar. Ledarna insåg även att de 
finansiella måtten, som hade varit det enda självklara verktyget, visade resultat över redan 
tagna beslut.8 Lindvall menar att i bästa fall kan den traditionella ekonomistyrningen fungera 
som en bekräftelse på vad den insatte chefen redan visste.9 De gav heller inget bra underlag 
för att kunna styra mer långsiktigt och strategiskt.10 Om ett företag endast fokuserar på de 
kortsiktiga finansiella måtten, blir det lätt att kundens behov inte kommer i första rummet, 
som det gör om företaget jobbar med en strategi där det finns beskrivet att kunden ska 
tillfredsställas.11 Den traditionella ekonomistyrningen uppmanar även till ett kortsiktigt 
tänkande och detta medför att företaget satsar mindre kapital på t.ex. forskning och utveckling 
(FoU).12 
 
En annan stor svaghet i att bara använda sig av de finansiella måtten är att de helt saknar 
mening för den största delen av medarbetarna. Medarbetarna ser inte att deras arbete påverkar 
siffrorna som presenteras i de olika rapporterna. Systemen som presenterar alla dessa siffror 
är alldeles för komplicerade för att medarbetarna ska förstå dem, de har heller inte den 
utbildning som krävs och de kan tycka att det inte är relevant med alla dessa siffror. Detta kan 
leda till att de inte blir motiverade och inte fortsätter att göra ett bra jobb.13 
 
Den traditionella ekonomistyrningen kan även ge missvisande information, med detta menas 
att företagsledare ofta fokuserar på månads- och kvartalsrapporter och p.g.a. detta ökas 
tyngden på de kortsiktiga investeringsbesluten.14 Det är just denna resultatinriktade styrning 
som kan göra så att de icke finansiella värdena tappar mark som långsiktigt kan leda till 
exempelvis en försämrad tillväxt, lägre vinstmarginal samt sämre avkastning på det egna 
kapitalet, vilket är Roxtec´s tre finansiella nyckeltal. 
 
Ett sätt att mäta dessa ickefinansiella värden är att utveckla ett balanserat styrkort (BSC) inom 
företaget. BSC har varit aktuellt för företag från tidigt 1990-tal. Det har blivit ett populärt 
redskap även för att styra och organisera sin verksamhet. Det har tidvis hävdats att BSC 
kommer att ersätta den traditionella budgeten.15 Begreppet BSC presenterades för första 
gången i artikeln ”The Balanced Scorecard – Measures that drives performance”.16 
Ett BSC har kvar vissa delar av de traditionella finansiella styrtalen, som författarna tidigare 
har nämnt beskriver de finansiella talen bäst historiska händelser, vilket fungerade under 
industrialismen eftersom företag då inte behövde investera långsiktigt såsom i kompetens och 
kundrelationer.  

7 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
8 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
9 Lindvall (2001) 
10 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
11 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
12 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
13 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
14 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
15 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
16 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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Ett BSC kompletterar de traditionella finansiella styrtalen genom att sätta styrtal på de 
faktorer som påverkar det framtida resultatet. BSC:s målsättning och styrtal härleds ur 
organisationens vision och strategi.17 
  
För att medarbetarna ska kunna arbeta enhetligt och sträva åt samma håll krävs att de vet vilka 
mål företaget har med sin verksamhet. På Roxtec kan detta mål definieras som tillväxt, 
vinstmarginal samt avkastning på det egna kapitalet. I Roxtec´s fall handlar det om att 
ledningen har utvecklat sju ”core value” som ska fungera som ledmotiv för företaget och ska 
formellt sätt skapa kopplingen mellan medarbetaren och företagets mål. Förstår t.ex. personen 
som packar moduler i lådor på lagret hur detta bidrar till företagets tre nyckeltal? Det kan 
översättas med att medarbetaren på lagret inte förstår kopplingen mellan sitt arbete och 
företagets mål.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa icke finansiella mått genom ett balanserat styrkort.  
 
 
 

17 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999). The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, 
Oskarshamn: AB Primo 
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2. Teoretisk Referensram 
 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av ekonomistyrningens bakgrund, sedan diskuteras 
evolutionen av ett företags styrformer. Vidare diskuteras bakgrunden till ett BSC, därefter 
presenteras de fyra perspektiven som ett BSC utgår ifrån. Författarna visar även hur ett 
BSC utvecklas. Avslutningsvis diskuteras tre ifrågasatta modeller. 
 
 
2.1 Ekonomistyrning 

2.1.1 Bakgrund 
  
Vad innebär styrning av en organisation? Enligt vi författarna innefattar ordet ”styrning” att 
organisationen ska planera, samordna, kontrollera samt arbeta med utvecklingsfrågor. När 
Bergstrand ska definiera vad ekonomisk styrning är för något gör han det på följande vis: 

 
”Ekonomisk styrning innebär att man för ett företag eller för en enhet inom 
företaget formulerar ekonomiska mål för varje självständig enhet.”18 

 
Kullvén menar att ekonomistyrning är en slags process, vilken innebär att företaget har 
möjlighet att identifiera, mäta samt kommunicera den värdefulla ekonomiska information som 
råder inom en organisation.19 Det finns alltså flertalet definitioner på ekonomistyrning. Vi 
författarna menar att det är just olika definitioner för vad som i praktiken är relativt likartade. 
Vidare kan det finnas vissa frågeställningar om vem eller vilka det är som styr i en 
organisation. I ett aktiebolag ter det sig relativt självklart att det är ägaren/-a som styr över 
styrelsen, däribland sitter VD:n som vidare delegerar ut ansvar till de olika cheferna, t.ex. 
ekonomichef, marknadschef, produktionschef, försäljningschef o.s.v. Det finns tre nivåer på 
styrningen, om man väljer att se styrningen ur ett tidsperspektiv. Först kommer den operativa 
styrningen, det är den styrning som sker från ”dag till dag”. Denna styrning ombesörjer allt 
som oftast de lägst stående cheferna. Nästa steg är den taktiska styrningen. Denna styrning 
ombesörjer de olika avdelningscheferna över (ekonomichef, marknadschef, produktionschef 
o.s.v.). Den taktiska styrningen omfattar i vanliga fall ett år. Händelser som den taktiska 
styrningen råder över är t.ex. budget, investeringsplaner, finansplaner, planera, koordinera, 
kommunicera, utvärdera – belöna. Den sista nivån på styrningar är den strategiska styrningen. 
I den strategiska styrningen jobbar företaget långsiktigt, närmare en tre års period. I den 
strategiska styrningen diskuteras det vilka visioner och mål organisationen ska ha, där 
diskuteras även organisationens policies samt hur organisationen ska byggas. Den grupp som i 
normala fall diskuterar dessa punkter består av ägaren/-a, styrelsen samt VD.20 
 
Anthony och Govindarajan menar att varje organisation måste kontrolleras. Med detta menar 
de att olika apparater måste vara i ordning för att organisationen ska kunna säkerställa att de 
strategiska målen går att nå. De gör en liknelse med en bil, som föraren också måste 
kontrollera. Trycker föraren på gaspedalen förväntar han/hon sig att bilen ska röra sig framåt i 
en viss hastighet, vrider han/hon på ratten förväntas att bilen ska svänga. Med liknelsen menar 

18 Bergstrand, Jan (2003). Ekonomisk styrning, Lund: Studentlitteratur 
19 Kullvén, Håkan (2001). Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, Malmö: Daleke Grafiska AB 
20 Anthony, Robert N; Govindarajan, Vijay (2003). Management Control Systems, New York: McGraw Hill 
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de att föraren kontrollerar bilen, om det inte händer något när föraren utför någon av tidigare 
nämnda manövrar betyder det att bilen inte går att kontrollera.21 
 
Det finns ett enkelt sätt att påvisa hur den ekonomiska styrningen fungerar i en organisation. 
Enligt Anthony och Govindarajan har varje organisation fyra element som vårdar styrningen; 
detector, assessor, effector och communications network. Dessa fyra element vårdar alltså 
organisationens styrning på det viset att detectorn mäter av vad som egentligen händer med 
styrningen som organisationen ska kontrollera.22 Assessorn fungerar som den apparat som 
jämför det som händer med någon form av standardvärden eller vad som förväntades skulle 
ske.23 Effectorn är det element som förändrar handlandet av styrningen, om assessorn ger 
indikationer på att det behövs.24 Det sista av de fyra elementen som Anthony och 
Govindarajan talar om kallas för communications network. Det är den apparat som 
vidarebefordrar informationen mellan detectorn och assessorn samt mellan assessorn och 
effectorn.25 Det finns möjlighet att dra paralleller till människans biologiska aktiviteter när 
dessa händelser ska beskrivas. För att beskriva detectorn finns det en möjlighet att jämföra 
med människans nervsystem, nervsystemet känner vad det är som verkligen händer. Vidare 
skickar nervsystemet signaler till hypotalamus (hypotalamus ombesörjer bl.a. människans 
temperaturreglering)26 som är människans assessor. Assessorn skickar vidare signalerna till 
effectorn som utför det som assessorn ber om. Är en person t.ex. nervös inför någonting 
märker nervsystemet detta, detectorn, och skickar signaler till hypotalamus, assessorn, som i 
sin tur vrider upp temperaturen, detta får vidare effekten att personen svettas, effector.27 
 

”Management control is the process by which managers influence other 
members of the organization to implement the organization´s strategies”. 

 
Detta citat är hämtat ur Anthony och Govindarajan28 och författarna tycker att det speglar 
behovet av ekonomistyrning i en organisation på ett tydligt sätt. Författarna menar att det 
finns ett stort behov hos varje organisation att ha en fungerande ekonomistyrning. 
 
Anthony och Govindarajan diskuterar ett antal punkter där de visar vilka aktiviteter som 
ekonomistyrningen innefattar. 
 

• Planera vad organisationen ska göra 
• Samordna aktiviteter från olika delar av organisationen 
• Vidarebefordra information 
• Utvärdera information 
• Bestämma vilken, om någon, handling ska ske 
• Influera människor att ändra på sitt beteende till det bättre29 

 
Dessa punkter visar att ekonomistyrning är ett måste i varje organisation, de visar även att 
ekonomistyrningen påverkar alla inom organisationen. 

21 Anthony, Govindarajan (2003) 
22 Anthony, Govindarajan (2003) 
23 Anthony, Govindarajan (2003) 
24 Anthony, Govindarajan (2003) 
25 Anthony, Govindarajan (2003) 
26 http://www.stressochalkohol.se/fakta-om-stress/hypotalamus.asp (2008-04-24) 
27 Gyllberg, Henrick; Föreläsning i ”styrning och styrsystem” (2008-01-22) 
28 Anthony, Govindarajan (2003) 
29 Anthony, Govindarajan (2003) 
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Inom en organisation är det av största vikt att alla medarbetare har samma mål som ledningen, 
d.v.s. att alla strävar efter samma sak. Därför är det viktigt att ekonomistyrningen är 
uppbyggd på ett sätt som gör det möjligt att jobba målfokuserat. Ekonomistyrningen bör alltså 
vara designad utifrån att det finns en viss mål-kongruens inom organisationen.30 
 
 

2.1.2 Evolutionen av ett företags styrformer 
 
När ett nytt företag startas är det oftast en person som är den drivande kraften. I Roxtec´s fall 
var det grundaren Mikael Blomqvist som var den stora entreprenören. Det är denna 
företagsledare som skapar en affärsidé, det är han som utformar ett antal strategier o.s.v. Till 
en början kan det fungera, men så fort företaget börjar växa och företaget får mer och mer 
uppdrag växer också behovet av att vara fler kompetenser inom företaget. Detta leder till att 
det måste rekryteras folk. Problemet för företagaren när han rekryterar folk är att han måste få 
alla att arbeta tillsammans mot ett sammanhängande mål på ett meningsfullt sätt.31 När 
företaget befinner sig i denna del av evolutionen kan det fungera med löpande anvisningar till 
varje medarbetare, samt en noggrann kontroll av arbetets kvalitet. Företagsledaren har alltså 
fortfarande möjlighet att styra sitt företag på sitt sätt, skillnaden är bara att han gör det genom 
sina medarbetare.32 Denna typ av styrning kallas för direktstyrning, och den kan ge alldeles 
utmärkta resultat. Vad som krävs är att företagsledaren är accepterad av sina medarbetare, 
samt är det ännu viktigare att han verkligen vet bäst i alla situationer. Han ska även ha 
förmågan att få sina medarbetare övertygade om att han alltid vet bäst.33 
 
Vad som säger sig självt är att direktstyrning fungerar bäst i småföretag. När företaget växer 
krävs det mer och det blir svårt för en enskild person att sitta inne med så stor detaljrikedom. 
Det blir ännu svårare att behålla förtroendet hos alla medarbetare att ledaren behärskar alla 
typer av problem.34 
 
Vad som i normala fall händer när företaget växer och företagaren inte längre har någon 
möjlighet att utöva direktstyrning är att företaget går över till en s.k. programstyrning. 
Programstyrning fungerar på samma princip som direktstyrning. Skillnaden är att istället för 
att företagaren har en personlig relation med alla sina medarbetare produceras det skriftliga 
direktiv som sedan skickas ut på de olika avdelningarna. Istället för att göra direkta kontroller 
av att arbetet blir korrekt utfört, litar man på de indirekta metoderna som finns; avancerad 
kvalitetskontroll, budgetuppföljning och redovisningsrevision.35 Enligt Bergstrand bygger 
direktstyrning och programstyrning på samma grundfilosofi, båda metoderna förutsätter att 
det hela tiden finns någon som vet bättre.36  
 
Eftersom samhället blir alltmer komplext måste även företagen följa med i utvecklingen. Det 
är en fullständig orimlighet att centralt placerade staber ska kunna instruera allt fler kunniga 
medarbetare hur de ska utföra sina arbeten. Med stöd av detta kräver företagen återigen ett 

30 Anthony, Govindarajan (2003) 
31 Bergstrand (2003) 
32 Bergstrand (2003) 
33 Bergstrand (2003) 
34 Bergstrand (2003) 
35 Bergstrand (2003) 
36 Bergstrand (2003) 
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nytt styrsystem. Det var när företagen hamnade i situationer som denna som målstyrningen 
blev ett faktum. Målstyrningen fick antingen ersätta eller komplettera programstyrningen. 
Målstyrning går ut på att företagaren sätter upp avtal med sina medarbetare om vad som ska 
göras men medarbetarna har möjligheten att fritt välja metoder och medel för hur det ska 
utföras.37 Roxtec´s mål är att uppfylla deras tre finansiella nyckeltal. Företaget har genom sina 
sju ”core value” ett indirekt avtal med sina anställda om hur de ska nå målen. Vi författarna 
anser p.g.a. ovanstående att Roxtec befinner sig i målstyrningsfasen.   
 
 
2.2 Balanserat styrkort 

2.2.1 Bakgrund BSC 
 
BSC:s upphovsmän är amerikanarna Robert Kaplan, professor vid Harvard, och konsulten 
David P. Norton. Anledningen till att de arbetade fram ett BSC för första gången var att de 
fick ett uppdrag av KPMG:s forskningsenhet att studera och utveckla förslag till framtida 
mätetal för företag. BSC presenterades för första gången i tidskriften ”Harvard Business 
Review” år 1992.38 Kaplan och Norton menar att de allra flesta organisationer använder sig av 
en typ av ett BSC. Vad de menar är att företagen använder sig av en mix mellan finansiella 
mått och icke finansiella mått.39 
 
Det är dock vanligast att företag mäter sina resultat med finansiella styrtal och vanligtvis 
utvecklar de endast strategier för sina kundrelationer, kärnkompetenser och färdigheter.40 
Kaplan och Norton menar att organisationens mätsystem starkt påverkar beteendet hos 
människor både internt och externt. Vidare menar de att mätningen har en stark betydelse för 
organisationens fortsatta existens. 
 
 ”Det man inte kan mäta kan man inte styra.”41 
 
Det är vanligt att titta på BSC ur tre olika tidsramar; igår, idag och imorgon. Dessa tre olika 
tidsaspekter verkar så att företaget tvingas att styra och följa upp den dagliga verksamhet som 
påverkar morgondagens utveckling. Det företaget gör för morgondagen kommer eventuellt att 
ge avläsbara finansiella resultat först imorgon, när företaget jobbar på detta sätt breddas dess 
fokus och det blir relevant att följa upp även de icke finansiella nyckeltalen.42 
 
Olve, Roy och Wetter menar att företaget försöker via ett BSC koppla den kortsiktiga 
styrningen med den långsiktiga visionen och strategin, detta gör företaget genom att se 
verksamheten ur fyra olika perspektiv.43  
 
 

2.2.2 De fyra perspektiven 
  

37 Bergstrand (2003) 
38 Lindvall (2001) 
39 Kaplan, Robert S; Norton, David P. Why does business need a balanced scorecard?, Journal of management 
40 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
41 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
42 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
43 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet finns kvar vilket är ett måste eftersom i regel alla organisationer 
är intresserade av att kunna sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som redan 
utförts. De finansiella måtten skvallrar alltså om företagets strategi och om dess 
implementering har bidragit till att förbättra vinsten.44 Det är i detta perspektiv som ägarnas 
avkastnings- och lönsamhetskrav fastställs. Andra viktiga faktorer som kan vara relevanta att 
ha med i detta perspektiv är kostnads- och investeringsstrategier, hur stora kundfodringarna 
tillåts vara o.s.v. Här kan vidare beskrivas hur stora de ekonomiska riskerna får vara, t.ex. om 
negativa kassaflöden accepteras etc. Vi författarna anser att det är under detta perspektiv som 
många av de traditionella styrmedlen i form av nyckelmått och styrtal hittas. Detta perspektiv 
är det som är lättast att mäta och man har hela tiden möjlighet att via diverse rapporter relativt 
snabbt få fram de mått företaget är intresserade av.45 Vi vill här påpeka, som tidigare nämnts, 
att Roxtec´s finansiella mått är; tillväxt, vinstmarginal samt avkastning på det egna kapitalet. 
 
Kundperspektivet  
I det balanserade styrkortets kundperspektiv identifierar företagets ledning de kunder och 
marknadssegment som affärsenheten ska rikta sig till och de styrtal som ska mäta 
affärsenhetens resultat inom de valda segmenten.46 Detta perspektiv ska visa vilka 
kundvärden som företaget vill tillfredställa och varför kunderna ska vara beredda att betala för 
dem. Inom detta perspektiv går alltså mycket av arbetet ut på att ta reda på vilket sätt företaget 
kan öka samt försäkra sig om kundernas lojalitet. För att förstå detta är det ett måste att ta reda 
på hur produkten påverkar kunden och på det sättet kunna sätta sig in i detalj hur 
köpprocessen ser ut. Det absolut viktigaste för ett företag när de arbetar med detta perspektiv 
är att de hela tiden utgår från kundens värderingar och inte på organisationens etablerade 
uppfattningar.47  
 
Processperspektivet 
Processperspektivets syfte är att företagets ledning ska kunna identifiera de processer som 
organisationen måste behärska för att lyckas.48 I detta perspektiv ska alltså företagets ledning 
kunna utläsa vilka processer som skapar de rätta kundvärdena och som samtidigt leder till att 
aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda. Vidare är det viktigt i detta perspektiv att 
företaget kartlägger dess övergripande processer, till sin hjälp kan företaget ha Porters 
värdekedjemodell. Poängen med denna modell är att den beskriver samtliga processer från 
analysen av kundens behov och fram till det att produkten är levererad och uppföljning är 
gjord. Arbetet fortgår sedan genom att företaget bryter ner detta i detalj. Detta görs för att 
eliminera de processer som inte skapar direkta eller indirekta kundvärden.49 
 
 

44 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
45 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
46 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
47 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
48 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
49 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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Figur 1. Porters värdekedja.50 
 
 
Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
Detta är ett långsiktigt perspektiv, då det går ut på att företaget försäkrar sig om sin 
långsiktiga förnyelse och genom det också sin överlevnadsförmåga. Viktigt under detta 
perspektiv blir då att företaget funderar igenom vad som krävs för att behålla och utveckla den 
kunskap som behövs för att förstå kundernas behov och därigenom tillfredsställa dem. 
Eftersom kunskap mer och mer betraktas som en färskvara blir det alltmer relevant för 
företagen att strategiskt bestämma sig för vilken kärnkompetens som ska utvecklas och 
byggas upp. En konsekvens av detta blir att företaget måste bestämma sig för hur 
kunskapsförsörjningen ska se ut inom de områden där de inte har sin kärnkompetens. Inom 
många företag är målet att ”kunskapssoliditeten” ska vara 100 %, vilket betyder att all 
kunskap finns inom huset. Det finns goda grunder för att fråga sig ifall detta är ett klokt val, 
då kunskap är en färskvara är det möjligt att företaget hindras i sin tillväxt om de har denna 
ambition. Lägg här märke till att det dras klara paralleller till det finansiella soliditetsmåttet 
där företag inte heller strävar efter en soliditet på 100 %. Vad som noggrant bör tänkas 
igenom här är vilken typ av kompetens som ska hämtas externt och framförallt om det finns 
anledning att använda sig av externa partners, inhyrd kompetens etc.51 
 
BSC erbjuder även cheferna ett verktyg som omvandlar ett företags vision, affärsidé och 
strategi till en uppsättning av mätbara mått. Dessa mått får företaget alltså fram via de fyra 
perspektiven. De fyra perspektiven i styrkortet hjälper till att skapa balans mellan de kort- och 
långsiktiga målen, mellan de önskade resultaten och de faktorer som påverkar resultaten samt 
mellan hårda, objektiva styrtal och mjuka, mer subjektiva sådana.52 
 

2.2.3 Utvecklingen av ett Balanserat Styrkort 
 
Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 
Under detta första steg har företaget som mål att de ska få en klar bild av hur branschens 
förutsättningar ser ut och vilka krav den ställer samt att klart definiera den roll och position 
företaget innehar idag.53 Det finns flertalet tillvägagångssätt för att ta reda på detta. 
Litteraturen54 nämner dock att forskaren bör göra individuella intervjuer med 
företagsledningen samt de starka opinionspåverkarna inom organisationen. Dessa intervjuer 
kan även vara värdefulla längre fram i arbetet när ett BSC ska plockas fram. 

50 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
51 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
52 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
53 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999)  
54 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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Det finns två modeller som företaget kan använda sig av när de befinner sig under steg 1 
nämligen SWOT-modellen samt Porters ”five forces” – modell. En SWOT- analys visar vad 
organisationen kan göra idag; styrkor och svagheter, samt vad den skulle kunna göra i 
förhållande till den externa miljön; möjligheterna och hoten.  
 
 

 
 
Figur 2. SWOT-modell.55 
 
Enligt Porters modell påverkas företagets lönsamhet av branschens strukturella krafter, här 
läggs alltså större fokus på konkurrenternas verksamheter istället för sin egna.56 I början på 
1990-talet flyttades fokus från den externa miljön och företagen började alltmer fokusera på 
sina egna resurser och förmågor. Detta gjorde att företagen jobbade med någon form av 
mellanting mellan SWOT- analysen och Porters ”five forces”.57 
 
 

 
Figur 3. Porters five-forces modell.58 

55 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
56 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
57 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
58 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 

 16 

                                                



  Balanserat Styrkort 
  - Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått 

 
 
Fastställ/stäm av företagets vision 
Det är viktigt i ett tidigt skede att gå igenom företagets vision. Viktigt är även att stämma av 
ifall det finns en gemensam syn eller inte. Detta p.g.a. att hela styrkortet kommer att byggas 
utifrån visionen och finns det då en felaktig vision kan resultatet bli förödande. Saknas det en 
vision är detta ett utmärkt tillfälle att fastställa en sådan.59 
 
För att företaget ska kunna utveckla en vision måste de inblandade ha en gemensam och klar 
bild av de interna respektive externa förutsättningarna. För att kunna fastställa en vision måste 
företaget tänka på hur framtiden kommer att se ut. Det är även relevant att fundera över vilket 
håll utvecklingen går, företaget måste ha en uppfattning om vad kunderna kommer att  
efterfråga.60 En bra modell som kan användas och som visar vilka faktorer som bör beaktas 
när visionen fastställs, kan se ut som följer: 
 
 

 
Figur 4. Faktorer som bör diskuteras och ligga till grund för framtagandet av företagets vision.61 
 
 
Dessa faktorer bör ligga till grund för fastställandet av företagets vision. När dessa faktorer 
granskas är det dock, som tidigare nämnts, av oerhörd vikt att tänka på hur de kommer att 
utvecklas. Detta är viktigt p.g.a. att visionen tillhör den strategiska styrningen vilket betyder 
att det rör sig om organisationens styrning under de kommande 36 månaderna.62 
 
När organisationens vision är fastställd är det viktigt att företaget gör en sista avstämning av 
hur respektive deltagare uppfattar visionen. Var och en ska ge sin bild av hur företaget 
kommer att uppfattas utifrån de fyra perspektiven.63 Detta är en viktig del i arbetet, just för att 
det ska förhindras att det finns några som helst tvetydigheter bland deltagarna. Finns det olika 
tolkningar av visionen måste gruppen se till att reda ut detta på ett tidigt stadium. Detta är 
viktigt då det finns en viss betydelse att gruppen jobbar efter samma mål. 
 
Fastställ perspektiven och bryt ner visionen 
Vi har tidigare nämnt att det finns fyra perspektiv som företaget bör utgå ifrån när de arbetar 
med ett BSC. Det finns dock, som tidigare nämnts, ett antal företag som lagt till ett 

59 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
60 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
61 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
62 Gyllberg, Henrick; Föreläsning i ”styrning och styrsystem” (2008-01-22) 
63 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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”humanfokus” perspektiv när de utformat sina respektive styrkort.64 Vidare kan företaget 
diskutera ifall denna fokus ska bakas in i de redan befintliga perspektiven eller ifall det ska ha 
en egen ”ruta”. När företaget gör valen av perspektiv ska de framförallt baseras på en viss 
verksamhetslogik. Det måste alltså finnas ett tydligt samband mellan de olika perspektiven.65 
När företaget fastställer perspektiven handlar det återigen om en strategisk styrning, vilket 
betyder att de måste titta långsiktigt. När perspektiven fastställs måste det finnas ett tydligt 
samband, det ska alltså i det finansiella perspektivet kunna utläsas på vilket sätt 
organisationen utvecklats.66 
 
BSC är främst ett verktyg som är bra att använda sig av när ledningen ska konkretisera ett 
företags vision och strategi. Visioner och strategier är väldigt abstrakta och då kan det vara 
bra att använda sig av ett BSC, just för att få fram konkreta mått och mål. Företaget ska alltså 
under detta steg konkretisera sin vision utifrån de fastställda perspektiven.67 
 
Termen ”strategi” är ett ord som är svårdefinierat. Begreppet har sitt ursprung från det 
militära området och det innebar där genom att varje enskilt slag måste utnyttjas strategiskt 
för att slutligen vinna hela kriget. Inom företagsekonomin definieras begreppet som 
kopplingen mellan företagets vision och de operativa planerna som används för att styra den 
dagliga verksamheten. Strategin beskriver hur företaget ska ta sig från det nuvarande läget till 
det önskade läget, visionen.68 Vi hävdar att det är mycket lättare för alla medarbetare att se 
och förstå visionen om den bryts ner hela vägen till den operativa styrningen. Det blir lättare 
för medarbetarna att se och förstå den strategiska styrningen och som vi tidigare nämnt måste 
hela organisationen arbeta mot samma mål för att lyckas. Det skulle aldrig fungera om vissa 
grupper inom organisationen hade definierat företagets vision på olika sätt. 
 
När ett företag ska formulera strategin råder det sällan någon enighet bland beslutsfattarna, 
vilket leder till att det är ett resurskrävande arbete. En av de största anledningarna till detta 
beror på att det finns många aspekter och variabler som beslutsfattarna måste ta hänsyn till. 
Det viktigaste att tänka på när företagets strategi ska fastställas är dock hur de kan skaffa sig 
och behålla de konkurrensfördelar företaget har gentemot sina konkurrenter.69 
 
Det kan vara besvärligt att få deltagarna att komma igång med att arbeta fram strategin. En 
variant är att be deltagarna beskriva de övergripande spelreglerna som effektivast och enklast 
leder företaget fram till den önskade visionen. Viktigt är att beskrivningarna ska baseras på 
och fördelas kring de redan fastställda perspektiven. När detta arbete är avslutat finns således 
under respektive perspektiv en beskrivning av strategierna som behövs för att nå den önskade 
visionen.70 
 
Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
Precis som rubriken berättar handlar detta steg om att företaget, baserat på ovanstående 
information, ska fastställa vad som krävs för att uppnå visionen samt vilka faktorer det är som 
påverkar företagets verksamhet mest. Det handlar alltså om att plocka fram de kritiska 
framgångsfaktorerna. Det finns ett antal olika tillvägagångssätt, där ett bra alternativ är att 

64 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
65 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
66 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
67 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
68 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
69 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
70 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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sätta sig gruppvis och diskutera igenom vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är. Klokt kan 
vara att sätta ett tak på hur många faktorer som ska hittas.71 
 
Det är viktigt att under detta steg stämma av styrkortet, så att det inte finns några faktorer som 
motverkar varandra. Det är viktigt att kortet hänger ihop på ett rimligt och relevant sätt.72 När 
företaget ska finna orsak-verkan samband är det dags att utveckla relevanta nyckelmått, 
samma sak gäller här som i de flesta tidigare fallen: det är en god idé att börja arbetet med en 
typ av ”brainstorming” där det inte finns några idéer som är ”fel”.73 
 
Vad som har stor betydelse under detta steg är att försöka hitta tydliga länkar mellan de olika 
måtten och de valda perspektiven. En relevant poäng är att de kortsiktiga förbättringarna inte 
står i konflikt med de långsiktiga målen. Måtten måste stämma överrens med visionen och 
strategin.74 
 
Fastställ och bryt ned det övergripande styrkortet i organisationen 
Under detta steg ska styrkortet sammanställas och godkännas av berörda parter. När styrkortet 
ska implementeras är det viktigt med omfattande genomgångar, både hur styrningen har 
fungerat tidigare och hur det kommer att fungera nu. En viktig del under detta steg är att 
presentationen kompletteras med förklarande texter, förslag på angreppssätt och allt annat 
som kan underlätta under nedbrytningsprocessen.75 
 
En typisk organisation som arbetat fram ett styrkort har i flertalet fall olika nivåer, de kan vara 
följande: bolag, affärsenhet, avdelning, grupp och individ. P.g.a. detta är det ett måste att 
fundera på hur styrkortet ska brytas ned på mindre enheter. Då ett av styrkortets syften är att 
medarbetarna ska få en förståelse hur den operativa styrningen påverkar hur visionen nås och 
de övergripande målen, är det relevant att styrkortet bryts ned till en nivå som är förståelig.76 
 
I styrkortet är det ett måste att formulera ett mål för varje mått. Ett företag ska ha både 
kortsiktiga och långsiktiga mål för att hela tiden kunna stämma av åt vilket håll företaget är på 
väg och i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder. Det är återigen viktigt att de kortsiktiga målen 
inte hamnar i konflikt med den övergripande visionen, vilket gör att det blir nödvändigt att 
stämma av måtten både horisontellt och vertikalt.77 
 
Handlingsplan och implementering av styrkortet 
För att kunna få fram det slutgiltiga styrkortet måste det göras en precisering av vilka åtgärder 
som ska genomföras för att slutligen nå visionen. I en handlingsplan är det viktigt att denna 
innehåller vilka som är ansvariga, vilka tidsplaner som gäller samt en slutredovisningsdel. 
Denna lista blir, tillsammans med måtten, det viktigaste uppföljningsunderlaget för 
ledningsgruppen.78 
 
För att företaget ska hålla intresset om styrkortet vid liv i en organisation krävs att de löpande 
följer upp olika händelser samt att de hela tiden håller en öppen dialog.79 En viktig faktor som 

71 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
72 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
73 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
74 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
75 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
76 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
77 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
78 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
79 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
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gör att ovanstående sker är att styrkortet används i det löpande ledningsarbetet i alla delar av 
organisationen. Om företaget arbetar med styrkortet på detta vis kommer det att bli ett 
naturligt inslag och det kommer då att påverka den operativa styrningen.80  
 
 

 
 
Figur 5. Klassiskt balanserat styrkort. 81 
 
 
2.3 Ifrågasatta modeller 

2.3.1 EVA - Economic Value Added  
 
Economic Value Added (EVA) är ett sätt att mäta företagets verksamhet. Vad som 
kännetecknar EVA är att det entydigt prioriterar ägarnas intressen. Här kan nämnas att ett 
BSC visar klart och tydligt att företaget har mer intressenter än ägarna. Lindvall menar att 
EVA till stora delar är orienterad externt. EVA:s utgångspunkt ligger i den starka kritik som 
finns mot traditionell redovisning. Det är dock viktigt att påpeka att kritiken inte grundar sig 
på redovisningens negativa effekter på företagets interna styrning, utan på densammas 
svårighet att plocka fram tillräckligt med information till kapitalmarknaden.82 
 
Lindvall menar att vad som bidrar positivt till värdet vid en företagsvärdering är främst 
företagets framtida möjligheter att kunna generera likvida medel. Detta tankesätt gör att 
uttrycket ”cash is king” har utvecklats till något relevant hos företagarna. Varför ska då ett 

80 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
81 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
82 Lindvall (2001) 
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företag sträva efter att ha stora likvida tillgångar? Enligt Lindvall beror det på att det skapas 
en större handlingsfrihet hos ledningsgruppen, samt att tillgångar på likvida medel uppfattas 
som viktigt för företaget när det ska värderas på marknaden.83 Bergstrand menar att EVA 
betonar behovet av att förränta hela företagets kapital på ett tillfredsställande sätt.84 
Förespråkarna till begreppet EVA menar att EVA främst används för att uppfylla fem viktiga 
funktioner; kommunicera med de finansiella marknaderna, sätta mål, grund för 
belöningssystem, prestationsmätning samt vara underlag för fortsatta resursfördelningar och 
investeringar.85 
 
EVA har inte fått den genomslagskraft som förväntat, trots att tankarna om likviditet och 
kapitalbindningens betydelse ligger i tiden. Företagen har alltså återigen riktat sina intressen 
mot ”cash manegement-karaktär”.86 
 
 

2.3.2 ABC – Activity Based Costing  
 
Enligt Bergstrand går ABC-tänket ut på att företaget ska ta reda på vilka resurser som varje 
produkt utnyttjar och därefter belasta dem med rätt kostnader. Det kan vara så att företaget då 
”hittar” resurser som produkten inte behöver, då ska inte heller produkten betala för dessa 
resurser.87 Vidare menar Bergstrand att ABC-kalkylering  
 

”ger ett utmärkt underlag för en långsiktig lönsamhetsbedömning med 
noggrannare kostnadsfördelningsrutiner.”88 

 
ABC-kalkylering växte fram p.g.a. den allt hårdare kritiken mot den traditionella 
självkostnadskalkyleringen. Förespråkarna menade att kritiken kom fram främst p.g.a. de 
onyanserade påläggen av lönen. Detta scenario utspelades till största delen på andra sidan 
Atlanten, då ekonomerna i Europa redan tidigare insett att pålägg på lön är en bra 
fördelningsgrund endast i de fall då alla produkter utnyttjar lön.89 Även Lindvall menar att 
ABC-tänket mottogs med en stor skepticism från de svenska akademierna. Lindvall påpekar 
att det berodde på att tankarna inte var nya samt att de inte gick att använda i Sverige då 
kalkyltraditionen var helt annan här.90 
 
Vid en beräkning med hjälp av ABC-kalkylering är det en god start att, i möjligaste mån, 
identifiera den direkta lönen och det direkta materialet, precis som görs i den traditionella 
självkostnadskalkylen. Vidare angrips den kostnadsmassa som tidigare kallats för 
omkostnader i detalj. De verksamheter som är kostnadskrävande grupperas sedan i ett antal 
aktiviteter istället för kostnadsställen. Dessa aktiviteter undersöks sedan för att se vad det 
finns för kostnadsdrivande faktorer. Därefter används den kostnadsdrivande faktorn som 
underlag när de olika kostnaderna ska hänföras ut på varje enskild produkt.91  
 

83 Lindvall (2001) 
84 Bergstrand (2003) 
85 Lindvall (2001) 
86 Lindvall (2001) 
87 Bergstrand (2003) 
88 Bergstrand (2003) 
89 Bergstrand (2003) 
90 Lindvall (2001) 
91 Bergstrand (2003) 
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2.3.3 CPM – Corporate Performance Management 
 
Corporate performance management (CPM) är en strategisk och integrerad process som ska 
tillgodose en jämn och fortsatt framgång för företaget genom att belysa varje medarbetares 
prestationer. CPM fungerar ur två vinklar, dels den vertikala som länkar samman affärs-, 
team- och individuella mål med företagets kärnkompetens, men också via den horisontella 
vinkeln som länkar samman aspekterna av personalresurserna i synnerhet med den 
organisationella utvecklingen, kompetensutvecklingen hos personalen samt belöning.92  
 
CPM är ett samlingsnamn för metoder, processer, mätetal och system som används för att 
övervaka och styra en organisation. Att övervaka och styra organisationer har företag arbetat 
med länge, sett från denna aspekt har CPM använts under många år men alltför ofta endast 
som isolerade komponenter. Många organisationer med flera olika avdelningar finner ofta att 
det fattas beslut inom olika enheter som är relevant för dem. Det blir då viktigt att förena 
organisationens olika avdelningar genom att se till att hela företaget arbetar efter en 
gemensam strategi och uttalad vision. Utan en gemensam strategi och vision blir det lätt att 
avdelningar fattar beslut som gynnar dem, men som inte leder företaget framåt mot 
visionen.93  
 
Enligt Gartner Group har flertalet undersökningar gjorts kring CPM som visar att den kommer 
att växa framöver men att det i dagsläget kräver organisationer med omsättning över fem 
miljarder SEK för att vara användbart. Detta p.g.a. att metoden kräver en mjukvaruutveckling 
för varje specifikt företag då metoden är relativt ny samt att den är tidskrävande när den ska 
implementeras på avdelningsnivå.94 
 
 
 

92 Armstrong, Michael (2000). Performance Management, Key strategies and practical guidelines,London: 
Kogan Page 
93 Zrimsek, B; Geishecker, L (2002) Use CPM to Integrate the Enterprise View. Gartner Group 
94 Buytendijk, F. (2003) Linking Strategy to Execution: An Introduction to Corporate Performance Management. 
Gartner Group 
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3. Metod 
 
Detta kapitel är en redogörelse för vårt metodval. Inledningsvis beskrivs 
undersökningsobjektet, aktiebolaget Roxtec International AB. Vi diskuterar därefter vårt 
vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats, insamling av empiri, metodteori och 
avslutningsvis diskussion runt uppsatsens trovärdighet. 
 
 
3.1 Undersökningsobjekt 
 
Vi har fått förtroende av Roxtec international AB i Karlskrona att använda företaget som 
referens till utvecklandet av studiens BSC. Roxtec arbetar i dagsläget efter att tillgodose 
finansiella mått och har inget BSC som ekonomistyrsystem. Funderingar kring utveckling av 
företagets styrning har diskuterats för att kunna mäta fler faktorer än de klassiska finansiella. 
Efter diskussion med ekonomichefen i Karlskrona och med handledarnas tycke bestämde vi 
författarna sig för att belysa de icke finansiella måtten genom att skapa ett BSC för Roxtec. Vi 
författarna antog uppgiften då vi ansåg att det var ett intressant ämne som gynnar både 
företaget och vi författarna. I tidigt skede fördes diskussion mellan ekonomichef och vi 
författarna. Detta för att stämma av den teoretiska referensramen och skapa oss en bild över 
problemet. Därefter förde vi  diskussioner med medarbetare på olika avdelningar. Under 
arbetets gång genomfördes ett par diskussioner där även platschefen för Karlskrona 
närvarade. 
 
 
3.2 Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Holm och Solvang anser att positivism samt hermeneutik är de två vanligaste vetenskapliga 
förhållningssätten som främst används vid forskning. De hävdar att det positivistiska 
förhållningssättet betyder att forskarna ska stå utanför etik och moral. Forskare ska försöka 
finna det som faktiskt ”är” sanningen.95 
 
Positivism syftar på att bygga på säkra kunskaper och det ska vara möjligt att få fram dessa 
via observation och den ska inte ta intryck av forskarnas personliga åsikter gällande politik 
eller religiösa läggningar. Positivism kännetecknas av att forskaren tillåter att delarna studeras 
var för sig och då förstås helheten.96 
 
Hermeneutik är motsatsen till positivism. Det betyder att mänskliga beteendemönster 
studeras, diskuteras, tolkas och av det dras slutsatser. Hermeneutik står för tolkningslära. 
Forskningen är subjektiv, öppen och engagerad. Forskaren undersöker objektet inifrån egna 
tankar och tidigare kunskaper.97 
 
Vi  har utgått ifrån hermeneutikens tankesätt. Vi har skaffat oss en allmän förståelse runt 
ämnet genom att studera, tolka och analysera tidigare studier och litteratur. Genom intervjuer 
med anställda från Roxtec har vi samlat in data som har säkerhetsställts via anteckningar samt 

95 Holm, I; Solvang, B (1997) Forskningsmetodik om kvalitativ och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
96 Holm, I; Solvang, B (1997) 
97 Davidsson, B; Patel, R (1994) Forskningsmetodikens grunder – att planera genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur 
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författarnas iakttagande. Författarna har utifrån intervjuerna dragit egna slutsatser 
och studien kommer att vara präglad av vår förståelse för BSC. 
 
 
3.3 Forskningsansats 
 
Enligt boken forskningsmetodik om kvalitativ och kvantitativa metoder skiljer litteraturen på 
två olika angreppssätt som används till forskning. Dessa två är det deduktiva angreppssättet 
och det induktiva angreppssättet. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär att slutsatsen dras 
utifrån den befintliga teorin och induktiva tillvägagångssättet innebär att slutsatsen dras 
utifrån den insamlade empirin.98 Studien kommer att behandlas av den induktiva metoden 
som innebär att en specifik aspekt i samhällslivet utgör forskningssubjektet där information 
hämtas från och ett resultat tas fram. I studiens fall utgör Roxtec forskningssubjektet där 
författarna genom intervjuer får fram information som efter analys ger ett resultat. Genom 
dessa resultat kan författarna sedan härleda våra teorier. Här kommer alltså forskningen först 
och genom våra insamlade data försöker författarna skapa teoretiska påståenden. Till skillnad 
mot det deduktiva angreppssättet som utgår från en tecknad bild av samhället, där forskaren 
sedan går in och undersöker en specifik aspekt för att testa styrkan i teorierna. Här används 
alltså litteraturstudier och teorier för att sätta upp ett antal frågeställningar eller hypoteser som 
styr forskningen som i sin tur ska pröva och acceptera teorierna.99 
 
 
3.4 Insamling av empiri 
 
Genom att inhämta och studera befintligt material om BSC skapas en bas i arbetet. 
Litteraturen inhämtades från BTH:s bibliotek, BTH:s ”artikelsök” samt google scholar. 
Sökord som använts är: balanced scorecard, balanserat styrkort, ekonomistyrning, strategi, 
strategy och finansiell styrning.  
 
På fallföretaget, Roxtec, erhåller vi genom diskussioner och intervjuer, information som 
analyseras och knyts ihop med befintliga teorier för att besvara syftet med uppsatsen. Tim 
beskriver intervjun som en typisk surveyundersökning då den är en beskrivande och 
förklarande undersökning baserad på ett representativt urval100. Trost menar på att ett 
utmärkande drag för den kvalitativa intervjun är att den ställer enkla och raka frågor som ofta 
besvaras med komplexa svar. Detta gör att materialet kan vara mycket innehållsrikt, 
intressanta mönster och åsikter kommer fram.101 Vid samlande av empiri under mötena med 
utvalda representanter på Roxtec ställdes ett par enkla raka grundfrågor där svaren sedan låg 
till grund för den kommande diskussionen.  
 
När vi hade bestämt oss för vad slags studie vi skulle göra och vilka instrument som behövdes 
under olika stadier av undersökningen studerades graden av formalisering. Argumenten mot 
formalisering ligger i att forskaren blir blind och kan missförstå fenomen och göra intervjun 
mekanisk. Argument för en stark förhandsstruktur handlar om att forskaren lätt missar en 
aspekt eller vinkel om det inte finns förberedda frågor, informationen som samlas in blir 
relevant då forskaren har planerat att ställa frågor som är relevanta till studien. 

98 Holm, I; Solvang, B (1997) 
99 Tim, M (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 
100 Tim, M (2001) 
101 Trost, J (2005) Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
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Undersökningen blir även mer jämförbar om det finns en viss struktur i den. Även 
reliabiliteten och validiteten kan ökas genom en viss struktur då den hindrar att 
materialet misstolkas och anteckningar inte blir neutrala eller selektiva.102 Intervjuerna i 
denna studie utgår från en förhandsstruktur för att det ska finnas en bas att utgå ifrån i 
analysen. När författarna diskuterade med Roxtec utgick diskussionerna från ett antal kortare 
frågor som ledde till relevanta diskussioner för studien. Om författarna vid samtalen med 
Roxtec kommit med ett antal frågor likt en utfrågning skulle författarna kunna hamna och 
diskutera saker som för studien är helt ointressanta. Troligen hade författarna kunnat missa att 
ställa en viktig följdfråga och därmed inte fått ut samma relevanta information som vid en 
mindre strukturerad intervju. 
 
Yin beskriver en studie som behandlar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext eller då 
frågor som ”hur” eller ”varför” ställs som en fallstudie.103 Den här studien kommer att kunna 
klassas in som en fallstudie då den behandlar en analysenhet i form av ett företags 
ekonomistyrningsproblem.  
 
 
3.5 Metodteori 
 
Svenning menar att material från t.ex. en undersökning kan framställas på olika sätt beroende 
från vilken aspekt forskaren väljer att se på materialet. Det kan ses från den kvantitativa 
aspekten som lämpar sig vid ett stort material som ofta grundar sig på en standardiserad 
uppsättning analysverktyg som ser ganska lika ut oberoende vilket område som undersöks. 
Alternativt ses materialet från den kvalitativa aspekten som ger förklaringar och beskriver 
materialet. Den senare av dessa två lämpar sig då materialet är litet och ger svar på frågor som 
varför och hur.104 Trost är av liknande uppfattning och menar något förenklat att en studie 
som använder sig av siffror och/eller svarar på hur många, hur ofta, eller hur vanligt utgör en 
kvantitativ studie. Om studien istället letar mönster eller försöker förstå handlar det om 
kvalitativ studie.105 Denna studie kommer att behandlas ur en kvalitativ aspekt då författarna 
förklarar och beskriver det insamlade materialet och genom analys av det får fram ett resultat 
som i sin tur förklarar ett ekonomistyrningsproblem.  
 
 
3.6 Trovärdighet 
 
För att studien ska tillföra något till kunskapssamhället krävs att den är trovärdig och korrekt. 
En studie kan ha goda avsikter och de angreppssätt som används är korrekt och riktigt utförda 
men det kan vara fel angreppssätt till den typen av studie som ska göras. Därför är det viktigt 
att forskaren väljer rätt sorts metoder och att studien håller ett visst mått av reliabilitet, 
validitet och objektivitet. Genom den halvformaliserade intervju som ligger till grund vid 
studiens empirinsamling finns möjlighet att ställa samma frågor igen vid en annan 
undersökning, vilket bidrar till studiens reliabilitet.106 Författarna är dock medvetna om att 
denna typ av undersökning har ett lågt reliabilitetsvärde då de intervjuades svar kan skifta och 
tolkas annorlunda vid en senare studie. Intervjufrågorna har utformats för att inte vara ledande 

102 Ryen, A (2004) Kvalitativ Intervju - från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Daleke Grafiska AB  
103 Yin, R.K (1997) Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber 
104 Svenning, C (1999) Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag 
105 Yin, R.K (1997) 
106 Björklund, M; Paulsson, U (2003) Seminarieboken. Lund: Studentlitteratur 
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vilket också ökar studiens reliabilitet.107 Validiteten kontrolleras genomgående i 
arbetsprocessen genom att syftet angrips från olika perspektiv och att all information noga 
granskas innan den publiceras.108 
 
 

107 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  
108 Björklund, M; Paulsson, U (2003) 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel sammanställer författarna intervjuerna med medarbetare, ekonomichef och 
platschef. Författarna börjar med en företagspresentation och vidare presenteras och 
diskuteras Roxtec´s sju ”core value”.  
 
 
4.1 Företagspresentation 
 
Roxtec med 334 anställda är ett tillverkningsföretag som är verksamma över hela världen och 
huvudkontoret är placerat i Karlskrona. Företaget grundades 1990 och har sedan starten haft 
en stark utveckling, framförallt de senaste fyra åren då tillväxten har ökat med ca 30 %. 
Omsättningen ligger i dagsläget på ca 800 miljoner kronor.109  
Roxtec är marknadsledande inom ”Modular sealing systems” vilket kan översättas med 
”justerbara kabeltätningar”. Deras produkter används inom tillverkningsindustrin, 
färjeindustrin, försvaret, flygindustrin, gasledningar, Telecom m.m.110    
 
Roxtec marknadsför sig intensivt via de 15 säljarna i Sverige samt de resterande 75 i övriga 
världen. Den hårda marknadsföringen har varit en central del i företaget sedan det grundades. 
Då produkterna är dyrare än konkurrenternas har det hela tiden varit viktigt med denna 
profilering.111 
 
Roxtec arbetar utifrån ett högt tillväxtkrav, god vinstmarginal och en hög avkastning på eget 
kapital. P.g.a. dessa tre finansiella nyckeltal skapas det en resultatfokuserad organisation som 
sätter kunden i ständig fokus.112 Då Roxtec har stort fokus på de finansiella värdena och 
mycket energi läggs på marknadsföring och försäljning kan detta leda till att de icke 
finansiella värdena inte prioriteras. För att kunna bibehålla de goda finansiella resultaten 
måste företaget även se till de mer långsiktiga värdena. Ett alternativ för att kunna mäta även 
de långsiktiga värdena är att använda sig av ett BSC. Ett BSC fokuserar både på de kort- och 
långsiktiga värdena.  
 
Roxtec har utvecklat sju ”Core Value” vars syfte är att alla medarbetare ska sträva efter 
samma mål. Även dessa sju värden genomsyras av starkt kundfokus, vilket befäster de 
finansiella kraven. 
 
 
4.2 Market Creators 
 
Genom att fokusera på att söka problem hos olika företag utanför den befintliga marknaden 
skapas ett försprång gentemot Roxtec´s konkurrenter. Roxtec skapar härigenom en ny 
marknad där de övriga konkurrenterna inte finns i dagsläget. Ekonomichef och platschef 
menar på att konkurrenter är låsta vid sina befintliga segment och därför inte ser nya 
marknader. Platschefen upprepade flertalet gånger att: 
 

109 Magnusson, Orvar; Sammanträde (2008-05-05) 
110 Roxtec, Company presentation. (2008-05-05) 
111 Magnusson, Orvar; Sammanträde (2008-05-05) 
112 Magnusson, Orvar; Sammanträde (2008-05-05) 
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 ”Det är bättre att äga en marknad än en fabrik.”113 
 
Det Roxtec menar med detta är att det är bättre att bygga upp en marknad där kunderna söker 
sig till Roxtec än att man fungerar som en fabrik och pressar på företag sina produkter. 
Anledningen till att Roxtec kan skapa nya marknader är att de har en unik och välutvecklad 
produkt samt att de skapar en unik lösning efter varje kunds behov. Detta bekräftar bland 
annat en av de intervjuade medarbetarna när denne lyfter fram produkten som unik. En annan 
medarbetare uttrycker det som att: 
 
 ”Företaget skapar en efterfrågan, en produkt som ingen annan har.”114 
 
Ekonomichef och platschef är ense om att Roxtec är marknadsskapande mycket beroende på 
att de har lyckats skapa sig en egen identitet som grundar sig i att de är problemlösare. De 
fortsätter med att påpeka att kunderna inte ser Roxtec som en leverantör utan mer som en 
problemlösare med helhetslösningar. Ett exempel på detta är Roxtec´s relation med Yamhas 
division för Jacuzzi. Denna relation byggde på att Yamaha vände sig till Roxtec med ett 
tätningsproblem, Roxtec plockade då inte bara fram en produkt utan en helhetslösning.115 
Medarbetarna ser inte att Roxtec är ett problemlösande företag i samma bemärkelse som 
ekonomichef och platschef, de lyfter istället fram produkten som marknadsskapande.  
 
 
4.3 Satistfaction 
 
Målet med kundtillfredsställelse i Roxtec´s fall är att få varje kund att känna sig unik. 
Företaget arbetar för att kunden ska känna sig speciell även när standardprodukter köps. Detta 
görs genom att återkoppla mot kund med t.ex. marknadsundersökning som görs vartannat 
år.116 Roxtec´s lagersystem kan kopplas ihop med just in time (JIT) genom att 
orderhanteringen har kontroll på produkten från tillverkning till leverans hos slutkund. Vilket 
leder till snabba leveranser och installationer hos kund. En av medarbetarna bekräftar att 
marknadsundersökningar görs vartannat år för att utvärdera kundrelationer och deras 
tillfredsställelse. Det finns ett visst glapp mellan ekonomichefens och platschefens 
uppfattning gentemot medarbetarnas syn gällande Roxtec´s kundtillfredsställelse. 
Skillnaderna är att ekonomichef och platschef menar på att varje kund ska känna sig unik och 
medarbetarna betonar att kundtillfredsställelse handlar om att kunden ska vara nöjd.  
 
 
4.4 Trust 
 
Roxtec arbetar efter att leverera kvalitetsprodukter och god service. God service för Roxtec 
innebär att de ger snabba ärliga och korrekta svar. Detta har sin grund i att medarbetarna inom 
organisationen litar och stöttar upp varandra vid eventuella problem.  
 
 ”Face the customer openly”117   
 

113 Andersson, Patrik, Sammanträde (2008-05-12) 
114 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
115 Andersson, Patrik, Sammanträde (2008-05-12) 
116 Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
117 Roxtec, Core Values. (2008-05-05) 

 28 

                                                



  Balanserat Styrkort 
  - Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått 

En av medarbetarna betonar att tillit för denne är att Roxtec ska leva upp till vad som är 
utlovat t.ex. leveranstid. Denne menar även på att tillit handlar om att Roxtec ska kunna 
förklara varför det 
 

 ”blev som det blev”.118 
 
En annan medarbetares syn på tillit fokuseras på att alla inom dennes specifika avdelning 
arbetar för att uppnå deadline vilket skapar få förseningar, vilket i sin tur leder till att 
kunderna litar på Roxtec´s leveranstider. Under intervjun med ekonomichef och platschef 
diskuterades ofta vikten av kundlojalitet d.v.s. att kunderna ständigt kommer tillbaka till 
Roxtec. Detta kan kopplas ihop med ”trust” då kunderna känner en tillit till Roxtec och deras 
verksamhet.119 
    
 
4.5 Locally Global 
 
Ett av Roxtec´s mål är att finnas på en global marknad över hela världen. Samtidigt ska de 
kunna finnas lokalt där de har kunder och arbeta med underleverantörer. Det ska inte vara 
någon skillnad om kunder köper produkter från Sverige där tillverkningen sker eller i någon 
annan del av världen. Tankesättet är att kunden ska få känslan av att handla lokalt trots att det 
rör sig om en global handel. Ekonomichef och platschef förklarar att företaget inte har några 
begränsningar då de anser att företaget befinner sig i en växande fas i olika marknader, 
geografiskt och segmentellt.120 Deras lokala och globala service ska ge samma garanterade 
service. En av medarbetarna påpekar dock att det kan vara svårt med kulturskillnader och 
därför kan det vara svårt att konkret arbeta som om det vore ett lokalt företag. En annan av 
medarbetarna menar att ”locally global” innebär att företaget har agenter och grossister i varje 
dotterbolag i stora delar av världen.121 
 
 
4.6 Flexible 
 
Roxtec arbetar efter att vara flexibla mot kund vad gäller service, produktlösningar samt 
leveranstider. Platschef berättar att istället för att se problem fokuserar företaget på fördelarna 
och skapar en lösning åt kund. Platschef fortsätter med att framhäva detta som ett flexibelt 
agerande.  
 
 ”Nothing is allowed to be left undone.”122 
 
Med detta menas att Roxtec fullföljer sina åtaganden oavsett storlek på order eller storlek på 
kund. Företaget arbetar med ett högt tempo för att kunna fullfölja denna filosofi. Detta 
bekräftas av en medarbetare som poängterar att ordermottagningen inte har några problem 
med att hantera vare sig stora eller små ordrar. En annan medarbetare översätter flexibilitet 
med att snabbt kunna skicka ut inkomna beställningar. Det farliga med att alla medarbetare 

118 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
119 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
120 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
121 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
122 Roxtec, Core Value. (2008-05-05) 
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ska vara så flexibla är att tempot skruvas upp vilket leder till en stor belastning på personalen 
vilket bekräftas av medarbetarna.  
 

”Det krävs ett visst speciellt folk för att kunna arbeta på Roxtec. Man måste 
vara beredd på att ta ansvar och jobba som satan!”123 

  
 
4.7 Profitable 
 
Roxtec strävar efter att skapa lönsamhet både för sina kunder genom att bespara dem från 
onödiga kostnader samtidigt som de får intäkter genom försäljning av rätt produkter vid rätt 
tidpunkt. Detta skapas bl.a. genom att produkten i sitt grundförande är flexibel genom 
multidiametertekniken. Multidiametertekniken innebär att en produktmodul kan användas till 
flera olika dimensioner på kablar. Att produkten kommer i en modul som är anpassningsbar 
minimerar produktvariationen genom att kunden får många alternativ i en och samma 
produkt. Ekonomichef och platschef ser ingen gräns på hur mycket företaget kan växa, en av 
medarbetarna bekräftar att mycket fokus ligger på att hålla ett högt tempo. Detta upplevs 
enligt medarbetare som väldigt stressande och kan i vissa fall leda till sjukdomar som 
utbrändhet etc. Enligt en av medarbetarna står detta ”core value” även för att det ska vara 
lönsamt för kunderna att arbeta med Roxtec.124  
 
 
4.8 Simplicity 
 
Denna filosofi utgår från att kunden ska kunna lämna över ett problem till Roxtec och sedan 
få en färdig lösning presenterad. Kunden ska alltid känna att de får en god service vilket 
platschef översätter med att kunden ska kunna ringa ett telefonsamtal till Roxtec för att få sitt 
problem löst. Roxtec trycker på att de är okomplicerade i sina relationer samt att de alltid är 
behjälpliga.125 Medarbetarna följer samma linje som platschefen och poängterar att det 
handlar om att lösningarna ska vara enkla, det ska vara enkelt att installera och det ska även 
vara enkelt att ha Roxtec som samarbetspartner. Det framkommer vid samtal med 
medarbetarna att företaget alltid ska vara kunden till lags vilket även det kan leda till stress.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
124 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
125 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
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5. Analys & Resultat 
 
I detta kapitel analyseras vårt empiriska material i förhållande till vår teoretiska 
referensram. Analysen följer strukturen efter ett BSC, varje avsnitt avslutas med ett resultat 
som framkommer genom empirin, teorin och våra egna åsikter. Till slut presenteras det 
framtagna BSC för Roxtec International AB. 
 
 
5.1 Strategi 
 
Strategi definieras enligt Bengtsson och Skärvad som en vägvisare som företaget måste följa 
om de ska nå de uppsatta målen.126 Inom Roxtec finns det en befintlig strategi, denna strategi 
konkretiseras via deras sju ”core value”. Genom sin strategi ska de förverkliga sin vision, som 
är ”we seal your world”.127 De intervjuade har olika syn på hur de ska nå den uppsatta 
visionen, de har även olika kunskapsnivåer vad gäller de sju ”core value”. Vanligt 
förekommande bland de intervjuade var att de visste om namnen på de olika ”core value”, 
men förstod inte alltid innebörden, de hade heller inte alltid samma uppfattning om innehållet. 
Om visionen inte delas av samtliga på ett företag menar Olve, Roy och Wetter att det är av 
stor vikt att företaget förtydligar visionen som ska ligga till grund för utformandet av ett 
BSC.128 
 
Eftersom strategin skiljer sig mellan olika organisationer anser Olve, Roy och Wetter att det 
krävs olika framgångsfaktorer, färdigheter och prioriteringar.129 De intervjuade betonar att 
Roxtec behöver drivna kunniga medarbetare med rätt kompetens och vilja för att lyckas sälja 
sin kunskap. De intervjuade anser också att det är viktigt att alla på avdelningarna arbetar och 
strävar mot samma mål för att företaget ska bli framgångsrikt.130   
 
Enligt Kaplan är det viktigt att företaget har en klar bild över vilka kundsegment de inriktar 
sig mot och den produkt som krävs för att tillfredsställa dem. Anställda på Roxtec ser 
kundkretsen som obegränsad och global. Detta innebär att de anser att i princip alla branscher 
och inriktningar kan vara Roxtec´s kunder. Detta motsäger Kaplans bild av hur anställda ska 
ha ett visst kundsegment att fokusera mot för att kunna tillfredsställa dem. 
 
 

5.1.1 Resultat strategi  
 
Roxtec har en uttalad vision samt strategier för hur de ska nå denna. Vision och strategi är 
implementerade och dokumenterade internt. De intervjuade medarbetarna anser sig ha fått 
information från ledningen om ”core value” och även Roxtec´s tre finansiella nyckeltal. Det 
framkommer dock olika uppfattningar kring vad respektive ”core value” innehåller och 

126 Bengtsson, L; Skärvad, P-H (2001) Företagsstrategiska perspektiv Lund: Studentlitteratur 
127 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
128 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
129 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
130 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
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innebär.131 Då medarbetare har svårt att specificera kundsegmentet kan det bli svårt att 
bemöta alla kunder på rätt sätt, d.v.s. att förstå deras problem. 
  
Då vision och strategi ligger till grund för utvecklandet av ett BSC har författarna bekräftat att 
visionen och strategin för Roxtec är: We seal your world och ”core value”. Författarna anser 
att strategin och visionen stämmer och kommer att ligga till grund för utvecklandet av BSC 
för Roxtec.  
   
 
5.2 Finansiella perspektivet 
 
Då finansiell information ofta är enkel och objektiv menar Kullvén att det är ett vanligt 
förekommande mått och utgör grunden för vad som ska mätas.132 Detta bekräftar 
ekonomichefen då Roxtec analyseras och utvärderas utifrån deras tre finansiella nyckelmått. 
Verksamheten är mycket kontrollerad genom täta rapportintervaller som hela tiden belyser 
företagets vinstmarginal, tillväxt och avkastning på det egna kapitalet.133 
 
Kaplan och Norton påpekar att vid utvecklandet av finansiella mått, måste företaget ta hänsyn 
till i vilken fas i livscykeln de befinner sig i.134 Samtliga intervjuade anser att Roxtec befinner 
sig i en växande fas.135 Kaplan anser att det då är lämpligt att använda sig av mått såsom nya 
varor, tjänster och marknader. De intervjuade ansåg dock att själva produkten är i en mogen 
fas och enligt Kaplan och Norton är det då lämpligt att använda sig av mer rörliga mått såsom 
rörelseresultat.136  
 
Ett företags finansiella prestationer mäts oftast i lönsamhet och Kershaw menar då att företag 
mäter rörelseresultat och avkastning på eget kapital som representativa finansiella mått.137 
Ekonomichef och platschef bekräftar att Roxtec använder sig av avkastning på eget kapital 
som ett av tre finansiella mått.  
 
Den traditionella styrningen fokuserar alltför mycket på de finansiella prestationerna vilket 
kan leda till ett kortsiktigt agerande och att de långsiktiga målen missgynnas.138 Detta 
bekräftas genom Roxtec´s veckorapportering av de tre finansiella nyckeltalen som rapporteras 
till styrelsen. Samtidigt diskuterar ekonomichef och platschef kring de långsiktiga målen 
vilket i studien motsäger Kaplans teori att de missgynnas.  
 
 

5.2.1 Resultat Finansiella perspektivet 
 
Roxtec´s finansiella mål i dagsläget är att ha en viss tillväxt, en viss avkastning på eget kapital 
och en viss vinstmarginal som ska nås via deras sju ”core value”. Dessa ”core value” ska och 

131 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
132 Kullvén, Håkan (2001) 
133 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
134 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
135 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
136 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
137 Kershaw, R; Kershaw, S (2001) Developing a balanced scorecard to implement strategy at St. Elsewhere 
Hospital. Management accounting quarterly 
138 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
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genomsyrar verksamheten för att Roxtec ska nå sina tre nyckeltal. Författarna anser att 
nyckeltalen tillväxt och vinstmarginal är viktiga att följa upp. Däremot vill författarna i sitt 
utvecklade BSC ersätta måttet avkastning på eget kapital med täckningsbidrag. Detta görs för 
att avkastning på eget kapital speglar mer ägarnas framgångar än företagets. Avkastning på 
eget kapital kan självklart vara kvar som ett mått då ägarna är intresserade av att se 
avkastningen på deras satsade kapital, dock ej som ett av de tre finansiella målen. 
 
För att kunna mäta de uppsatta målen på ett tillfredsställande sätt anser författarna att dessa 
mått är lämpliga:  
 

• Tillväxt – Eftersom Roxtec befinner sig en tillväxtfas anser vi att det är viktigt att mäta 
detta mått genom kronor och procent av omsättningen. 
 

• Vinstmarginal – Roxtec använder sig idag av vinstmarginal som ett finansiellt mått, 
vilket författarna anser vara ett bra mått för att mäta resultatet. 

 
• Täckningsbidrag – För att kunna se hur mycket deras produkter genererar i vinst bör 

företaget följa upp täckningsbidrag för att få kontroll på hur mycket varje specifik 
produkt kostar i tillverkning och därmed även genererar i vinst.  

 
 
5.3 Processperspektivet 
 
För att företag ska kunna nå sina uppsatta mål är det viktigt att de mäter de faktorer som gör 
att de faktiskt når dessa uppsatta mål.139 Ekonomichef och platschef på Roxtec betonar bl.a. 
vikten av att alla strävar åt samma håll och att kulturen och ”andan” på Roxtec stämmer 
överrens med de sju ”core value” som finns uppsatta.  
 
Några av de viktigaste processerna att beskriva och analysera är de som leder till att 
kundbasen ökar samt de som har en direkt påverkan på kundlojaliteten. Exempel på de 
sistnämnda kan vara produktion, leveransprocesser samt de servicerelaterade processerna 
såsom kundmottagning.140 Roxtec arbetar aktivt för att vara flexibla, lojala och enkla att 
arbeta med, i enlighet med deras ”core value” såsom ”flexible”, ”trust” och ”simplicity”. 
Kunden ska känna sig trygg och veta att Roxtec arbetar efter att lösa deras problem. Roxtec 
har regelbundna marknadsundersökningar mot kund för att kontrollera sin status gentemot 
kunden. 
 
Kaplan och Norton menar på att företaget måste prioritera de interna processerna som 
levererar en differentierad produkt.141 Roxtec arbetar efter detta motto genom att de varje 
månad genomför möten på samtliga avdelningar med avdelningscheferna för att diskutera 
arbetsmiljö, företagsstatus, ekonomiskt läge, o.s.v. Vd:n har även en dialog minst en gång om 
året med samtliga anställda på Roxtec för att brainstorma och känna av läget på 
arbetsplatsen.142 
 
 

139 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
140 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
141 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
142 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
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5.3.1 Resultat av processperspektivet 
 
För att uppfylla målen är det viktigt att respektive avdelning vet vilka interna processer som 
behöver utvecklas och följas upp. Författarna anser att målsättningen för detta perspektiv är 
att leverera helhetslösningar åt kunden. För att kunna följa upp detta anser författarna att 
Roxtec behöver följande mått: 
 

• Kvalité på leverans och produkt – Med detta menar författarna att Roxtec måste följa 
upp leverans och produkter för att kontrollera kundens krav. Detta kan mätas via 
kundundersökningar samt reklamationer, vilket båda i dagsläget görs.143  

 
• Flexibilitet och enkelhet – Roxtec beskriver sig som problemlösare och enkla att 

arbeta med. Ett tillvägagångssätt för att få fram ett mått på kundens uppfattning om 
Roxtec´s flexibilitet och enkelhet är att genomföra regelbundna kundundersökningar. 
Dessa undersökningar bör följas upp där kritiska nivåer kopplas med omsättningen. 
Tanken är att Roxtec ska få en förvarning om att deras omsättning kommer att minska 
genom att deras kunder upplever att Roxtec´s flexibilitet och enkelhet minskar.  

 
• Intern målmedvetenhet – Sätta upp delmål samt att följa upp dessa genom 

medarbetarsamtal med varje anställd. Med ett förutbestämt antal möten per 
verksamhetsår sätts kriterier upp under första kvartalet som redovisas under sista 
kvartalet. 

 
 
5.4 Kundperspektivet 
 
Detta perspektiv beskriver vilka kundvärden som ska tillfredställas och varför kunderna ska 
betala det lilla extra för Roxtec´s produkter. Roxtec riktar sig bl.a. mot industri, telecom, 
marin och oljeindustrin. Kaplan och Norton menar att ett företag måste förstå vad kunden 
efterfrågar. Om ett företag inte förstår detta kommer de att bli utkonkurrerade av ett företag 
som är mer kundfokuserat.144 För att lyckas bibehålla kundvärdet anser de intervjuade att 
Roxtec måste kännetecknas av ett starkt kundfokus, hög kompetens, pålitlig leverans och en 
hög servicenivå för att uppfattas som professionella.145 Kaplan och Norton bekräftar att det är 
viktigt för varje företag att veta hur deras kunder ser på dem och hur kunderna vill att de ska 
uppfattas. Nöjda kunder leder indirekt till positiv finansiell avkastning. Mycket av arbetet 
handlar om på vilket sätt som företag kan öka och säkerställa kundens lojalitet. För att förstå 
detta är det viktigt att sätta sig i kundens köpprocess.146 Enligt författarna förstår inte alla 
kunder sina egna behov utan det kan vara till fördel att vara med i köpprocessen och förklara 
vilket behov de har.  
 
I kundperspektivet finns det vissa utfallsmått som kan ses som generella för de flesta 
organisationer; marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse 
samt kundlönsamhet.147 För att kunna se hur kunderna uppfattar Roxtec menar de intervjuade 

143 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
144 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
145 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
146 Olve, N-G; Roy, Jan; Wetter, Magnus (1999) 
147 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
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att de behöver information om hur många kunder som är återkommande, om kunden kan 
rekommendera Roxtec till andra potentiella kunder och hur de uppfattar servicen.148  
 
 

5.4.1 Resultat kundperspektivet 
 
För att bibehålla Roxtec´s finansiella målsättning anser författarna att det centrala inom 
kundperspektivet är att generera nya kunder samtidigt som befintliga kunder behålls.  
För att kunna mäta detta perspektiv anser författarna att följande mått är relevanta: 
 

• Kundvärvning – En av Roxtec´s viktigaste kanaler mot kund är deras säljare.149 För att 
kunna mäta måttet kundvärvning kan företaget mäta reklamkostnader för varje ny 
konstaterad kund och intäkterna från nya kunder per kundkontakt. Roxtec kan också 
mäta avkastningen per varje satsad krona i reklam.150 Roxtec mäter i dagsläget inte 
kundvärvning, som förslag bör kundvärvning mätas genom antal nya kunder i procent 
av totala antalet kunder.   

 
• Återköpsbenägenhet – En utgångspunkt under detta mått är först och främst att behålla 

sina kunder.151 På Roxtec arbetas det hårt för att behålla sina kunder genom att 
identifiera sig som problemlösare på marknaden. Återköp kan förslagsvis mätas 
genom antal nya kunder i procent av totala antalet kunder. 
 

• Kundtillfredsställelse – Tack vare att Roxtec mäter kundtillfredsställelsen får företaget 
bra feedback om hur de sköter sig i detta avseende.152 Detta är i riktlinje med ”core 
value” ”simplicity” där Roxtec är starka på att tillgodose kundens behov, mycket av 
detta ligger i att de är duktiga problemlösare. Kundtillfredsställelse kan mätas genom 
att kunden sätter betyg på sina leverantörer. Förslagsvis kan enkätundersökningar 
användas i detta syfte. 

 
• Kundseminarium – För att få en stark relation och effektivt kunna träffa potentiella 

kunder antingen på deras lokala marknad eller på huvudkontoret, där även produktion 
sker, arbetar Roxtec efter en av sina ledmått ”locally global”.  

 
• Marknadsandelar – Det är relativt enkelt att mäta hur stora marknadsandelar ett 

företag innehar. Statlig statistik och offentliga källor lämnar ofta ut uppgifter om 
marknadens totala storlek, vilket ökar mätbarheten. Ett intressant mått att mäta 
marknadsandelar på är att ta fram hur stor del av de valda kundernas inköpsbudget 
företaget har.153 Då Roxtec arbetar inom olika marknader (marin, telecom o.s.v.) ser vi 
detta tillvägagångssätt som ett bra alternativ därför att de redan via kunden har 
preciserat vilken sorts marknad de vill mäta andelar på. 

 
 

148 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
149 Andersson, Patrik; Magnusson, Orvar, Sammanträde (2008-05-12) 
150 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
151 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
152 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
153 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
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5.5 Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
 
Enligt Kaplan och Norton påvisar företagets möjlighet att nå de uppsatta målen genom deras 
förmåga att förnyas och vidareutvecklas.154 Med att förnyas menar författarna att de antingen 
följer marknaden och dess krav eller som Roxtec skapar nya marknader genom deras 
problemlösningsstrategi. Detta går i hand i hand med deras ”core value” ”market creators”.155  
 
Kaplan och Norton anser att de anställda är de mest kritiska resurserna i ett företag vilket 
innebär att företaget måste utvecklas och ständigt förbättra och förädla kompetensen. De 
intervjuade bekräftar att Roxtec arbetar med kompetensutveckling genom att de bl.a. skickar 
anställda på utbildningar.156 Lärandet är en sorts träning och ledaren ska kunna guida och 
vägleda medarbetarna. Detta genom avdelningsmöte, månadsmöten och även årsmöten.157  
 
Samuelsson menar att ett företags framgång beror på hur medarbetarna uppträder och 
presterar.158 Författarna anser att styrning i ett företag måste baseras på mer än traditionella 
finansiella mått. Detta bekräftar medarbetarna genom att de är företagets ansikte utåt.159 
 
 

5.5.1 Resultat förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
 
För att kunna mäta förnyelse- och utvecklingsperspektivet finns ett antal kritiska 
framgångsfaktorer, personaltillfredsställelse, personallojalitet samt personalens produktivitet, 
som företaget bör ha i åtanke när detta perspektiv ska utvärderas.160 Författarna anser även att 
utbildning är en kritisk framgångsfaktor. Detta perspektiv är viktigt då medarbetarnas 
prestationer speglar av sig i företagets finansiella resultat.  
 

• Personaltillfredsställelse – Kaplan och Norton anser att ett företag som har nöjda 
medarbetare leder till ökad produktivitet, lyhördhet, kvalité och kundservice.161 Under 
intervjuerna med medarbetare på Roxtec har författarna fått uppfattningen att de är 
nöjda över att arbeta på Roxtec just för att det finns något ”speciellt” över Roxtec som 
är svårt att sätta fingret på. Samtidigt fick författarna uppfattningen om att 
arbetsplatsen är stressig genom ett ständigt resultatfokus. Alla måste prestera på en 
hög nivå hela tiden vilket i vissa fall har lett till utbrändhet och uppsägning.162 Ett 
vanligt sätt att mäta personaltillfredsställelse på, som även författarna anser vara bra, 
är med hjälp av en årlig eller löpande enkät där företaget slumpmässigt väljer ut 
medarbetare som utfrågas varje månad. Frågor som är relevanta i en sådan enkät är;  
 

- Möjlighet att fatta egna beslut. 
- Uppmärksammande av goda arbetsinsatser. 

154 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
155 Roxtec, Core Value. (2008-05-05) 
156 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
157 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
158 Samuelsson, L.A. (1986) Controllerhandboken. Uppsala: Nya Almqvist & Wiksell Tryckeri AB 
159 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
160 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
161 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
162 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
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- Tillgång till relevant information för att kunna utföra jobbet på ett förtjänstfullt 
sätt. 
- Uppmuntran om att vara kreativ och använda fantasin. 
- Graden av stöd från stabsfunktioner. 
- Generell tillfredsställelse med arbetsuppgiften.163 

 
• Personallojalitet – Personallojalitet innebär förmågan att behålla medarbetare som 

Roxtec har ett långsiktigt intresse av att behålla. Tanken bakom det här måttet är att 
Roxtec ska kunna behålla sin kärnkompetens och alltid vara säkra på att kund får rätt 
tillmötesgående, vilket kan kopplas till ”core value” ”trust”. Personallojalitet bör 
mätas genom omsättningshastighet bland företagets nyckelpersoner.  
 

• Utbildning – Roxtec´s ”core value” ”simplicity”, ”flexible” och ”profitable” innebär 
att personalen ska vara kunderna till lags.164 För att uppfylla dessa tre ”core value” 
måste personalen hela tiden utbildas. Detta är speciellt viktigt vid t.ex. införskaffning 
av ny utrustning. Detta kan mätas genom antalet utbildningsdagar och 
utbildningskostnader i procent av Roxtec´s resultat. Anledningen till att författarna 
väljer att mäta utbildningskostnader i procent av resultatet är att kunna motivera 
personalen genom att förklara att en viss procent av resultatet går tillbaka till dem.  

163 Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) 
164 Anställd på Roxtec, Intervju (2008-05-13) 
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6. Balanserat styrkort för Roxtec 
International AB 
 
 
Roxtec har en uttalad och implementerad vision, ”We seal your world”. Denna vision är väl 
förankrad hos alla medarbetare genom presentation av de sju ”core value” och visionen vid 
varje nyanställning samt med jämna mellanrum under verksamhetsåret. Författarna anser att 
det är ett bra sätt att implementera vision och strategi i ett företag. Flertalet företag har en 
uttalad vision men den implementeras sällan hos alla medarbetare i den grad som Roxtec gör. 
Strategin för att nå denna vision är att få företaget att arbeta efter de sju ”core value”.  Genom 
att få medarbetare att arbeta efter ”core value” fokuseras företaget mot tre perspektiv i 
styrkortet; process-, kund- samt förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Genom dessa tre 
perspektiv finns det ett antal mått som författarna anser vara relevanta för att kunna mäta 
verksamheten. Dessa tre perspektiv leder till det finansiella perspektivet där företagets 
finansiella mål finns uppsatta.  
 
 
Roxtec´s tre nuvarande finansiella nyckeltal är som bekant avkastning på eget kapital, 
vinstmarginal samt tillväxt. Författarna har valt att i det utvecklade BSC ersätta avkastning på 
eget kapital med täckningsbidrag. Detta gör författarna därför att vi anser att det är mer 
relevant att se på företagets totala lönsamhet än på ägarnas krav på avkastning. Författarna 
plockar inte bort måttet men att använda det som ett mål för företaget känns inte relevant, 
även om det finns förståelse för att ägarna som satsar kapital i företaget har vissa krav 
gällande avkastningen. Avkastning på eget kapital plockas bort från verksamhetsstyrningen 
men finns fortfarande kvar inom organisationen. Till måttet avkastning på eget kapital anser 
författarna att EVA kan användas. Detta för att EVA främst prioriterar ägarnas intresse.  
 
Ett alternativ för att få fram vad varje produkt ”kostar” är att använda sig av ABC-
kalkylering. Författarna har dock valt bort detta alternativ och istället valt att använda 
täckningsbidrag i det utvecklade BSC. Författarna har valt att välja bort ABC p.g.a. att 
modellen inte fått den genomslagskraft som var väntad. ABC slog inte igenom i Europa, då 
den var mer tillämpad för verksamhetsstyrning i America. 
 
Författarna anser att CPM modellen inte är användbar på studiens objekt, Roxtec, då företaget 
inte har tillräckligt stor omsättning. Författarna anser att modellen i övrigt är bra då den utgår 
från medarbetarnas prestationer och bygger på att säkerställa de långsiktiga finansiella målen.  
 
Nedan presenteras författarnas utvecklade BSC för Roxtec International AB. 
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Figur 6. Balanserat styrkort, Roxtec. 
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7. Reflektioner 
 
 
När vi startade med uppsatsen hade vi en känsla av att medarbetarna inte skulle ha samma 
uppfattning som ledningen i våra diskussioner. I ett tidigt skeende av intervjuerna visade det 
sig att uppfattningen hos medarbetarna var i linje med ledningens strategi och vision. 
 
När vi valde fallföretag visste vi inte att Roxtec var så bra strukturerat och lönsamt. Detta gör 
att problemdiskussionen och analysen skiljer sig något  i resultatet. Roxtec befinner sig även i 
en starkt växande fas och har även god lönsammhet. Detta bidrar till en positiv stämning i 
företaget vilket gjorde att medarbetarna var mycket öppna med sina åsikter och synpunkter. 
Vi hade inga problem med att få personerna från ledningen att diskutera företagets vision och 
hur denna strategi skulle nå ut i organisationen för att företaget ska nå de uppsatta finansiella 
målen.  
 
Inom Roxtec arbetar organisationen efter sju ”core value” som vars innebörd inte alltid tolkas 
lika i företaget. En del medarbetare lägger mer eller mindre värde och betydelse i de olika 
”core value” än andra. Detta gäller även representanterna för ledningen. Dock gäller att deras 
grundbetydelse tolkas likadant av samtliga på företaget.   
 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vår skrivprocess konstaterade vi att det bedrivs flertalet studier kring balanserat 
styrkort samt att det finns mycket litteratur från tidigt 90-tal. De flesta studier visar på samma 
problemformulering, analys och resultat. Vilket i kort innebär att lönsamma företag som har 
kapital att spendera på icke finansiella värden gör detta, medan mindre och företag med sämre 
avkastning för tillfället satsar på att få upp de finansiella måtten till positiva resultat. Detta gör 
att det inte finns utrymme att fokusera på de icke finansiella värderna för stunden. Av dagens 
snabba globalisering måste företag för att kunna överleva vara agila, vilket innebär att de 
snabbt ska kunna omstrukturera sin verksamhet och organisation efter kundens önskemål. Vid 
upprättandet av ett balanserat styrkort handlar det ofta om långa ledtider och effekter av detta 
tar många år se.  
 
Vi skulle gärna se forskning som påvisar varför balanserat styrkort inte faller väl ut i samtliga 
fall i företagen. Dagens balanserade styrkort ser ut som författaren Olve från 1991, vilket inte 
tyder på någon större utveckling inom området. Forskning har pågått kring balanserat styrkort 
i snart 20 år och en utvärdering kring vad som har varit bra respektive dåligt samt hur 
vidareutvecklingen av ett balanserat styrkort är ett förslag på fortsatt forskning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide med ledningen  
 
Detta är frågor som låg till grund vid diskussion med ekonomichef samt platschef på Roxtec. 
 

1. Vad har ni för vision, mål och affärsidé? 

2. Vad är företagets strategi för att nå er vision? 

3. Hur skiljer ni er från era konkurrenter? 

4. Vad är era konkurrensfördelar? 

5. I vilken fas anser du att företaget befinner sig.  Växa, mogna eller skörda.  

6. Vilka finansiella mått använder ni er av idag? 

7. Vilka är era kritiska framgångsfaktorer? 

8. I vilka intervall tas rapporter fram?  

9. Vilka rapporter tas fram och varför?  

10. I vilket syfte används rapporterna? Utvärdering, framförhållning osv. 

11. Hur anser ni att era kunder ska uppfatta er för att vara lönsamma? 

12. Vad ingår i respektive ”core value”? 

13. Hur mäts era sju ”core value”? 

14. Har ni mål för varje ”core value”? 

15. Vet alla i personalen vilka de sju core value är? 

16. Hur gör ni för att nå ut med de sju core value till personalen? 

17. Vet alla i personalen vad de sju core value innebär? 

18. Vet alla i personalen hur de ska agera för att bidra till att nå de sju core value? 

19. Mäter ni hur personalen arbetar med de sju core value.  

 
 

 43 



  Balanserat Styrkort 
  - Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått 

Bilaga 2 Intervjuguide med personal  
 
Dessa frågor användes som mall vid samtal med personal. 
 

1. Vet du vad företagets vision, mål och affärsidé är?  

2. Vet du vilken strategi företaget har för att nå visionen?  

3. Hur anser du att företaget skiljer sig från era konkurrenter? 

4. Vad anser du att era konkurrensfördelar är? 

5. I vilken fas anser du att företaget befinner sig.  Växa, mogna eller skörda.? 

6. Vet du om företaget använder sig av finansiella mått? Isåfall vilka? 

7. Vad anser du att era kritiska framgångsfaktorer är? 

8. Är det viktigt att ha mål, ”core value”? Anser du att de sju ”core value” bidrar till 

företagets lönsamhet? 

9. Vet du vilka ”core value” företaget har?  

10. Hur har ledningen kommunicerat ut dessa till dig? 

11. Vad ingår i respektive ”core value”? 

12. Hur tror du att dessa ”core value” mäts? 

13. Vet du hur du ska agera för att bidra till att företaget ska nå de sju ”core value”? 
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