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SAMMANFATTNING 
 
Titel: 
Implementeringen av Balanserade styrkort – med avseende på information, dialog 
och delaktighet. 
 
Författare: 
Lena Karlsson, Ulrika Larsson och Amra Saranovic 
 
Handledare: 
Carina Svensson/Eva Lövstål, Blekinge Tekniska Högskola  
 
Institution: 
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Kurs: 
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Syfte:  
Att studera och analysera hur implementeringen av balanserat styrkort går till i två 
verksamheter med avseende på information, dialog och delaktighet. 
  
Metod: 
Vi har använt oss av semistandardiserade personliga intervjuer på lednings-, 
facklig och individnivå, i två tillverkande företag. Det material som vi erhållit ligger 
till grund för vår analys och våra slutsatser som vi har arbetat med utifrån vår 
problemdiskussion.  
 
Slutsatser:  
I de två tillverkande företagen vi studerade lades ingen vikt vid delaktigheten hos 
de anställda vid införandet av balanserat styrkort. Bristen på delaktighet skapade 
dålig eller ingen acceptans till förändringen. Detta i sin tur minskade 
engagemanget och motivationen hos de anställda och resultatet blev inte det 
ledningen förväntade sig.  
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SUMMARY 
 
Titel: 
The implementation of Balance Scorecards regarding information, dialogue and 
participation. 
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Purpose: 
To study and analyse how the implementation of balanced scorecards works in two 
production companies regarding to information, dialogue and participation. 
 
Method: 
We have used semistandardized personal interviews on managerial, union and 
individual level, in two productioncompanies. The material we have is the basis of our 
analysis and our conclusions that we have worked with in our research topic. 
 
Conclusions: 
In these two productioncompanies we have studied there where no great importance to 
participation during the implementation of balanced scorecard. The lack of participation did 
create bad or no acceptance at all to the change. This led to less engagement and 
motivation for the employees and the result was not what the management expected. 
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1 BAKGRUND  
1.1 Inledning 

Hur företagen väljer att utforma styrningen av verksamheterna är föränderligt över 

tiden, olika trender inom verksamhetsstyrning lanseras frekvent. Under 90-talet 

introducerades följaktligen ett styrmedel kallat det balanserade styrkortet. Denna 

uppsats har för avsikt att studera en aspekt av styrkortet, nämligen 

implementeringsprocessen och med avseende på information, dialog och 

delaktighet. 

 

1.2 Förändringsbehovet av styrsystem 

I takt med att vi lämnar industrialismen bakom oss och entrar det komplexa 

informationssamhället ställs det annorlunda krav på företagsledningarna att 

förändra sig i sitt sätt att styra verksamheterna1. Meningen med styrning är att 

säkerhetsställa att genomförandet når fram till företagets uppsatta mål och den har 

därigenom stor betydelse för verksamhetens överlevnad. En väl fungerande 

styrning av verksamheten är viktig för en hel del företag och eftersom den numer 

är förenad med sådan komplexitet är det enligt Anthony lämpligt att ledningen har 

möjlighet att överblicka prestationer på flera områden samtidigt2. 

 

Detta innebär att de hittills fungerande ekonomiska styrsystemen inte anses 

tillräckliga för att styra dagens företag då dessa är verksamma i en allt mer 

dynamisk omvärld. Många menar att det inte förslår längre med traditionell 

ekonomisk information i form av finansiella nyckeltal eller styrning med hjälp av 

budget. Behov av annan typ än ekonomisk information i kronor och procentsatser 

har blivit alltmer önskvärd3. Anledningen är att den traditionella ekonomiska 

informationen främst bygger på historisk information från redovisningssystemet i 

företaget som i sin tur är härledd ur bokföringslagen som slutligen grundar sig på 

skattereglerna. Därmed har företagsledningarna försummat betydelsen av 

företaget idag och i framtiden.  

 

1Kaplan, R et al, (1999), ”The Balanced Scorecard”   
2 Anthony, R. N, (1990), ”Administrativ styrning”    
3 Kaplan, R et al, (1999), ”The Balanced Scorecard” 
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Som en följd av denna kritik har en del företagsledningar börjat söka efter 

alternativa styrsystem som kompletterar de finansiella. Ett styrsystem som fått 

genomslag är Kaplan och Nortons balanserade styrkort som med sina nya 

tankebanor kombinerar finansiella mått med icke finansiella mått, dessa mått ger 

tillsammans ledningen snabb och beskrivande information om företagets situation4. 

Balanserade styrkort är en modell av ett styrsystem som har blivit uppmärksammat 

på 90-talet, ett styrsystem med vilket allt fler företag idag väljer att styra sin 

verksamhet.  

 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Tanken med balanserade styrkort 

Varför är det viktigt att studera implementeringsprocessen av balanserade 

styrkort? Kaplan och Norton menar att det balanserade styrkortet är ett styrsystem 

som tillgodoser kraven på ovannämnda frågeställningar och hävdar vikten av att 

lyckas särkilt med implementeringen av balanserat styrkort5. Olve et al har något 

liknande uppfattning och de hävdar på samma sätt att med hjälp av det 

balanserade styrkortet kan medarbetarna involveras i det strategiska tänkandet 

och på så vis få en fördjupad förståelse för företagets strategi, vilket därmed 

genererar medarbetarnas engagemang till att uppnå företagets mål6.  

 

1.3.2 Informationens betydelse 

Det kan uppstå problem för företagets ledning vid införandet av balanserat styrkort. 

När ledningen skall informera de anställda över strategierna som i sin tur skall 

översättas till lättförståliga och mätvänliga mått som slutligen skall sätta 

strategierna i förbindelse med den dagliga verksamheten. Det krävs därmed 

kraftansträngningar ur ett ledningsperspektiv för att få medarbetarna att bli 

delaktiga av processen och förstå syftet med styrkortet7. Som det framgår av 

nedanstående citat av Brady är processen att införa ett balanserat styrkort inte lätt 

 
4 Kaplan, R et al, (1999), ”The Balanced Scorecard”  
5 Ibid  
6 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
7 Ibid 
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och det tar tid innan de anställda i företagen har tagit del av informationen på det 

sätt som leder till att de anställda inser fördelarna med det:  

 

"But the process was not easy. One division manager described 

his own three-stage implementation process after receiving our 

directive to build a balanced scorecard: denial - hope it goes 

away; medicinal - it wont go away, so let´s do it quickly and get 

it over with; ownership - let´s do it for ourselves."8 

 
Det finns således problem och svårigheter med att införa nya styrsystem i ett 

företag, men frågan är om ledningen är medveten över problematiken som kan 

uppstå vid införandet av balanserat styrkort. Kersner menar att utforma och 

implementera ett balanserat styrkort är ett komplext och tidskrävande arbete som 

kräver aktiv delaktighet av anställda på alla nivåer9. Ur de anställdas perspektiv är 

informationen från ledningens sida en grundsten och därigenom erhåller de en 

fundamental förståelse för att en lyckad implementering skall kunna förvärvas 

menar författaren vidare. En undersökning i Nederländerna visar ändock att 50 % 

av alla företag som påbörjat en implementering av balanserat styrkort har 

misslyckas. Misslyckandet beror enligt Kersner på två stora centrala förhållanden 

nämligen att kopplingen och förstålelsen av styrkortet mellan ledningen och de 

anställda på organisationens olika nivåer brister10. För att uppnå dessa två centrala 

förhållanden måste företaget stötta dessa med hjälp av ytterligare två: dialog och 

delaktighet.  

 

1.3.3 Förtjänsten av dialoger 

Kersner menar att den ovan nämnda informationen ur ett ledningsperspektiv skall 

ge en grundläggande förståelse hos medarbetarna för organisationen som helhet, 

där interna dialoger kontinuerligt förs för en ökad förståelse för styrkortets syfte11.  

Författaren menar vidare att dessa interna dialoger leder till en väl förankrad syn 

8 Brady, L, (1993), “Implementation the Balanced Scorecard at FMC Corporation an interview with 
Larry D Brady” 
9 Kersner, J, (1999), “Hitting the mark” 
10 Ibid 
11 Ibid 
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på verksamheten som i sin tur leder till företagets uppsatta mål. Det är viktigt att 

dialoger förs kontinuerligt för att hålla det balanserade styrkortet i verksamheten 

vid liv.  För att uppnå förståelsen av det balanserade styrkortet ur de anställdas 

perspektiv måste de tydligt se kopplingen genom hela verksamheten. Dialogen har 

därmed betydelse för att för att lyckas med implementeringsprocessen av 

balanserade styrkort.  

 

1.3.4 Att uppnå delaktighet  

Olve et al beskriver vad vi uppfattar vara kärnan i detta förändrade tankesätt. 

Genom nedbrytning från vision och strategier till mått och mål skapas delaktighet, 

medvetenhet, en decentraliserad beslutsprocess, ansvar och större motivation för 

att uppfylla de formulerade målen12. För att införa ett styrkort måste de anställda 

sluta upp kring och välkomna förändringen menar de vidare. De anställda måste 

aktiveras till att deltaga i processen och motiveras till att vilja deltaga. Att skapa 

delaktighet för att uppnå företagets visioner och mål är ett av huvudsyftena med 

styrkortet.  

 

Problem kan uppstå ur ett ledningsperspektiv om implementeringsprocessen av 

det balanserade styrkortet bara ses som en liten detalj i planeringsarbetet. Olve et 

al menar att så många som möjligt bör delta aktivt i framtagningsprocessen. Denna 

delaktighet skall vara en öppen och levande process som successivt utvecklas till 

ett hjälpmedel för att styra verksamheten13. De menar vidare att medarbetarna 

skall betraktas som självständiga individer med förmåga att utifrån egen och 

gemensam förståelse av situationen fatta beslut och ta ansvar. Lindblom menar att 

detta sätt skapar en konsensus kring hur alla individer i organisationen kan bidra till 

att verksamhetens mål uppfylls14.  Han menar vidare att delaktighet är en viktig 

ingrediens när ansvar och befogenheter fördelas ut till de anställda i 

verksamheterna. Det är även betydelsefullt att se det ifrån ledningens perspektiv, 

att ansvar och befogenheter är viktigt för att de anställda ska känna delaktigheten. 

12 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik”  
13 Ibid 
14 Lindblom, H, (1996), “Lön och belöning” 
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Att sätta människan i centrum, att involvera andra i arbetet och att uppskatta 

medarbetarnas prestationer är viktiga insikter för att skapa förtroende.  

 

Delaktigheten har avgörande betydelse för att de anställda ska känna sig 

motiverade. Det balanserade styrkortet ändrar inte enbart företagets styrning utan 

bidrar även till att öka medarbetarnas förståelse, delaktighet och motivation. 

Balanserade styrkort lägger därmed en ny grund för verksamhetsstyrningen. Att 

utveckla ett balanserat styrkort innebär att förändra verksamhetens styrning, inte 

bara i form av konkreta förändringar i styrsystemet, såsom nya nyckeltal, andra 

perspektiv etc, utan även i organisationsmedlemmarnas tankesätt.  

 

Sett ur de anställdas perspektiv menar Angelöw att det genom delaktigheten 

skapas motiverad personal som i sin tur ökar förutsättningarna att uppnå 

verksamhetens mål15. Motivation och mål är således nära sammankopplade med 

varandra. Han menar vidare att ledningen måste förstå vilka drivkrafter som 

motiverar de anställda att arbeta. Stämmer den anställdes värderingar överens 

med företagets, finns det goda förutsättningar att alla sluter upp kring företagets 

gemensamma mål. Det är följaktligen viktigt att så många som möjligt aktivt deltar i 

arbetet med skapandet av balanserat styrkort för att knyta samman målen med det 

dagliga arbetet. 

 

Tanken med det balanserade styrkortet är att genom större delaktighet via 

information och dialoger med medarbetarna vid framtagandet av visioner, 

strategier, framgångsfaktorer och mål också öka medarbetarnas engagemang och 

motivation. När vi läste studien att hälften av alla implementeringsförsök av det 

balanserade styrkortet misslyckats, väcktes vår förundran. Trots att fokus har 

riktats de senaste åren kring särskilt implemeteringsprocessen i existerande teorier 

och andra studier finns ändå undran kvar om ledningens medvetenhet över vad 

som krävs för implementeringen av det balanserade styrkortet. Vi vill bidra med en 

jämförelse av upplevelserna av delaktighet, information och dialog utifrån tre 

15 Angelöw, B, (1991), “Det goda förändringsarbetet” 
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perspektiv, nämligen ledningen, anställda och anställd med fackligt uppdrag. 

Ovanstående resonemang leder oss till följande syfte.  

 
1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur implementeringen av 

balanserade styrkort går till i två verksamheter med avseende på information, 

dialog och delaktighet. Vi vill även undersöka medvetenheten hos ledningen 

avseende deras arbetsinsats inför implementeringen av det balanserade styrkortet. 
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2 TEORI 
2.1 Teoretisk referensram  

I detta kapitel vill vi redogöra för utvalda delar av den litteratur som finns inom vårt 

problemområde. Denna litteraturstudie har för avsikt att ge en teoretisk grund att 

stå på som sedan kan hjälpa till att tolka och analysera empirin. 

 

2.2 Det balanserade styrkortet 

2.2.1 Det balanserade styrkortets framväxt och utveckling 

Under det senaste decenniet har kritiken mot den traditionella ekonomiska 

styrningen vuxit sig allt starkare. Anledningen är att det råder andra förhållanden 

nu än när ekonomistyrningen utvecklades16. Den traditionella ekonomistyrningen 

har betraktats som allt för ensidig då den endast omfattar finansiella mått och inte 

möter dagens behov, när det gäller att snabbt ta fram omfattande information. Nu 

handlar det i större utsträckning om att få tidigare oberoende enheter och individer 

att agera i hela företagets intresse17. Det vill säga den komplexa ekonomiska 

miljön i vilken dagens företag agerar ställer nya och andra krav på den ekonomiska 

styrningen och de styrsystem som företagen tillämpar18.  

 

Mot denna bakgrund introducerade professorn, Robert Kaplan och konsulten, 

David Norton ett nytt styrsystem, kallat det balanserade styrkortet. En modell som 

skulle bidra till en balans på både lång och kort sikt i företagens ekonomiska 

styrning samtidigt som den skulle belysa verksamheten utifrån fler mått än de 

traditionella finansiella måtten19. De första tankarna lanserades i Harvard Business 

Reviews första nummer 1992 efter att Kaplan och Norton1990 hade fått ett 

uppdrag av KPMG:s forskningsenhet20. Uppdraget var ursprungligen att studera 

och utveckla ett förslag till framtida mätetal för företag och organisationer. Under 

studiens gång har flertal företag varit inblandade och en mängd idéer har 

presenterats och ett antal artiklar publicerats. Efter en mängd utredningar och ett 

16 Ewing, P et al, (1998), “Styrning med balans och fokus” 
17 Lindvall, J, (2001), ”Verksamhetsstyrning” 
18 Kaplan, R et al, (2001), “The strategy focused organisation – how balanced scorecard companies 
thrive in the new business environment” 
19 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
20 Brady, L, (1993), ”Implementation the Balanced Scorecard at FMC Corporation an interview with 
Larry  D Brady” 
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antal uppmärksammade skrifter valde Kaplan och Norton att skriva en 

sammanfattande bok som dessutom innefattade ytterligare information och där de 

presentade sina idéer och slutsatser utförligare21. Kaplans och Nortons idé om det 

balanserade styrkortet har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren sedan 

den fördes fram. Grundmodellen är generell och därför användbar i de flesta 

verksamheter, såväl organisationer inom offentlig som privat sektor22. Det ökade 

intresset för det balanserade styrkortet har inneburit att fler och fler företag och 

organisationer väljer att arbeta med det. Skandia och ABB är bland många företag 

som har tagit till sig den nya styrkortsmodellen23. De flesta företagschefer anser att 

det är enklare att se sin organisation i termer av balanserat styrkort, då den ger en 

balansgång mellan olika angelägna intressen. Enligt Ewing och Samuelsson är ett 

balanserat styrkort av avgörande betydelse med tanke på att företagen konkurrerar 

i en hårdare miljö, ledningen blir därigenom varse om vikten av motiverade 

medarbetare24. ABB:s svenske koncernchef Anders Narvinger bekräftar 

argumenteringen genom följande: 

 

 ”Det går inte att motivera medarbetare med finansiella måltal – de skall 

 ha mål som de förstår och kan relatera till det egna arbetet [...] Målen 

 integreras och visualiseras med hjälp av balanserat styrkort.”25 

 

2.2.2 Den grundläggande styrkortsmodellen  

Att styra ett företag genom att använda sig av ett balanserat styrkort har jämförts 

med att flyga ett flygplan. Detta i syfte att påvisa den komplexa situationen som en 

ledare i ett företag står inför. Kaplan och Norton menar att på instrumentpanelen 

finns lampor och indikationer för en mängd olika funktioner såsom höjdmätare, 

hastighetsmätare och bränsletillgång26. Det är omöjligt att uttala sig om vilken av 

dessa funktioner som är den viktigaste eller att göra en inbördes rangordning 

mellan dem. Istället syftar alla dessa mätare till att förse piloten med vital 

information så att denne kan fatta korrekta beslut och på ett säkert sätt föra 

21 Kaplan, R et al, (1996) ”The Balanced Scorecard-translating strategy into action” 
22 Kaplan, R et al, (1999), ”The Balanced Scorecard”  
23 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
24 Ewing P et al, (1998), ”Styrning med balans och fokus” 
25 Ibid 
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flygplanet till dess destination. Författarna menar att företagsledare står inför 

samma sak. Det vill säga företagen generar en mängd olika styrmått och för att 

företagsledningen ska kunna fatta riktiga beslut måste de kunna tolka och avläsa 

dessa mätinstrument. Det som det balanserade styrkortet försöker göra är att 

samla ihop de viktigaste måtten fördelade inom olika områden för på så sätt 

underlätta för företaget. Det antal mått som styrkortet består av ska kunna ge 

ledningen en snabb och uttömmande bild av verksamheten. Styrkortet skapar en 

helhetssyn av verksamheten genom att denna ses på och redovisas ur ett antal 

perspektiv. De fyra perspektiv som Kaplan och Norton förespråkar är det finansiella 

perspektivet, processperspektivet, kundperspektivet samt förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet. Bakom alla fyra perspektiven ligger en uttalad vision och 

för vart och ett av perspektiven formuleras strategiska mål, mått, konkreta 

målsättningar och handlingsplaner.  

 

Olve et al menar att genom att se organisationen ur dessa fyra viktiga perspektiv 

kopplar ett balanserat styrkort den kortsiktiga verksamhetsstyrningen till den 

långsiktiga visionen och strategin27. Författarna menar vidare att på detta sätt 

fokuseras företaget på ett handfull mått som är kritiska för företaget och dess 

framgång. Genom att balanserat styrkort fokuseras på ett begränsat antal kritiska 

mätetal inom olika perspektiv tvingas företagen att styra och följa upp den dagliga 

verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Det finansiella perspektivet 

är bakåtblickande till sin karaktär och visar resultatet av den verksamhet som 

bedrevs igår. Process- och kundperspektiven ger däremot aktuella mått på den 

verksamhet som bedrivs idag medan förnyelse- och utvecklingsperspektiven mäter 

hur väl företaget förbereder sig inför morgondagen. Med andra ord är det 

balanserade styrkortet uppbyggt kring tre tidsdimensioner – igår, idag och imorgon 

– samt kan ses ur fyra viktiga sammanlänkande perspektiv. Helhetsbilden speglar 

betydelsen av att skapa balans mellan de olika perspektiven. Resonemanget 

förtydligas med bilden nedan.  

26 Kaplan, R et al, (1993), “The Balanced Scorecard”  
27 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik”  
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Källa: Kaplan & Norton (1992) 

 

2.2.3 Syftet med det balanserade styrkortet  

Som namnet ”balanserat styrkort” antyder så handlar det alltså om någon form av 

balans, men vad det för balans som menas egentligen? Som framgår ovan finns 

det ett flertal balansaspekter i styrkortet. Kaplan och Norton menar att styrkortets 

ändamål är att organisationer använder sig av både finansiella och icke finansiella 

mått, det vill säga hitta balansen mellan dessa mått28. Författarna påpekar att 

styrkortet lägger stor vikt på att finansiella och icke finansiella mått måste ingå i 

informationssystemen på alla nivåer i organisationer. Det vill säga frontpersonalen i 

ett företag måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut och 

handlingar och ledningen måste förstå drivkrafterna bakom den långsiktiga 

framgången.  

28 Kaplan, R et al, (2001), “The strategy focused organisation -– how balanced scorecard 
companies thrive in the new business environment.” 
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Men balanserat styrkort är mer än bara en uppsättning av finansiella och icke 

finansiella mått. Kaplan och Norton menar även att det är lika viktigt att hitta 

balansen mellan korta mål (idag, igår) och långsiktiga mål (imorgon) samt mellan 

de olika perspektiven29. Måtten är härledda ur en process som styrs av de olika 

avdelningarnas affärsidé och strategi. De representerar en balans mellan interna 

mått för affärsprocesser, innovation, lärande och tillväxt och externa mått för 

kunder och aktieägare. Måtten balanseras mellan utfallsmått, resultatet från gjorda 

prestationer och mått som driver framtida prestationer. Styrkortet har även en väl 

avvägd balans mellan objektiva, lättkvantifierade resultatmått och subjektiva, 

bedömande resultatmått av dem som skapar prestationer. Kaplan och Norton 

hävdar även att balanserat styrkort är mer än bara ett taktiskt och operativt 

styrmedel. Innovativa företag använder balanserat styrkort som en central ram, ett 

strategiskt styrmedel, det vill säga till att styra sin strategi över lång sikt.  

 

Balanserat styrkort är också ett hjälpmedel i att konkretisera vision och strategi 

genom att minska det gap som finns mellan organisationens övergripande vision 

och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att 

förverkliga denna vision. Tanken är att genom större delaktighet hos medarbetarna 

vid framtagandet av visioner, strategier, framgångsfaktorer och mål också öka 

medarbetarnas engagemang och motivation. Genom att medarbetarna känner till 

innebörden i visionerna, vet de dessutom bättre hur de ska agera för att uppnå 

dessa.  

 

Olve et al säger att genom styrkortsmodellen får företaget ett värdefullt medel som 

hjälp att skapa en förståelse för företagets situation30. De menar vidare att denna 

förståelse är en förutsättning för att åstadkomma den dynamik som krävs för 

långsiktig konkurrenskraft samtidigt som den är ett värdefullt underlag för att 

löpande ta fram de styrmått som leder till att företaget når målöverensstämmelse. 

Tack vare att styrkortet bryts ned på de olika verksamhetsdelarna anpassas 

styrningen på ett sätt som känns mer relevant för individen. Det ökar förståelsen 

29 Kaplan, R et al, (1993), “The Balanced Scorecard”  
30 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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och motivationen, vilket i sin tur ökar förändringsbenägenheten och 

genomförandekraften. 

 

2.3 Förändrings- och implementeringsprocesser  

2.3.1 Förändring och implementering i organisationer  

Enligt Angelöw kan förändring definieras som något som ändras från ett tillstånd till 

ett annat31. Det är genom förändringar och utmaningar som individer och 

verksamheter utvecklas. Angelöw menar att en förändring inom en organisation 

kan uppfattas som något negativt eller som något positivt. Positiva förändringar 

skapar förändringsvilja medan negativa förändringar ger upphov till motstånd. 

Värderingen av förändringen varierar dels beroende på förändringens karaktär dels 

beroende på individens personlighet. Författaren hävdar vidare att de anställda 

ofta är negativt inställda till organisationsförändring eftersom de oftast är 

toppstyrda och i en förändringsprocess blir de anställda presenterade för ett färdigt 

förändringspaket som sedan skall implementeras i organisationen. Enligt Angelöw 

har de anställda vid denna typ av förändringsprocess inte någon möjlighet att 

påverka det kommande händelseförloppet. Lorenge menar däremot att det finns 

vissa krav för att det ska bli en effektiv implementering32. Lorenge betonar vikten 

av delaktighet och påpekar att i och med att förändringar oftast kommer från 

ledningens sida är det därmed viktigt att det finns en tydlig ledare för 

implementeringsprocessen. Om implementeringen ska nå framgång och om en 

verksamhet ska utvecklas genom en förändring menar Lorenge att fördelarna med 

implementeringen måste vara tydliga för alla i företaget implementeringen måste 

gå relativt snabbt och alla medarbetare måste vara delaktiga i implementerings-

processen.  

 

2.3.2 Vad kännetecknar en lyckad förändring och implementering? 

För att en lyckad implementering av ett nytt styrverktyg ska uppnås säger Ericson 

att det krävs kontinuerlig uppbackning och framåtdrivande av de ansvariga33. 

Författaren betonar vidare att det är av stor betydelse att jämt och ständigt ha 

31 Angelöw, B, (1991), “Det goda förändringsarbete” 
32 Lorange, P, (1982), “Implementation of Strategic Planning” 
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målet med metoden i minnet. Om inte metoden leder till att målet uppfylls har den 

inget värde och bör därför ej användas, menar Ericson.  

 

Schou menar att när det gäller företagets organisationsförändringar i ett system 

med människor, finns det vissa grundläggande antaganden som organisationer bör 

ta hänsyn till34. Han menar att vid en lyckad förändring i företaget krävs det att 

individen ska uppleva ett behov av förändring. Enligt Schous syn på förändringar i 

organisationer har de anställda en tendens att motsätta sig förändringar och det 

finns risk för att de försöker undvika dem. Det är därför viktigt att medarbetarna 

uppmärksammas på att en förändring verkligen är nödvändig och att de upplever 

ett behov av förändring av något slag. Om implementeringsprocessen påbörjas 

innan engagemang och acceptans föreligger menar Schou att det därmed finns 

risk att denna förändring kommer att misslyckas.  

 

Ginzberg påpekar att hur organisationer upplever förändringar och hur 

organisationen ser på implementeringsprocesser har att göra med företagets  

struktur, dess anställda, vilken miljö företaget befinner sig i samt vilken teknik som 

företaget förfogar över35. Författaren betonar att företagsstrukturen har stor 

betydelse i hur implementeringsprocessen utformas och kan därmed påverka 

resultatet av en implementering. Kasurinen har något liknande uppfattning och 

menar också att svårigheterna med att implementera en förändring har också att 

göra med strukturella barriärer36. Strukturer som exempelvis tidigare varit till för att 

kunna leda företaget blir i stället förändringshinder. Författaren påpekar vidare 

också att omgivningens kultur och maktfördelning har betydelse för om en 

implementering ska lyckas.  

 

33 Ericson, T, (1998), “Förändringsidéer och meningsskapande – en studie av strategiskt 
förändringsarbete” 
34 Schou, P, (1991), ”Arbetsmotivation – en studie av ingenjörer” 
35 Ginzberg, M J, (1980:4),  “An organisational contingencies view of accounting and information 
systems inplementation“ 
36 Kasurinen, T, (2002:13),  ”Exploring management accounting change: the case of Balanced 
Scorecard Implementation”  
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Enligt Hussey finns det sex steg att implementera en strategisk förändring37. Steg 

ett som är att föreställa innebär att skapa en sammanhängande bild om framtiden, 

det vill säga skapa sig en bild om hur det kommer att se ut framöver för att sedan 

kunna skapa mål för företaget. Steg två är att aktivera alla medarbetare, vilket 

innebär att få alla i företaget att förstå, stödja och dela målen. Detta i sin tur leder 

till steg tre, vilket är att stödja medarbetarna. Detta innebär att ledningen måste ha 

inverkan på medarbetarnas motivation, det vill säga inspirera dem att förstå och 

inse att de har en viktig roll i implementeringsprocessen. Steg fyra som är att 

installera går ut på att skapa en detaljerad plan som gör att strategin kan bli 

implementerad. För att nå framgång måste alltså planen omfatta alltifrån små till 

väldigt stora händelser som kommer att ske i företaget. Steg fem som är att 

säkerställa bygger på information och innebär att all information ska vara tydlig, 

komma vid rätt tidpunkt samt vara uppdaterad på regelbunden basis. Det sista 

steget som är att känna igen innebär att förstärka förändringen och tillförsäkra sig 

om att hinder som kan uppkomma försvinner. Hussey betonar vidare att större 

delen av dessa steg bygger på delaktighet. Han påpekar att delaktighet är ett 

centralt begrepp vid förändringsarbete och därför är det viktigt att redan i början av 

en implementeringsprocess att alla medverkar med sina idéer och kunskaper.  

 

Angelöw menar däremot att medverka i implementeringsprocessen kanske inte 

alltid är så lätt för alla38. Författaren menar att det dock kan det vara svårt för de 

anställda som tidigare haft lågt inflytande i en organisation att plötsligt bli delaktiga 

i ett förändringsarbete. Även den förändringsvilja som uppstår genom delaktighet 

är därför individuell och alla som berörs av en förändring kommer inte att uppvisa 

förändringsbenägenhet på grund av att de görs delaktiga.   

 

2.4 Implementering av balanserat styrkort 

2.4.1 Processen att ta fram ett balanserat styrkort 

För att införa ett nytt styrsystem krävs enligt Olve et al naturligtvis en 

framtagningsprocess av systemet innan det dagliga användandet kan påbörjas39. 

37 Hussey, D, (1996),  “The Implementation Challenge”  
38 Angelöw, B, (1991), “Det goda förändringsarbetet” 
39 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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Kaplan och Norton hävdar att en lyckad implementering är mycket viktig för de 

företag som väljer balanserat styrkort som styrmedel40. När balanserat styrkort för 

första gången introducerades lade inte Kaplan och Norton så stor vikt vid själva 

implementeringen. Men i den senaste upplagan av dem läggs mer fokus och större 

tyngdpunkt vid implementeringen än tidigare41. De menar att företag som inte 

sprider styrkortet i hela organisationen går miste om medarbetarnas potentiella 

innovationer, kreativitet och lärandeförmåga. 

 

Anthony och Govindarajan menar att när beslutet om att införa balanserat styrkort, 

i hela eller delar av verksamheten är fattat bör framtagningsarbetet bedrivas 

systematiskt i ett antal steg42. Även Olve et al påpekar att själva införandet av 

balanserat styrkort skall bedrivas i olika steg43. Detta för att styrkortet ska hjälpa till 

att fokusera på det viktiga. Genom att bryta ned styrkortet på detta viset anpassas 

styrningen av verksamheten på ett sätt som lokalt känns mera relevant än tidigare 

modeller. Olve et al beskriver dessa olika steg i implementeringsprocessen enligt 

följande: 

 

1. Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll. 

2. Fastställ företagets vision. 

3. Fastställ perspektiven 

4. Bryt ned visionen på respektive perspektiv och formulera de övergripande 

målen. 

5. Identifiera kritiska framgångsfaktorer. 

6. Utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband och skapa balans. 

7. Fastställa de övergripande styrkortet. 

8. Bryta ned styrkort och mått i organisationen. 

9. Formulera mål. 

10. Ta fram handlingsplaner. 

40 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
41 Kaplan, R et al, (2001),“The strategy based organisation – how balanced scorecard companies 
thrive in the new business environment.” 
42 Anthony, R et al, (2001), ”Management Control Systems” 
43 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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11. Implementering av styrkorten44. 

 

Något förenklat beskriver Kaplan och Norton att ledningen måste utgå ifrån 

visionen, målen och strategierna i företaget45. Olika mått ska väljas för att veta vad 

som ska mätas i respektive perspektiv. Utifrån detta ska företaget skapa 

handlingsplaner och uppföljningsplaner för vilka åtgärder som ska vidtas för att nå 

målen och för att veta hur styrkortet ska följas upp. Många olika steg av olika stor 

betydelse ska knytas samman till ett styrkort för hela organisationen, samtidigt ska 

strategin vara så pass nedbrytbar att den ska kunna förstås av alla i 

organisationens olika nivåer. Det vill säga när utformningen av styrkortet är färdigt 

är det dags att bygga upp det nya styrsystemet i organisationen, nämligen det 

balanserade styrkortet.  

 

2.4.2 Uppbyggnaden av ett balanserat styrkort  

Olve et al menar att en viktig del ligger i hur ett balanserat styrkort ska utformas. 

Det vill säga hur ett balanserat styrkort tas fram utifrån de fyra perspektiven för att 

säkerställa att valda mätetal passar in i hela organisationen46. Författarna menar 

vidare att företagets storlek och status påverkar i vilken takt och ordning som 

styrkortet ska införas. I ett mindre företag skapas sannolikt ett styrkort för hela 

företaget och flertal medarbetare är införstådda och involverade under resans 

gång. Medan i ett större företag kan det vara lämpligare att först genomföra en 

eller ett par projekt, vilka bör byggas på en kombination av frivillighet och 

lämplighet för att på bästa möjliga sätt dra nytta av erfarenheter för framtiden. Den 

metod som väljs kan även bero på organisationens kultur och affärsidé, menar 

Olve et al47. Den vanligaste metoden som många företag har använt sig av eller 

har som utgångspunkt vid uppbyggnaden av styrkortet ser ut och sker på följande 

sätt:   

44 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
45 Kaplan, R et al, (1999), ”The Balanced Scorecard” 
46 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
47 Ibid 
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Källa: Olve, N-G et al 1999, s. 54 

 

Kaplan et al menar för att uppnå ett komplett styrkort krävs framtagande av en 

handlingsplan som tar upp vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga 

uppsatta mål och visioner48. Måtten på ett balanserat styrkort ska bygga på en 

tydlig och gemensam definition. Det är viktigt att informationen är tydlig och når 

samtliga medarbetare. Svårighet med balanserat styrkort kan däremot vara att hitta 

de viktiga måtten. Det kan vara svårt att begränsa sig till de mått som är absolut 

viktigast. Det har även funnits svårigheter att definiera måtten så att det verkligen 

går att mäta. Att få chefer på olika nivåer att verkligen använda sig av måtten har 

likaså varit ett problem. Enligt Olve et al gäller det att ge organisationerna tid och 

resurser för att alla berörda i processen ska få tillgång till nödvändig information49. 

För att uppnå nödvändiga förändringar måste det skapas förutsättningar för nya 

48 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
49 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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upplevelser som successivt påverkar attityder och därefter beteende menar de 

vidare. Ett syfte med balanserat styrkort är att vara delaktig i aha-upplevelser. 

Saknas denna förståelse kan det leda till stor frustration och risken är stor att 

processarbetet resulterar i utebliven framgång. 

 

Kaplan och Norton menar också att det krävs mycket tid och kraft innan man klarat 

av att genomföra och sprida ut tankesättet inom företagets väggar, vilket kan leda 

till att det tar stopp högre upp i hierarkin50. Nilsson och Hiltmann säger att det även 

finns en risk att det balanserade styrkortet inte ses som det 

strategiimplementeringsinstrument det är utan att de anställda ser styrkortet som 

ett kontrollredskap51. Denna risk är störst om individerna upplever att kunskapen 

de besitter är personlig menar han. Det balanserade styrkortet riskerar också att 

utvecklas till maktkort om den positiva anda som uppstår vid införandet av 

processen vänds till något negativt och det uppstår en kamp om den nya 

informationen. 

 

För att implementeringen ska nå framgång och för att företaget ska lyckas med att 

införa det nya styrsystemet menar Olve et al att de som agerar i företaget måste 

känna positiva förväntningar för att därigenom bli motiverade att genomföra 

handlingarna och ha det engagemang som behövs för att genomföra och avsluta 

handlingarna på ett avsett sätt52. För att lyckas med implementeringen av det 

balanserade styrkortet krävs enligt Svensson att målstyrningsprocessen utformas 

så att det blir en dialog, där alla anställda känner sin delaktighet och möjlighet att 

påverka processen53. Kersner menar att information om implementeringen skall ge 

en grundläggande förstålelse hos de anställda54. Delaktigheten som erhålls genom 

denna information, menar författaren, har i sin tur avgörande betydelse för om de 

anställda ska känna sig motiverade till att uppnå företagets uppsatta mål.  

 

50 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
51 Nilsson, et al, (1996:6), ”Styrkortet bra alternativ-men det finns fallgropar” 
52 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik”  
53 Svensson, A, 1997, ”Målstyrning i praktiken” 
54 Kersner, J, (1999) ,“Hitting the mark” 
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2.4.3 Betydelsen av informationen vid implementering av BSC 

Enligt Olve et al är informationen en grundläggande förutsättning för att skapa 

förståelse hos de anställda i sin helhet55. Medarbetarna måste tro att det finns ett 

samband i det aktuella styrkortet för att vidare kunna agera utifrån detta. Denna 

information måste vara relevant, tydlig och löpande. Den bör dessutom nå de 

anställda innan beslut fattas menar författarna. Det är även viktigt att mellanchefer, 

fack och nyckelpersoner får ta del av informationen. Enligt Jacobs och Whybark 

kan ett stort misstag uppstå då man utesluter verksamhetens personal genom att 

ej informera om att ett nytt styrsystem övervägs, vad systemet skulle förbättra och 

vad i arbetet som skulle behöva förändras56. Författarna menar att medarbetarna i 

en organisation ska fungera som en tillgång vid företagsutveckling samtidigt som 

lösning och möjlighet vid eventuella problem, men under förutsättningen att de får 

kunskap och information hela tiden. Att tro att det ska sparas tid genom att 

implementera ett nytt styrsystem på kortast möjliga tid och med så få inblandade är 

enligt Jacobs och Whybark omöjligt57. Även Kaplan och Norton betonar vikten av 

informationen vid implementeringen av det balanserade styrkortet då de menar att 

bristande information kan vara en av orsakerna till att implementeringen 

misslyckas58. Författarna hävdar att visionen och strategin inte kan blir 

konkretiserade då informationen är bristfällig, otydlig och inte når alla medarbetare. 

Om företaget inte kan omsätta sin strategi och vision i termer som går att förstå 

och agera utifrån kan inte heller företaget förverkliga sin strategi och vision. 

Oenighet om hur visionen och affärsidén ska omsättas i handling kan leda till 

suboptimering. Kaplan och Norton menar att målet är att alla i företaget ska förstå 

strategin och så många som möjligt hjälpa till med implementeringen59. Författarna 

menar att det inte bara räcker att ledningen tar del av informationen kring det 

balanserade styrkortet utan för att få ett effektivt styrkort måste det genomsyra hela 

företaget. Företag som inte sprider styrkortet i hela företaget misslyckas samtidigt 

med att sprida strategin i hela företaget samtidigt som de förbiser att få alla att 

gemensamt arbeta och engagera sig. För att kunna lyckas med detta menar 

55 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
56 Jacobs , R F et al, (2000), “Why ERP?: a primer on SAP implementation” 
57 Ibid 
58 Kaplan, R et al, (2001) “The Balanced Scorecard” 
59 Ibid 
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Kersner att det är av stor betydelse att informationen är förståndlig, kontinuerlig 

samt har ett brett fokus redan från början, det vill säga innan beslut om styrkortets 

introduktion har fattats60. Författaren hävdar att korrekt och relevant information 

som kommuniceras ut på ett tidigt stadium motiverar medarbetarna till att visa 

större engagemang och intresse för den nya organisationsförändringen. 

 

2.4.4 Dialogens betydelse vid implementeringen av BCS 

En annan viktig grundsten vid implementeringen av balanserat styrkort är dialogen. 

Enligt Olve et al hänger dialog och information ihop, det är två sammanlänkande 

grundstenar som för implementeringsprocessens vidare 61. Författarna menar att 

om individerna inte får ta del av informationen kan det inte heller föras några 

dialoger och utan dialoger kan det inte ske någon koppling mellan medarbetarnas 

uppgifter och företagets övergripande målsättning. Även Nordstrand Högsta 

påpekar vikten av dialogen då de menar att de största bidragande orsakerna till att 

implementeringen inte få full effekt är att kommunikationen inom organisationen 

inte fungerar62. Författarna understryker gång på gång hur viktigt det är att det sker 

öppna diskussioner om vad som sker för att på så sätt involvera allt fler 

medarbetare i implementeringen. De beskriver situationen som uppstår då 

företagsledningen inte tar hänsyn till detta. Om ledarna lägger mer fokus på sig 

själva och att kommunikationen fungerar på ledningsnivå medan övriga 

medarbetare förbises eller inte får samma möjlighet att delta i dessa diskussioner 

och bli en del av styrkortsutvecklingen. Kaplan och Norton hävdar däremot att 

företagsledningen eller de som är ansvariga innehar kanske den viktigaste rollen i 

implementeringsprocessen63. Det vill säga det är dessa personer som bestämmer 

när i tiden implementeringen ska påbörjas och på vilket sätt den ska ske. Enligt 

Kaplan och Norton bör personer i företagsledningen föra en intensiv dialog med 

varandra och noga granska företagets visioner och strategier innan de vänder sig 

vidare till de övriga medarbetare. Genom en aktiv dialog mellan dessa minskar 

risken att felaktiga signaler sänds ut till de övriga medarbetare samtidigt som 

60 Kersner, J, (1999), “Hitting the mark” 
61 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
62 Nordstrand, L et al, (2000), “Personlig kompass – med balanced scorecard för arbetsglädje och 
ökad effektivitet”  
63 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
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dialogen kan leda fram till att den befintliga strategin, eventuellt med justeringar av 

vissa delmål blir bekräftad menar författarna. Det kan också medföra att de 

strategiska uppföljningarna visar att strategin inte längre stämmer. En intensiv 

dialog skapar också en ökad förståelse och leder till bättre kommunikation vilket i 

sin följd bidrar till att medarbetarna blir mer medvetna om vad som händer i 

organisationen och vad som skall göras. Svensson menar att dialoger vid 

implementeringen är en av förutsättningarna för att få ett väl fungerande balanserat 

styrkort64. Det är viktigt att de anställda ser någon form av inre logik i styrkortet och 

att detta tydliggörs genom öppna diskussioner och dialoger. Han hävdar vidare att i 

och med att målen inom organisationen är under en ständig förändring är det 

viktigt att det kontinuerligt förs dialoger och hålls löpande diskussioner kring 

målstyrningsprocessen där alla anställda känner sig berörda och delaktiga.  

 

2.4.5 Delaktighet vid implementering av BSC 

För att medarbetarna i en organisation skall kunna bidra till företagets framgång 

menar Olve et al att det inte bara räcker att de har utmärkt tillgång till information 

och att de anställda är väl informerade om organisationens mål och visioner65. Det 

är inte endast dessa hörnstenar som skapar de önskvärda förändringar i 

organisationen utan det krävs att medarbetarna är motiverade att verka vidare i 

företagets intresse. De vill känna sig delaktiga i implementeringen av det 

balanserade styrkortet. Även Danbom et al hävdar att denna delaktighet är ett 

centralt begrepp vid implementeringen och att de anställda måste få ta del av 

skeendena i denna framtagningsprocess, det vill säga ha möjligheten att påverka 

samt fatta egna beslut66.  

 

Olve et al menar vidare att så många som möjligt aktivt måste delta i arbetet med 

balanserat styrkort67. För att kunna knyta samman visionen med det dagliga 

arbetet så framgångsrikt som möjligt, måste utvecklingsprocessen ske från två håll 

menar de vidare. Själva visionsarbetet måste från början vara förankrat och 

förmedlat från ledningen och ut i organisationen. Därför är det är viktigt att genom 

64 Svensson, A, (1997), “Målstyrning i praktiken” 
65 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
66 Danbom, D et al, (1997), “Humor is strategy” 
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hela processen ha en engagerad och välmotiverad ledning som senare kan 

garantera att arbetet ges högsta prioritet och förankras väl i hela organisationen. 

Fördelen med att medarbetarna deltar i denna framtagningsprocess är att de på 

det sättet blir insatta i och väl förankrade med organisationens mål och visioner. 

Strategin blir då en konturenlig och öppen process där alla i företaget deltar och 

inte något ledningen bestämmer en gång om året. Kaplan och Norton menar att 

om ett gemensamt språk och diskussionsunderlag byggs upp i hela organisationen 

underlättar det hela processen68. På detta sätt kan de anställda se sin roll i 

helheten, vilket är nödvändigt om företaget ska kunna nå de övergripande målen 

och visionen.  

 

Om denna delaktighet saknas eller inte fungerar vid implementeringen av det 

balanserade styrkortet kan implementeringen enligt Danbom resultera i intet69. Han 

säger vidare att det har visat sig att ”empowerment” ofta leder till ökad acceptans 

av förändringar samt att den ökar de anställdas effektivitet och motivation. Kersner 

menar genomgående att delaktighet vid införandet av balanserat styrkort är ett 

måste för att få individerna att känna sig motiverade och engagerade70. 

Medarbetarnas delaktighet har dock visats sig ha större betydelse vid skapandet 

av det balanserade styrkortet än under det fortgående arbetet med detta71. Denna 

delaktighet vid utformningen har visat sig påverka medarbetarnas fortsatta  

inställning till det balanserade styrkortet. Genom aktiv delaktighet ökar även 

ansvarskänslan för förändringens resultat. Känner medarbetarna sig delaktiga 

leder detta till ökad motivation. Även Wiberg och Stemme påpekar att 

delaktigheten hänger ihop med individens motivation72. Men författarna betonar 

även vikten av acceptans och ansvarstagande som två ytterligare steg som 

förekommer vid delaktighet. Enligt dem är dessa tre steg resultat av den enskilda 

individens inflytande över sin arbetssituation.  

 

67 Olve, N-G et al, (1999), “Balanced Scorecard i svensk praktik” 
68 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
69 Danbom, D et al, (1997), “Humor is strategy” 
70 Kersner, J, (1999), “Hitting the mark” 
71 Kaplan, R et al, (2001), “The Balanced Scorecard” 
72 Wiberg, L et al, (1988), ”Målförverkligande ledarskap – en bok om självständighet och 
samverkan”  

   28 

                                                                                                                                               



Blekinge Tekniska Högskola  
Kandidatarbete FEC 007   
Lena Karlsson, Ulrika Larsson, Amra Saranovic   
 
 
Acceptans ser författarna som den mest begränsade formen av delaktighet vilket 

innebär att individen godkänner det uppsatta målet. Acceptans råder när den 

enskilda individen väljer att utföra arbetsuppgifter på det sätt som är mest lämpligt 

och effektivt för att uppnå målet. Men för att utveckla denna acceptans menar 

författarna vidare att ledaren bör använda sig av information som påverkan. Det är 

viktigt att medarbetarna informeras på ett tydligt och bra sätt om de mål som ska 

förverkligas och som de skall engageras sig i. Det vill säga enligt Wiberg och 

Stemme måste acceptans och godkännande av dessa mål råda först för att det ska 

leda vidare till motivation. Boethius och Edin stödjer resonemanget och menar att 

om den anställde inte ser meningen i det den gör finns det inget som kan påverka 

motivationen och det går inte att tillfredställa den anställdes förväntningarna 

längre73. 

 

Motivation utgör det andra utvecklingssteget i delaktighetsprocessen och innefattar 

individens vilja att utföra en handling. Motivation är det som driver individen till att 

bete sig och handla på ett speciellt sätt. Enligt Wiberg och Stemme baseras 

motivation på tre förutsättningar74. Dessa förutsättningar kräver att målet är tydligt 

och konkret, att målet upplevs som önskvärt att nå samt att individen tror på 

möjligheten att nå målet. Motivation i arbetet är individens vilja att aktivt genomföra 

sina åtaganden. När medarbetarna ser sina arbetsuppgifter som en del av 

helheten i organisationen och vill medverka till att uppå framgång övergår 

motivation i sin tur till att bli ansvarstagande. Ansvarstagande som är det tredje 

steget i den delaktighetsutvecklande processen innebär att individen har en 

förmåga att placera in de egna arbetsuppgifter i organisationen som helhet. Detta 

betyder alltså att medarbetarnas handlingar utgår från det som är bäst för hela 

organisationen.  

  

2.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Balanserade styrkort är ett styrsystem som har växt fram under början av 1990-

talet. Styrkortet är uppbyggd kring tre tidsdimensioner – igår, idag och imorgon och 

73 Wiberg, L et al, (1988), ”Målförverkligande ledarskap – en bok om självständighet och 
samverkan”  
74 Boethius et al, (1993), ”Myten om moroten” 
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innefattar fyra sammanlänkande perspektiv; det finansiella perspektivet, 

processperspektiviet, kundperspektivet samt förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet. Dessa fyra perspektiv har till syfte att bidra till en balans 

mellan kortsiktiga och långsiktiga mål samt belysa verksamheten utifrån fler mått 

än bara de traditionella finansiella måtten. Genom att använda sig av det 

balanserade styrkortets metodik får företagsledningen en övergripande och 

balanserad bild av hela företaget. Den ger en möjlighet att driva och kommunicera 

företagets strategi genom att sätta mål och mätetal för hela organisationen och 

dess process. Om ett balanserat styrkort inte bli lyckat kan det oftast bero på 

försummade faktorer vid implementeringen och uppbyggnaden av styrkortet.   

 

Att implementera en strategisk förändring kan ske i sex steg. Dessa steg är att 

föreställa, aktivera, stödja, installera, säkerställa samt känna igen. Det som kan 

begränsa och påverka ett företagets möjligheter vid implementeringen av en 

strategisk förändring kan exempelvis vara de anställdas negativa inställning till 

organisationsförändring, de anställdas begränsade befogenheter i och med att de 

är toppstyrda eller organisationsstrukturen och maktfördelningen som i sin tur kan 

ha inverkan på resultatet av en implementering. För att lyckas med en 

implementering är det av stor betydelse att det visas intresse från ledningens sida, 

att medarbetarna är välbekanta med den nya organisationsförändringen samt 

medverkar vid implementeringsprocessen.  

 

Implementeringen av det balanserade styrkortet skall börja hos ledningen i 

företaget och därmed kopplas till både individerna inom företaget och till företagets 

vision. Vidare bör styrkortet brytas ner i ett antal steg och vara integrerat med den 

enskilde individen som dessutom bör vara med i utvecklandet av denna process. 

För att företaget ska kunna åstadkomma denna koppling är det av stor viktigt med 

tre förhållanden. Dessa tre förhållanden är information, dialog samt delaktighet 

som tillsammans utgör förutsättningar för att en lyckad implementering ska kunna 

möjliggöras. Informationen ska ge en grundläggande förståelse hos medarbetarna 

för organisationen som helhet och i sin tur leda vidare till dialog. Dialogen ska 

dessutom skapa en ökad förstålelse kring det balanserade styrkortet samt leda till 

bättre kommunikation som i sin tur leder till större delaktighet. Då medarbetarna 
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känner sig delaktiga ökar deras motivation och engagemang vilket i sin tur främjar 

en lyckad implementering.  
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3 METOD 
3.1 Kvalitativ metod 

Syftet tyder på att vi vill ha kunskap i det företeelsen som vi undersöker. Därför har 

vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Det behövs alltså en metod för att ur 

kvaliteternas mängd upptäcka begrepp som täcker verkligheten så som vi uppfattar 

den. Denna metod har till syfte att beskriva, analysera och förstå beteende hos 

enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras75. Den 

kvalitativa undersökningens studieobjekt är individer, grupper av individer och 

deras belägenhet, där vi som undersökare försöker förstå hur individerna upplever 

sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och i största allmänhet det sammanhang i 

vilket de ingår76. Anledningen till att vi bestämde oss för denna metod var att vi 

ansåg att den skulle ge värdefull information och kunskap om vilka slags kvaliteter 

implementeringsprocessen av balanserade styrkort har med avseende på 

information, dialog och delaktighet.  

 

Anledningen till att vi valde bort kvantitativ metod var att vi inte avsåg att kvantifiera 

vår data, vilket den kvantitativa metoden har för avsikt att göra. Istället strävade vi 

efter att undersökningen skulle mynna ut i en förståelse och djupare kunskap där vi 

ville förstå och förklara hur implementeringsprocessen av balanserat styrkort går till 

i två verksamheter.  

 

3.2 Perspektiv 

Inledningsvis utgick vi endast från ett ledningsperspektiv, men upptäckte snart att 

studien skulle bli ofullständig eftersom det krävdes fler perspektiv för att få en 

helhetsbild. Även utifrån de teorier som vi studerade om balanserat styrkort 

förutsattes och förespråkades delaktighet från alla nivåer i organisationen. Därför 

valde vi tre nivåer, anställd, anställd med fackligt uppdrag och ledning för att 

erhålla en fullständigare studie. Anledningen till att vi valde anställd med fackligt 

uppdrag berodde på att vi hade en föreställning om att de hade högre kännedom 

om verksamheten än de övrigt anställda. 

75 Eneroth, B, (1984 ), “Hur mäter man ’vackert’?” 
76 Lundahl, U et al, (1999), ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” 
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3.3 Val av företag 

För att undersöka vår problemställning valde vi att studera två tillverkande företag i 

Sverige. Anledningen till att vi valde just dessa företag var att de påstod sig 

använda balanserat styrkort som styrmedel för sin verksamhet. Vi valde att 

undersöka en avdelning vid respektive företag för att vår studie inte skulle bli för 

omfattande och ohanterlig. Att hitta företag som använde sig av balanserat styrkort 

var komplicerat eftersom antalet var begränsat. Vi blev tipsade om olika företag 

som skulle använda sig av balanserat styrkort som styrsystem, men det visade sig 

att så var inte fallen när vi kontaktade dem.  

 

3.4 Intervju 

Vi inledde intervjuprocessen med att granska befintlig litteratur inom det valda 

området. Detta ledde till att vår kunskap om balanserat styrkort ökade och vi fick 

en viss insikt i vad som kunde bli problematiskt i en implementeringsprocess. 

Ytterligare ett motiv med litteraturgenomgången var att den skapar en skepsis som 

leder till en högre granskning av problemområdet. Vi fann kunskapen i ämnet 

värdefullt när vi sedan skulle konstruera frågeformuläret då vi på ett bättre sätt 

förstod vad vi skulle fråga efter. 

 

3.4.1 Val av intervjumetod 

För att undersöka vår problemställning valde vi att använda semistandardiserade 

personliga intervjuer. Valet av intervjumetod är beroende av vilken typ av data som 

skall samlas in. Eftersom vi skulle fånga en process ställde detta krav på utförliga 

förberedelser av intervjuprocessen, till skillnad när ett ”fryst” specifikt läge 

studeras. Vi har liknat processen vid en film som spelas upp och där alla enskilda 

bilder passerar revy och inte kan skiljas åt utan kräver ett komplext studerande.  

Vi hade alltså för avsikt att fånga kvalitativa förhållanden och ansåg därmed att 

denna intervjumetod skulle passa oss bra eftersom den är flexibel och  

situationsanpassad. Vid en semistandardiserad intervjumetod leder respondentens  

var till nya frågeställningar av kategorin, ”vill du utveckla det”?, ”berätta mer om 

det”, kan du förtydliga det?”77. Vi intervjuade tre personer med olika befattningar i 

 
77 Lundahl, U et al, (1999), ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” 
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varje företag. De vi valde att intervjua var anställd, anställd med fackligt uppdrag 

och ledning. Syftet med dessa olika nivåer var att fånga de olika individernas 

uppfattning kring problemställningen. 

 

Genom att vi använde delfrågor och riktade ord kunde vi styra intervjun när vi 

märkte att personen inte höll sig till ämnet eller kom in på ett intressant spår som 

kunde bidra med ytterligare intressant data till vår undersökning. Det väsentliga var 

dock att de ställda frågorna gav svar som täckte vårt informationsbehov. I vissa fall 

fanns inget svar från respondenterna på grund av att det inte fanns någon 

kännedom om de frågor vi ställde eller ens vetskap om ämnet balanserat styrkort. 

Nackdelen med intervjumetoden är att svaren styrs utifrån frågeställningens 

utformning, vilket kan leda till att viss information missas.  

 

Insamling av empiri genom personliga intervjuer är förenat med vissa svårigheter, 

vilka bör beaktas. Respondenten kan vara osäker på vad intervjuaren frågar om 

och rädsla över att ge ”fel” svar kan uppstå78. För att undvika dessa problem 

började vi intervjuerna med att tala om för respondenterna att det fanns inga ”rätta” 

svar till frågorna utan endast deras svar var de ”rätta”. Detta skapade en bättre 

atmosfär och underlättade genomförandet av intervjuerna. 

 

3.4.2 Genomförande av intervjuerna 

Vid intervjutillfällena förklarade vi syftet med vårt arbete, respondentens roll i 

undersökningen samt vad de kunde bidra med genom sitt deltagande. Vi 

informerade även om varför vi använde oss av bandspelare och att anonymitet 

kunde erhållas om så önskades. Vi var medvetna om att användandet av detta 

hjälpmedel kunde bidra till att intervjupersonerna blev nervösa och stressade, så 

beslutet om användandet fick tas av respondenterna själva. Eftersom alla var 

positiva till det, fick vi möjligheten att använda oss av bandspelare vid samtliga  

intervjutillfällen. Vi genomförde även några telefonintervjuer på grund av att det var 

vår enda möjlighet att intervjua dessa respondenter. Anledningen var att 

respondenterna hade svårt att komma ifrån sitt arbete för att deltaga i intervjun, 

78 Eneroth, B, (1984 ), “Hur mäter man ’vackert’?” 
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därför blev det smidigaste alternativet en bandinspelad telefonintervju. Alternativet 

hade varit att dessa intervjuer hade uteblivit helt och hållet. Med tanke på det låga 

antalet företag som har balanserade styrkort som styrsystem kunde vi inte undvara 

detta företag. 

 

Vi genomförde våra intervjuer under loppet av en vecka. Intervjutiden varierade 

mellan 30 minuter upp till en timma. Intervjuns längd var helt och hållet beroende 

av respondenten, detta på grund av att denna intervjumetod är flexibel och 

situationsanpassad.  

 

För att komplettera bandinspelningarna antecknade vi övriga iakttagelser som 

gjordes under intervjutillfällena. Anledningen till att vi använde oss av bandspelare 

var att vi kunde koncentrera oss helt och hållet på intervjun och samtidigt föra 

anteckningar vid behov. Det gav oss större möjlighet att se företeelser så som 

miner, gester och övrigt kroppsspråk, vilket var av betydelse för vår bearbetning av 

resultatet.  

 

3.5 Analysmetod 

I analysavsnittet utgick vi från de olika beskrivningar som fanns runt begreppen, 

balanserat styrkort, information, dialog och delaktighet. Dessa beskrivningar 

betraktades ur de tre perspektiven – ledning, anställd och anställd med fackligt 

uppdrag – för att belysa skillnader och beröringspunkter i beskrivningarna kring 

problemställningen.  

 

Teorierna i teoriavsnittet har hjälpt oss att beskriva vilka delar inom det beaktade 

området som är viktigt och intressant. Denna teoretiska grund som vi presenterat 

har vi förhållit till den empiri vi erhållit. Ur empiri och teori har vi dragit våra 

slutsatser, som är baserade på kvalitativ forskningsmetod av det fenomenet vi 

studerat, nämligen implementeringsprocessen av balanserat styrkort. 
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4 EMPIRI 
 
Empirin har vi valt att redovisa ur de olika perspektiven vi valt i företagen, ledning, 

anställd och anställd med fackligt uppdrag. Inledningsvis har vi valt att först 

beskriva kort de enskilda företagen var för sig.  

 

4.1 Beskrivning av företag I 

Det första företaget vi valde att studera har totalt cirka 110 anställda. Personalen i 

produktionen arbetar i självstyrande team om 4-9 anställda, där varje team knyts till 

en särskild kund. Företaget består av VD och fem underavdelningar som är inköp, 

produktion, teknik & kvalité, försäljning och ekonomi. Varje avdelning har en 

avdelningschef. Organisationen är uppbyggd så att den snabbt kan anpassas till 

kundens behov när det gäller kostnader, tid, engagemang och kvalité. Lednings-

strukturen består av avdelningscheferna för underavdelningarna och VD som är 

ytterst ansvarig för verksamheten finns i ledningsposition. När de självstyrande 

teamen konstruerades i underavdelningarna upphörde behovet av arbetsledarna 

och instruktörerna. 

 

Företaget är specialist på kretskort och förpackad elektronik, både för låg och 

högvolymsproduktion. Denna ökade automatiseringen fick flera positiva effekter för 

tillverkningen i höghastighetslinjerna. Framför allt när det gällde kombinationen hög 

kvalitet till låg kostnad. Deras kvalitetstänkande är unikt genom sitt kvalitets-

rapporteringssystem som ger kunden kvalitetsmätningar i tillverkningsprocessen 

för sina produkter. Systemet har utvecklats i samarbete med Blekinges Tekniska 

Högskola. De kunder företaget levererar till finns inom industrin, medicin och 

telekommunikation. Visionen är att vara en av Nordens ledande kontraktstillverkare 

inom elektronik och mekanik. 

 

4.2 Beskrivning av företag 2 

Det andra företaget vi studerade har totalt cirka 850 anställda. Företaget har en 

organisation bestående av VD och sex underavdelningar med dess 

avdelningschefer. Dessa underavdelningar är administration, marknad, försäljning, 

personal, utveckling och produktion. Ledningsstrukturen består av sex 
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avdelningschefer för underavdelningarna och VD som är ytterst ansvarig för 

verksamheten. 

 

Det här företaget är nordens största tillverkare av VVS-produkter i porslin, metall 

och plast för badrum och kök. Företagets mer än 100-åriga historia är ett bevis på 

att de förbättrats i takt med att kundernas krav förändrats. Deras vision är att 

fortsätta vara innovativa och växande genom att vara den bästa leverantören på 

marknaden. 

 

4.3 Redovisning av empirin  

4.3.1 Ledning 

4.3.1.1 Bakgrund till införandet av balanserat styrkort i dessa två företag 

Företag 1 

Begreppet balanserade styrkort i det första företaget började studeras för cirka tre 

år sedan. Därefter tog det ytterligare något år innan ledningen kom fram till vettiga 

mål, att styra verksamheten mot. De ansåg att det var viktigt att målen ”levde” och 

att det därmed var svårt att komma fram till en del mål. Ett enkelt mål som 

engagerade de flesta var dagsfakturering. Denna fakturering visade vad företaget 

fakturerat ut under en hel dag och var lätt för alla anställda att ta till sig. Ledningen 

ansåg att dagsfaktureringen var ett enkelt mål och att alla balanserade styrkort 

borde innehålla det.  

 

Ledningen ansåg att de ännu inte hade kommit så långt som de skulle vilja med att 

förankra det balanserade styrkortet hos alla anställda. Den främsta orsaken till 

detta ansågs vara tidsbristen, i och med att kärnverksamheten prioriterades. Det 

balanserade styrkortet var i mångt och mycket fortfarande en ledningsprodukt trots 

att informationen hade spridits ut i organisationen. En del av de anställda hade 

fortfarande svårt att se hur utfaktureringen var kopplad till styrkortet. Det var något 

som ledningen ansåg sig få ta tag i och jobba ytterligare med. Ledaren uttryckte sig 

enligt följande:  

 

”Man måste få in det i själen och dit har vi ännu inte kommit.” 
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Men de ansåg dock att de var på god väg eftersom de hade organiserat om och 

blivit mer definierade grupper. Det blev då lättare att kommunicera ut direkt till varje 

individ eftersom varje individ fick en identitet i dessa definierade grupper. Genom 

införandet av det nya styrsystemet eftersträvades mer flexibilitet. Detta upplevdes 

som en svårighet och det skapade vissa styrningsbekymmer som istället ledde till 

ineffektivitet.  

 

Det fanns även planer på att lägga om hela systemet så att målen skulle bli lättare 

att kommunicera ut. De ansåg sig ha kommit väldigt långt i sitt arbete med det 

balanserade styrkortet, men de hade inte nått ända fram ännu. De tyckte att 

metodiken med balanserat styrkort var mycket bra.  

 

”Det är så här man skall jobba. Det gäller att tänka rätt och att tänka 

drivande hela tiden.” 

 

De hade försökt att göra ett sambandsschema för att se vad som var viktigt för att 

nå målen. Om detta fanns blev de interna processerna troligtvis bättre och det blev 

då även en bättre planering. Men detta hade inte påbörjats ännu på grund av att de 

varit upptagna med kärnverksamheten. Trycket på produktionen i företaget hade 

varit väldigt högt och då blev det svårt att verkställa andra saker, men de hoppades 

kunna genomföra det under detta år. 

 

Några konkreta exempel som visade på effekterna med det balanserade styrkortet 

var den dagliga publiceringen av dagsfaktureringen. I och med att det var lättare att 

förstå siffrornas betydelse och att förbättringarna syntes tydligare vid jämförelse 

med tidigare dagsfaktureringar menade ledningen att det blev en mer konkret 

styrning vid vissa avdelningar. 

Företag 2 

Det balanserade styrkortet skiljde sig åt i det andra företaget och hade utarbetats 

under de senaste åren. Några personer arbetade under flera år i projektform där 

de beskrev och dokumenterade mål och processer för styrkortet. Samtliga chefer i 

företaget intervjuades under ett halvår. De ansåg själva att de gjort ett mycket bra 
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arbete, men de förankrade eller implementerade inte styrkortet i organisationen, 

vilket därmed gjorde att effekterna uteblev. Detta ledde till att projektet fick startas 

på nytt igen där beskrivning av mål och processer fanns dokumenterade i 

styrkortet.  

 

Vid projektstart nummer två, för nästan ett år sedan, handlade det mest om att hitta 

ett verktyg. Det fanns sedan tidigare beskrivet alla företagets mål och processer. 

Nu var det bara att gå ut och förankra styrkortet i verksamheten. Till detta anlitades 

konsulthjälp.  

 

Det styrkort som användes för företagsledningen var uppdelat i avdelningar, 

marknad och produktion, men det hade inte nått individnivå. De följdes upp 

månadsvis. Det fanns ett verktyg så att det gick att följa upp på webben för dem 

som hade styrkort. Konsekvenserna följdes även upp manuellt av 

företagsledningen. 

 

Skaparna av styrkortet ansåg att det var lätt att förstå. De hade skalat ned det 

eftersom de tyckte att det var väldigt ambitiöst ifrån början och hade för många 

mål. Nu fick de istället fokuserat på några få huvudmål som var lätta att förstå för 

alla. De ansåg även att det var svårt att göra ett styrkort med ett 

medarbetarperspektiv ”levande”. Med levande menade de att det var en process 

som fortgick hela tiden och följdes upp successivt. De ville inte att det blev en 

humankapitalundersökning som bara följdes upp en gång om året. Det upplevdes 

svårt att hitta de månadsvisa målen eftersom det var svårt att förstå vad det var 

som påverkade och gjorde att målen förändrades. Någon effekt av styrkortet såg 

de inte ännu, eftersom det fortfarande var i implementeringsfasen. 

4.3.1.2 Den fortsatta utformningen av det balanserade styrkortet  

Företag 1 

Det tog ett till två år innan ledningen kom fram till vettiga mål. Det var svårt att 

komma över tröskeln och tänka i icke monetära banor vad det angick målstyrning. 

Den intervjuade ledaren menade att om man såg generellt på företag idag så talar 

ledningarna om att de har planer och mål för sin verksamhet. Men det mesta som 
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mäts är endast traditionella ekonomiska mått och med de måtten kallar ledningen 

verksamheten för målstyrd. Ledningen uttryckte sig enligt följande med avseende 

på traditionella ekonomiska mått:   

 

”Kalle på lagret kanske inte förstår lageromsättningshastighet.” 

 

Målen måste vara enkla att mäta och förstå. Övergripande mål var däremot inte 

svårt att komma fram till, men det var inte styrande mål. Det var där balanserade 

styrkort kom in som en speciell metodik. Visionen var något som de tyckte var 

viktig att precisera innan de kunde bygga vidare på det balanserade styrkortet. 

Ledningen jobbade med riktlinjer mot flera årsplaner framåt.  

 

Det största problemet var att hitta de drivande målen som även skulle vara enkla 

att mäta och vara insatt i, för att förstå dem på ett enkelt sätt. I själva framtagnings-

processen av balanserat styrkort upplevdes det även att strategierna var svåra att 

erhålla. Det var viktigt att definiera de olika arbetsmomenten vid respektive 

avdelning för de kommande åren.  

Företag 2 

Från början var ledningen väldigt ambitiös med många mål, men målen hade 

reducerats ned till antalet och istället lades fokus på vissa huvudmål. Ledningen 

ansåg att dessa inte var komplicerade utan alla anställda förstod dem. 

Processerna beskrevs i företaget och dokumenterades. Vid varje budgetprocess 

reviderades målen, de ändrades ständig därför att de skulle vara levande samt ge 

det resultat som önskats. Dessa mål glömdes bort i första försöket då de ej 

förankrades eller implementerades. Detta projekt startades sedan om igen och alla 

mål och processer beskrevs på nytt och styrkortet blev klart.  

 

De mål som inte fungerade som de hade tänkt sig eller gav önskat resultat 

reviderades om efter hand, andra mål gällde under en viss period. När väl målen 

hade uppnåtts fanns det ingen vits med att jobba mot dem längre de fick då brytas 

ned till nya delmål. Det viktigaste var att målen var ”drivande”.  
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De var inte målstyrda i benämningen koncernövergripande mål. Den absolut 

viktigaste frågan var att hitta mål som var drivande, var målet inte drivande hade 

det inte tillfört något, menade de. 

4.3.1.3 De anställdas roll och delaktighet i verksamhetens utformning 

Företag 1 

I organisationen eftersträvades att ha delaktiga och engagerade medarbetare. 

Eftersom företaget var beroende av sin personal och deras insatser var det viktigt 

att medarbetarna själva insåg sin betydelse för organisationen. Det fanns flera sätt 

att engagera sina medarbetare. Ett av de främsta sätten var, enligt ledaren, extra 

förmåner, som högre lön eller bonus då företaget gick med vinst. Det var även 

viktigt att alla medarbetare kände sig lika värda – lika rättigheter för alla. 

Ytterliggare en åsikt som framkom under intervjun var att personalen fick gratis 

frukt och pausgympa. Detta ansåg ledaren var en betydelsefull faktor som hade 

stor inverkan på medarbetarnas motivation och effektivitet.  

 

”Om personalen mår och trivs bra blir företaget givetvis också mer 

kostnadseffektivt.” 

 

Att ha en trygg arbetsplats och en bra arbetsgivare ansågs också vara viktigt. 

Enligt ledaren gällde det att vara väldigt observant på signalerna medarbetarna 

emellan. Ledaren menade att om det märktes att något inte fungerade gällde det 

att vara lyhörd och väldigt förstående och se var problemet låg. Förståelse för 

varandra skapade en bättre arbetsmiljö vilket i sin tur bidrog till högre motivation. 

På så sätt undveks också stressen. Stress var något som ledaren ansåg vara 

negativt för de anställda. 

Företag 2 

Somliga frågor kring anställdas delaktighet i implementeringsprocessen undvek 

ledaren att ge några svar på, det fanns heller inga övriga indikationer som tydde på 

att svar fanns att erhålla. 
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4.3.2 Anställd  

4.3.2.1 Den anställde vid implementeringen av balanserat styrkort 

Företag 1 

Balanserat styrkort var ett känt begrepp, men vid framtagandet av det balanserade 

styrkortet var det endast ledningen som varit involverad. Det upplevdes inte som 

om något styrkort hade nått ut i organisationen. Den information som nått ut var 

hur mycket som det måste faktureras för varje dag för att ”gå runt”, och även de 

samlade resultaten från veckans totala utfakturering.  

 

Att det skulle ha varit annorlunda om de anställda varit delaktiga och kunnat 

påverka framtagandet av styrkortet fanns ingen uppfattning om. Det upplevdes 

däremot att faktureringssiffran skulle ha kunnat förklaras bättre. Var det en hög 

siffra så ansågs det av många att det var bra, men siffran var lätt att feltolka 

eftersom det inte redovisades några kostnader och därmed kunde den uppfattas 

som ren vinst.  

Företag 2 

Den anställde kände överhuvudtaget inte till begreppet balanserat styrkort. När vi 

ställde följdfrågor visade det sig att den anställde inte alls kände till satsningen av 

det nya styrsystemet. Därmed fann vi ingen mening med att ställa vidare frågorna 

som handlade om balanserat styrkort till denne. 

4.3.2.2 Styrning mot verksamhetens mål 

Företag 1 

Den anställde kände inte till företagets övergripande mål. Men att leverera i rätt tid 

och med hög kvalité var ett viktigt känt delmål för den anställde. Det fanns även 

mål för hur mycket som skulle faktureras för att det skulle ”gå runt”. De anställda 

fick möjlighet till vecko- och månadsinformation genom kvalitetspärmar och 

informationsmöten, vilket alla inte tog del av. Om produktionen blev för intensiv 

erhölls en prioriteringslista så att jobben utfördes i rätt ordning för att på det sättet 

uppnå högre effektivitet i företaget och därmed även uppnå ett av delmålen, att 

leverera i rätt tid. 
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Företag 2 

Den anställde menade att denne arbetade mot målen för själva arbetsuppgiften, 

inte företagets mål som helhet. Det handlade om att tillverka prima varor som inte 

behövde kasseras - alltså mål uppsatta för den enskilda individen. Via 

informationsmöten fick de anställda en uppfattning om hur mycket som skulle 

produceras dag för dag och hur många procent som kasserats. Den anställdes mål 

var att göra ett så bra jobb som möjligt för att känna sig tillfreds med sin 

arbetsuppgift.  

4.3.2.3 De anställdas roll och delaktighet i verksamhetens utformning 

Företag 1 

Respondenten kände sin delaktighet genom att arbetsuppgifterna hade utformats 

varierande i produktionen. Eftersom företaget hade monotona arbetsuppgifter 

kunde det vara demotiverande om man utförde samma arbetsuppgift hela tiden.  

 

De anställda menade att flexibiliteten i företaget var något som de hade varit med 

och påverkat och sedermera infört. Med detta menade respondenten att 

medarbetarna kände en viss frihet när det gällde arbetstiden. Ifall någon valde att 

gå hem tidigare eller ta ledigt en halv dag visste denne att de andra i gruppen 

ställde upp och jobbade extra. Detta upplevdes väldigt positivt för de anställda. 

Företag 2 

Den intervjuade ansåg att den främsta anledningen till motivation var 

gemenskapen med de andra och deras sammanhållning i företaget som 

därigenom skapar delaktighet. I och med att jobbet för övrigt ansågs vara tråkigt 

och enahanda menade denne att delaktighet var en betydande faktor som bidrog 

till de anställdas trivsel.  

 

Något som också togs upp och som ansågs skulle kunna bidra till en känsla av 

medverkan var högre lön eller liknande förmåner. Respondenten menade vidare 

att någon form av bonussystem som var relaterat till eventuellt vinstresultat och 

som var lika för alla skulle ha kunnat bidra till högre arbetsprestation. Att bonus i 

företaget fördelades utifrån medarbetarnas position ansåg respondenten vara 
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negativt, det tydde på att delaktigheten från de den anställdes sida inte var 

önskvärd när det gällde bonusutdelning, respondenten uttryckte sig enligt följande: 

 

”Förmännen fick flera tusen per skalle det året vi hade högsta vinsten 

genom tiderna och de anställda fick tårta till kaffet. Det är slaveri.” 

 

4.3.3 Anställd med fackligt uppdrag  

Företag 1 

4.3.3.1 Den fackligt engagerade vid implementeringen av balanserat styrkort 

Den fackligt engagerade var inte heller med vid framtagandet av det balanserade 

styrkortet, men var väl medveten om att detta fanns. Denne ansåg däremot att de 

anställda hade fått mycket information i samband med införandet av det 

balanserade styrkort, men att denna information var svår för de anställda att tolka.  

 

Respondenten trodde inte att det varit annorlunda om de fått vara delaktiga vid 

framtagandet av styrkortet. Det viktigaste, som denne såg det, var att målen var 

klara och att de kommunicerades ut till alla på företaget på ett enkelt sätt. Detta 

troddes bero på att alla mellanchefer tagits bort och att kommunikationsvägarna 

blivit kortare. Det hade även skapats en medvetenhet kring produktionsprocessens 

betydelse på företaget, som inte funnits tidigare.  

 

De effekter som synliggjorts med det balanserade styrkortet var att det jobbades 

hårt för att det skulle bli en hög summa på tavlan som visade det belopp som 

fakturerats ut för dagen. Det hade också skapats kvalitetsgrupper som vid 

kontinuerliga möten fick informera om hur det gått för gruppen. Eftersom de inte 

kunde konkurrera med priset måste de konkurrera med hög kvalité.  

  

”Att vi gör det snabbt och att vi gör det rätt är jätteviktigt för oss.” 

Företag 2 

För en fackligt anställd visade det sig att begreppet inte alls var känt. Även här 

försökte vi ställa följdfrågor om det nya styrsystemet, men ingen kännedom kring 
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vare sig det balanserade styrkortet eller styrsystemet fanns att tillgå. Frågorna 

rörande det balanserade styrkortet fick därmed utgå.  

4.3.3.2 Styrning mot verksamhetens mål 

Företag 1 

Respondenten menade att det övergripande målet i företaget var att de skulle vara 

kundens leverantör från idé till färdig produkt.  

 

”Vi skall hjälpa dem på vägen och vara extremt duktiga på det.” 

 

Även leveranssäkerhet och kvalité var viktigt. Det fanns mål över hur mycket som 

skulle faktureras ut för att få verksamheten att förbli lönsam. Målen och delmålen 

fanns dokumenterade i en liten bok. Om man var fackligt engagerad erhölls mer 

information om företaget och därmed var målen mer lättillgängliga. De anställda 

fick en prioriteringslista så att jobben blev utförda i rätt ordning och på så vis visste 

de om de var på väg mot målen. Respondenten ansåg att alla måste ha mål, 

annars skapades det förvirring. Denne ansåg även att det bästa var att de hade 

gemensamma mål. När målen gjordes upp ställde de sig frågorna:  

 

”Var är vi om fem år och vad behöver vi för att klara det?”  

 

Respondenten sa vidare att: 

 

”Alla känner till målen, men sedan glöms de ibland bort. Det är viktigt att bli 

påmind.” 

 

Resultatlistorna som anslogs på anslagstavlan var direkt kopplade till hur många 

procent prima varor som hade producerats. Genom dessa resultatlistor ansåg de 

anställda att de var på väg mot företagets mål.  

Företag 2 

Respondenten beskrev styrningen mot mål såsom ett begrepp som var helt 

relaterat till vad just den specifika arbetsuppgiften krävde. Den anställde hade även 
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ett personligt mål, vilket var att erhålla en annan arbetsuppgift inom samma 

företag.  

 

4.3.3.3 De anställdas roll och delaktighet i verksamhetens utformning 

Företag 1 

Att personalen fick gratis frukt och kaffe hade de anställda medverkat till och det 

betraktades som positivt. Dessa mindre förmåner som ledningen eventuellt inte 

tyckte hade någon betydelse, ansågs i det stora hela vara jättebra och väldigt 

motiverande.  Detta bidrog till att de anställda trivdes på arbetsplatsen och kände 

sig delaktiga att påverka. 

 

Utformningen av dagsfaktureringen som visade hur mycket företaget hade 

fakturerat ut under en dag ansågs också bidra till ökad arbetsprestationen. 

Respondenten uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag vet ingen av medarbetarna som inte går in till matsalen för att läsa på 

tavlan hur mycket vi har tillverkat.”  

 

Ytterligare en åsikt som framkom under intervjun var att drivkraften ökade då 

arbetet utfördes bra. Att som medarbetare inse att man utförde ett bra jobb eller att 

få bekräftelse på det kunde vara en betydande faktor, hävdade respondenten. 

Resultatlistor som belyste hur bra eller dåligt det har gått för företaget ansågs 

också påverka medarbetarnas prestation. 

Företag 2 

Något som ledningen inte hade haft möjlighet att utforma men som ändå 

existerade var gemenskapen med de andra medarbetarna i företaget. 

Respondenten hävdade att detta var anledningen till att medarbetarna tyckte att 

det var roligt att gå till jobbet och det bidrog till ännu högre arbetsprestationer.  

Anledningen till att detta angavs främst vara arbetskamraterna och trivseln på 

företaget. Respondenten hävdade att den inre motivationen kunde ha större 

betydelse än den yttre.  
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”Pengar är inte det viktigaste, det finns andra värden i företaget som ger 

mer än lönen.”  
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5 ANALYS 
5.1 Företagens inledande arbete med det balanserade styrkortet  

Angelöw menar att förändringprocesser inom en organisation kan uppfattas som 

något negativt eller som något positivt79. Han menar att de anställda ofta är 

negativt inställda till organisationsförändring eftersom de oftast är toppstyrda och i 

en förändringsprocess blir de anställda presenterade för ett färdigt 

förändringspaket som sedan skall implementeras i organisationen. Ginzberg menar 

istället att resultatet av implementeringen är beroende av hur 

implementeringsprocessen har utformats beroende av företagsstrukturen80. I de 

två organisationer vi undersökte var de anställda inte förberedda på en kommande 

förändring, vilket betydde att metoden för implementeringsprocessen inte ledde till 

att målet för verksamheten uppfylldes enligt Ericson och har därmed inget värde81. 

Schou menar att det viktigt att medarbetarna uppmärksammas på att en förändring 

verkligen är nödvändig och att de upplever ett behov av förändring av något slag82. 

Påbörjas implementeringsprocessen innan engagemang och acceptans föreligger 

menar författaren att det därmed finns risk att denna förändring kommer att 

misslyckas.  

 

I de organisationer vi har undersökt hade ledningen ambitionen att konstruera och 

införa det balanserade styrkortet som ett nytt styrsystem i deras organisation, för 

att kunna ge ledningen en snabb och uttömmande bild av verksamheten83. 

Framtagningen skulle bedrivas systematiskt i ett antal steg84. Denna styrning 

används i meningen säkerhetsställa ett genomförande inom företaget85. Innan de 

påbörjade konstruerandet av det balanserade styrkortet ansåg ledningen att det 

var viktigt att veta visionerna för att därigenom uppnå målen. För att erhålla dessa 

mål för verksamheten försökte ledningen konstruera mål som i sin definition skulle 

vara ”drivande” och ”levande”. Bestod målen inte av dessa egenskaper 

79 Angelöw, B, (1991), “Det goda förändringsarbetet”  
80 Ginzberg, M, (1980:4), ”An organisational contingencies view of accounting an information 
systmes implementations” 
81 Ericson, T (1998), ”Förändringsidéer och meningsskapande- en studie av strategiskt 
förändringsarbete“  
82 Schou, P, (1991), ”Arbetsmotivation – en studie av ingenjörer” 
83 Kaplan, R et al, (1993), “The Balanced Scorecard”  
84 Anthony, R et al, (2001), ”Management Control Systems” 
85 Anthony, R, (1990), ”Administrativ styrning” 
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förkastades de. Målen skulle dessutom vara lätta att mäta och förstå, därmed 

ansåg ledningen det även vara nödvändigt att tänka i icke monetära banor, som 

kan uppfattas som alltför ensidiga86. Kaplan och Norton menar att numera krävs en 

kombination och balans mellan de finansiella och icke-finansiella mätsystemen 

eftersom enbart de traditionella finansiella nyckeltalen kan ge ledningen felaktiga 

signaler87. De säger vidare att den komplexa ekonomiska miljön i vilken dagens 

företag agerar ställer nya och andra krav på den ekonomiska styrningen och de 

styrsystem som företagen tillämpar88.  Detta tyder på att ledningen upplevde sig 

behöva ett tidsenligt styrsystem och beslutade sig därmed för att införa balanserat 

styrkort som styrsystem i sin verksamhet. Även i det andra företaget eftersträvade 

ledningen att införa ett nytt styrsystem för att ge företagsledningen information som 

därigenom leder till möjligheten att utforma mått som leder till önskat beteende hos 

de anställda i organisationen. Likaledes blev de nyfikna på Kaplan och Nortons 

idéer och slutsatser i en av deras inledande strategiböcker89. Skillnaden i detta 

företag blev att det balanserade styrkortet konstruerades i projektform under några 

år. Att föra ner styrkortet på individnivå var inte ledningens ambition utan det skulle 

implementeras i de olika arbetsgrupperna som dock består av individer. Även Olve 

et al menar att den implementeringsmetoden som väljs kan bero på 

organisationens storlek och status samt organisationens kultur och affärsidé. Men 

att konstruera balanserat styrkort i projektform är något som är mer karaktäristiskt 

och lämpligare för större företag90. Men oberoende av organisationens storlek är, 

att om implementeringen ska nå framgång och om en verksamhet ska utvecklas 

genom en förändring menar Lorenge att fördelarna med implementeringen måste 

vara tydliga för alla i företaget och alla anställda måste vara delaktiga i 

implementeringsprocessen91. I de två organisationer som vi undersökte fanns 

ingen vetskap hos de anställda om att ett nytt styrsystem skulle implementeras och 

de upplevde heller inte att ett förändringsarbeta var på gång. Det visade sig när de 

anställda inte kände till vare sig det balanserade styrkortet eller ett nytt styrsystem i 

86 Ewing, P et al, (1998), “Styrning med balans och fokus” 
87 Kaplan, R  et al, (2001), “The Balanced Scorecard” 
88 Kaplan, R et al, (2001), “The strategy focused organisation – how balanced scorecard companies 
thrive in the new business environment” 
89 Kaplan, R et al, (1996) ”The Balanced Scorecard-translating strategy into action” 
90 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
91 Lorange, P, (1982), ”Implementation of Strategic Planning” 
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någon annan form.  Vilket betyder att det nya styrsystemet aldrig kan få de effekter 

som ledningen förväntar sig eftersom de anställda helt enkelt inte har involverats 

och har inte heller någon möjlighet att påverka det önskade händelseförloppet. 

 

5.2 Information 

Samtliga författare i vår teoretiska referensram är överens om att informationen till 

de anställda är en förutsättning för att lyckas med implementeringsprocessen av 

det balanserade styrkortet92. Informationen måste enligt Olve et al dessutom vara 

relevant, tydlig och kontinuerlig93.  Kersner menar att informationen motiverar 

medarbetarna på ett tidigt stadium till större engagemang och upplevelse för den 

nya organisationsförändringen94. 

 

När ledningen arbetade vidare i det förberedande arbetet av det balanserade 

styrkortet var det viktigt att information om vad styrkortet innebar och varför det 

skulle användas spreds ut i organisationen. Om effekter skulle kunna utvärderas 

och synliggöras var det viktigt att medarbetarna fick information och förstod varför 

styrkortet var viktigt att fokusera på även för dem. Genom tydlig information ökas 

förankringen av styrkortet bland de anställda95. I detta företag kunde vi se att 

informationen var otillräcklig genom att den var svårbegriplig och därmed inte 

nådde fram till alla anställda. Det visade sig då vissa av de anställda inte hade 

kännedom kring begreppet balanserat styrkort, eller vad det innebar och hävdade 

att den informationen de erhållit var svårtolkad. Skall företaget konstruera styrkort 

måste informationsunderlagen vara lättare att förstå. För att de anställda skall 

uppleva sin roll i helheten, menar Kaplan och Norton att ett gemensamt språk och 

diskussionsunderlag byggs upp i hela organisationen96. Det handlar enligt Lindvall 

om att oberoende enheter och individer agerar i hela företagets intresse97.  

 

I detta företag kan vi konstatera att informationen vid konstruerandet av styrkortet 

var bristande och inte nådde fram till de anställda. Den anställde talade om delmål 

92 Jacobs , R F et al, (2000), “Why ERP?: a primer on SAP implementation” 
93 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
94 Kersner, J, (1999), “Hitting the mark” 
95 Olve, N-G et al, (1999) ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
96 Kaplan, R et al, (1999) “The Balanced Scorecard” 
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och personliga ”dagsmål” och visste egentligen inte hur de hade betydelse för 

företaget som helhet. Enligt Kullvén är brist på målkongruens, det vill säga att den 

anställdes mål inte stämmer överens med organisationens mål, den vanligt 

inträffande negativa styreffekten98. Begreppet balanserat styrkort var inte känt hos 

de anställda. Än mindre att det var ett styrmedel som lotsade de anställda i den 

vardagliga verksamheten. Kaplan och Norton påpekar vikten av att det är önskvärt 

att de anställda upplever stor delaktighet från vid framtagandet av visioner, 

strategier, framgångsfaktorer och mål. Detta skall i sin tur leda till motiverade och 

engagerade anställda. Förs det dialoger i organisationen och känner de anställda 

till innebörden av visionerna vet de hur de skall agera för att nå dessa99. Även Olve 

et al menar att om så många som möjligt deltar vid konstruktionen av balanserat 

styrkort underlättar detta för den anställde att se sin roll i helheten100. Detta betyder 

att även detta förtaget var i behov av ett tidsenligt styrsystem men även här var det 

endast en ledningsprodukt där de anställda inte hade involverats i skapandet av 

det nya styrsystemet. 

 

Inte heller den fackligt engagerade i detta företag var bekant med det balanserade 

styrkortet. Vi kunde även här konstatera att informationen var otillräcklig och att 

delaktigheten saknades i och med att den vederbörande inte visste vad begreppet 

balanserat styrkort innebar eller att ett nytt styrsystem var på ingång. Olve et al 

menar att det är viktigt att mellanchefer, fack och nyckelpersoner får ta del av 

informationen. Genom en aktiv dialog mellan dessa minskar risken att felaktiga 

signaler sänds vidare ut till de övriga anställda101. Enligt Kaplan och Norton är 

denna framtagningsprocess tidskrävande, det vill säga det gäller att vara observant 

på att det tar mycket tid att sprida tankesättet inom företagets väggar102. Vilket 

betyder att tid måste tas i anspråk som i sin tur i praktiken innebär att 

kärnverksamheten måste stå tillbaka för implementeringsprocessen.  

 

97 Lindvall, J (2001) ”Verksamhetsstyrning” 
98 Kullvén, H (2001) ”Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv” 
99 Ibid 
100 Olve, N-G et al, (1999) ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
101 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
102 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
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Vi kan konstatera det alla författare var överens om, nämligen vikten av att 

informationen når fram till de anställda har försummats i bägge företagen ur de 

anställdas perspektiv. Vi kan även konstatera att den information ledningen försökt 

att ge de anställda via informationsmöten hade misslyckats då de anställda ej 

heller deltog på dessa möten. Detta betyder att informationskanalerna behöver ses 

över för att i framtiden kunna fungera på ett sätt som gör att de anställda kan och 

vill ta del av informationen. 

 

5.3 Dialog 

Olve et al menar att information och dialog är två grundstenar som är 

sammanlänkade med varandra103. Han säger att om individen inte får ta del av 

informationen kan det inte heller föras några dialoger. Även Nordstrand och Högsta 

menar att dialogen är viktig och den största bidragande orsaken till att 

implementeringsprocessen inte får full effekt är den bristande kommunikationen104. 

Nilsson och Hiltmann menar kan det finnas risk att det balanserade styrkortet inte 

ses som det strategiimplementeringsinstrument det är utan att de anställda 

upplever styrkortet som ett kontrollredskap105. Det är meningen att dialogerna skall 

förhindra att denna förhållande uppstår, vilket i sin tur bekräftar vikten av 

dialogerna. 

 

För att vidare säkerställa införandet av det balanserade styrkortet var det även 

viktigt att ledningen tog fram och fastställde målen. För att ta fram målen i företaget 

beskrevs och dokumenterades processerna. Målen var inte statiska utan revideras 

vid varje budgetsprocess för att förbli levande. I och med att målen i en 

organisation är under ständig förändring menar Svensson att det därför är viktigt 

att det kontinuerligt förs dialoger och hålls löpande diskussioner kring 

målstyrningsprocessen där alla anställda känner sig berörda och delaktiga106. Även 

103 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
104 Nordstrand, L et al, (2000), “Personlig kompass – med balanced scorecard för arbetsglädje och 
ökad effektivitet”  
105 Nilsson, et al, (1996:6), ”Styrkortet bra alternativ-men det finns fallgropar” 
106 Svensson, A, (1997), ”Målstyrning i praktiken” 
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Kaplan och Norton hävdar att dialogen mellan ledningen och de anställda är en 

grundläggande förutsättning för att ett komplett styrkort skall uppnås107.  
 
Kaplan och Norton menar att ledningen bör föra en intensiv dialog med varandra 

och noga granska företagets visioner och strategier innan de vänder sig till de 

anställda108. Genom detta minskar risken att felaktiga signaler om företagets 

visioner, strategier och mål sprids vidare ut i organisationen. Vi kunde se att 

organisationens mål och den anställdes mål inte stämde överens i detta företag. 

Detta kunde vi konstatera då den anställde inte talade om mål i 

företagsövergripande syfte utan personliga mål för sin enskilda arbetsuppgift. 

Dessa personliga mål leder på lång sikt till företagets uppsatta mål och har på det 

viset en koppling till det balanserade styrkortet. Men denna koppling kan förtydligas 

genom dialoger från ledningens sida.  Kullvén hävdar att den negativa och vanligt 

förekommande effekten är att det ofta uppstår brist av målöverensstämmelse, det 

vill säga att den anställdes mål inte stämmer överens med företagens uppsatta 

mål109. Denna brist på målöverensstämmelse framkom då den anställde inte 

visade något intresse av att ta del av den information som erbjöds då det fanns 

möjlighet att erhålla företagets definierade mål om så önskades. Olve et al menar 

att genom större delaktighet hos de anställda vid framtagandet av visioner, 

strategier, framgångsfaktorer och mål ökas deras engagemang och motivation110. 

Även Kersner påpekar att om de anställda upplever denna delaktighet vid 

utformningen av styrkortet har det visat sig att det påverkar medarbetarnas 

fortsatta inställning till det balanserade styrkortet. Detta visar sig genom att om 

medarbetarna känner sig delaktiga leder detta till ökad motivation111.  

 

Den anställde med fackligt uppdrag ansåg att det var viktigt att speciellt målen var 

klara och att de kommunicerades ut till alla på företaget på ett enkelt sätt. Det hade 

skett en förbättring, vederbörande förmodade det berodde på att alla mellanchefer 

tagits bort och att kommunikationsvägarna blivit kortare. Gustafsson och 

Gustafsson hävdar att styrning och samordning syftar på de relationer som måste 

107 Kaplan, R, (1999), “The Balanced Scorecard” 
108 Ibid 
109 Kullvén, H, (2001), ”Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv” 
110 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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etableras mellan anställda och ledning för att säkerställa att de bidrar till 

förverkligandet av organisationens mål112. Enligt Kaplan och Norton krävs det även 

att en dialog skapas för en ökad förståelse som leder till bättre kommunikation. 

Detta i sin följd bidrar till att medarbetarna blir mer medvetna om vad som händer i 

organisationen och upplever vad som skall göras för att styrningen och 

samordningen skall säkerställas för att nå organisationens mål113. Vi kunde 

konstatera att trots att mellanchefer hade tagits bort och beslutsvägarna hade 

minskats hade inte dialogerna mellan de anställda och ledningen förbättrats 

avsevärt. Detta kan vi fastställa av den orsaken att implementeringsprocessen inte 

fått önskad effekt vilket bland annat beror på bristande dialoger som Kaplan och 

Norton menar är grundläggande för att ett fullständig styrkort skall uppnås114. 
 

5.4 Delaktighet 

Olve menar det är viktigt att ha engagerad och välmotiverad ledning som försäkrar 

att implementeringsprocessen ges högsta prioritet och förankras väl i hela 

organisationen115. Den anställde måste ta del av händelseförloppen i 

organisationen, det vill säga vara delaktiga i framtagningsprocessen av 

styrkortet116. Även Hussey betonar vikten av delaktighet vid förändringsarbete, att 

alla anställda medverkar med sina idéer och kunskaper117. De anställda var inte 

delaktiga vid framtagandet av styrkortet och kände inte heller till begreppet 

balanserat styrkort. Balanserat styrkort var helt enkelt inte implementerat på 

individnivå. Vilket vi kunde se genom en avsaknad i att vilja skapa en delaktighet 

från ledningens sida via uttalandet: ”Kalle kanske inte förstår 

lageromsättningshastighet”, vilket betyder att man inte eftertraktar en delaktighet 

från Kalles sida och därmed har delar av syftet med balanserat styrkort gått 

förlorat. Ericson menar att ledningen måste vara framåtdrivande och att det krävs 

kontinuerlig uppbackning av ledningen i en implementeringsprocessen för att 

111 Kersner, J, (1999), “Hitting the mark” 
112 Gustafsson, A-M et al, (1998), “Organisation och ledarskap” 
113 Kaplan, R et al,  (1999), “The Balanced Scorecard” 
114 Kaplan, R, (1999), “The Balanced Scorecard” 
115 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktikt” 
116 Hussey, D, (1996), “The implementation Challenge” 
117 Ericson, T, (1998), “Förändringsidéer och meningsskapande – en studie av strategiskt 
förändringsarbeetet” 
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lyckas med den. Kasurinen gör gällande att kulturen och maktfördelningen har 

betydelse för om implementeringsprocessen skall lyckas eller inte118. 

 

Företag som inte sprider styrkortet i hela organisationen går miste om de 

anställdas kreativitet, lärandeförmåga och potentiella innovationer119. Enligt 

Kersner är det viktigt att medarbetarnas upplever delaktighet vid införandet av det 

balanserat styrkortet vilket i sin tur är en förutsättning för att få de anställda att 

känna sig motiverade och engagerade och för att denna implementering skall 

kunna möjliggöras120. I detta företag kan vi alltså konstatera att de anställdas 

delaktighet vid införandet av styrkortet inte varit förekommande men att det som 

istället motiverade den anställde var någon form av bonussystem som var 

relaterad till vinstresultat. En konkret demotiverande handling för de anställda var 

istället när förmännen vid företaget fick flera tusen kronor då företaget hade gått 

med den största vinsten genom tiderna och de anställda fick nöja sig med tårta till 

kaffet. Med detta menar Boethius och Edin att när det gällde den yttre motivationen 

kan det finnas en risk att hamna i ond cirkel som med tiden spricker när det inte 

går att tillfredsställa förväntningarna längre121.   

 
Kersner påpekar också att medarbetarnas delaktighet har visat sig ha större 

betydelse vid utformningen av det balanserade styrkortet än under det fortgående 

arbetet122. Han menar att om medarbetarna känner sig delaktiga vid konstruktionen 

av styrkortet kan detta påverka deras fortsatta motivation. Boethius och Edin 

hävdar däremot att om det saknas den inre övertygelsen finns det inga 

motivationsmetoder som kan motivera en till att utföra ett bra jobb. Om inte den 

anställde själv ser meningen i det den gör kan inget påverka den inre 

motivationen123.  

 
Den fackligt engagerade i detta företag talade om personliga mål som motiverar, 

vilket var att erhålla en annan arbetsuppgift inom samma företag. Mål som var 

118 Kasurinen, ,T (2002), ”Exploring management accounting change: the case of Balanced 
Scorecard Implementations” 
119 Danbom D & Janka M (1997)“Humor is strategy” 
120 Kersner, J (1999) “Hitting the mark” 
121 Boethius, S & Edhin, M (1993) ”Myten om moroten” 
122 Kersner, J, (1999), ”Hitting the mark” 
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uppsatta för hela verksamheten var inte direkt aktuellt för deras del. Men för att 

styrkortet skall uppnå sitt syfte och fungera väl hävdar Kaplan och Norton att det 

krävs att måtten på ett balanserat styrkort skall bygga på en gemensam och tydlig 

definition av företagets mål124. Det är betydelsefullt att informationen gällande 

balanserat styrkort är tydlig och når samtliga medarbetare. Detta betyder att det 

balanserade styrkortet inte heller var känt i detta företag. Eftersom det inte var känt 

hos de anställda kunde det heller inte utveckla denna delaktighet som i sin tur 

leder till att de anställda var motiverade till att uppnå företagets mål. Wiberg och 

Stemme menar att delaktigheten har en stark koppling till individens motivation125. 

Det är viktigt att målen informeras på ett tydligt och bra sätt att de anställda kan 

engagera sig och målen kan förverkligas menar de vidare.  

 

Balanserat styrkort bygger på delaktighet hos medarbetarna vid framtagandet av 

visioner, strategier, framgångsfaktorer och mål. Detta menar Kaplan och Norton 

leder till ökat engagemang och motivation hos de anställda126. Dock hävdade en 

anställd med fackligt uppdrag att denne ställde sig tveksam till om ett deltagande 

vid framtagningen av styrkortet hade varit av betydelse. Vederbörande hade heller 

inte varit delaktig vid framtagandet av styrkortet, vilket motsäger Kaplan och 

Nortons syn på delaktighet vid framtagandet127. För att styrkortet ska bli effektivt 

och fungera väl som styrmedel krävs att alla i organisationen är införstådda med 

det. Det räcker därmed inte enbart att involvera företagets högsta ledning. Målet är 

att alla i organisationen ska förstå strategin och uppleva att de aktivt bidrar i 

implementeringsprocessen, säger Olve et al128. Detta betyder att försummar 

ledningen delaktigheten från de anställdas sida vid framtagningen av styrkorten så 

går ledningen även miste om motiverade anställda, vilket också är ett av syftena 

med styrkorten. 

 

123 Boethius, S & Edhin, M (1993) ”Myten om moroten” 
124 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
125 Wiberg, L et al, (1988), ”Målförverkligande ledarskap-en bok om självständighet och samverkan” 
126 Kaplan, R et al, (1999), “The Balanced Scorecard” 
127 Ibid 
128 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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Schou hävdar att organisationens behov följaktligen måste balanseras så att både 

ledningen och de anställda upplever fördelar129. Olve et al menar att styrkortet kan 

hjälpa till att skapa en helhetssyn som täcker detta behov och ger möjligheter för 

både de anställda och ledningen att genom delaktighet skapa en gemenskap som 

därigenom utvecklar det balanserade styrkortet130. Detta betyder att eftersom 

varken styrkortet eller satsningen på ett nytt styrsystem är känt hos de anställda 

kan de inte heller utveckla denna delaktighet som i sin tur leder till att de anställda 

är motiverade till att uppnå företagets mål.  

129 Schou, P, (1991), ”Arbetsmotivation – en studie av ingenjörer” 
130 Olve, N-G et al, (1999), ”Balanced Scorecard i svensk praktik” 
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6 SLUTSATS 
 
Förtroendet för det balanserade styrkortet var inte att ta miste på bland ledningen 

vid de bägge företagen vi undersökte. Deras övertygelse att styrkortet skulle ha en 

positiv inverkan på verksamheten var stor. Dock kunde vi under intervjuerna utläsa 

från deras uttalanden att det fanns vissa svårigheter att konstruera och införa 

styrkortet i verksamheterna. Vi kunde se via informationen, dialogen och 

delaktigheten från de anställdas sida att det krävdes mer tid att utveckla och 

implementera styrkortet än den tid ledningen avsatte för införandet av det nya 

styrsystemet. 

 

Information om vad ett balanserat styrkort innebar och hur det ska användas var 

otillräcklig och hade endast nått fram till ett fåtal av de anställda. Den ringa 

information som fanns om balanserat styrkort var svårtolkad och hade inte 

anpassats till de individer som skulle beröras av användningen. Informationen 

mellan ledningen och de anställda hade inte lyckats vilket är en grundläggande 

förutsättning för att ett komplett styrkort skall uppnås annars skapas inte det 

värdefulla verktyg som det ämnas vara menar vi. 

 

Dialoger som skulle skapa en ökad förståelse mellan ledningen och de anställda 

hade inte lyckats vid införandet av balanserat styrkort. Dialoger skulle leda till 

bättre kommunikation vilket i sin följd bidrar till att medarbetarna blir mer medvetna 

om vad som händer i organisationen. Förs det dialoger i organisationen och känner 

de anställda till innebörden av visionerna vet de hur de skall agera för att nå 

organisationens mål. 

 

De anställda upplevde inte alls att de varit delaktiga vi fram framtagandet av 

balanserat styrkort. Delaktigheten vid framtagandet av balanserat styrkort är viktig 

för ökad acceptans av förändringen, vilket i sin tur leder till högre engagemang och 

motivation hos de anställda.  

 

Eftersom ledningen inte hade synliggjort styrkortet i organisationerna kunde heller 

inte de anställda identifiera sig med styrkortet och de prestationer som erfordras 
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och därmed skapades inte heller någon motivation via det balanserade styrkortet 

till att uppnå företagets mål. Om medvetenheten från ledningens sida varit högre 

avseende deras arbetsinsats inför implementeringen av det balanserade styrkortet 

hade resultatet sett annorlunda ut och med ganska hög sannolikhet, bättre. 
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INTERVJUGUIDE      

  Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till ledningen:      

 
Hur kom Ni fram till definitionen av företagets mål? 

Revideras målen efterhand som de förändras? Är de uppdaterade? 

Hur förankrar Ni dessa mål hos de anställda? 

Vad har NI aktivt gjort för att motivera de anställda att sträva mot företagets mål? 

Hur arbetar NI med balanserat styrkort? 

Hur långt ned i organisationen är det balanserade styrkortet? 

Hur gick denna process till? 

Ser NI att de anställda har uppfattat vad som förväntas av dem? Är det 

balanserade styrkortet tydliga (lätta att förstå)? 

Kan Ni se några konkreta exempel på effekterna med balanserade styrkort? 
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INTERVJUGUIDE     
  Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till de anställda: 

 
Vilka är företagets mål? 

Hur kommunicerades företagets mål till Dig? 

Vad motiverar Dig i Ditt arbete? 

Vad har Du för mål med Ditt arbete?  

Hur vet Du att Du gör ett bra jobb? 

Hur vet Du att Du är på rätt väg mot företagets mål? 

Känner Du att Du är på rätt väg mot företagets mål? 

Har Du varit delaktig vid framtagandet av balanserade styrkort? 

Tror Du att det hade varit annorlunda om Du varit delaktig/hade kunnat påverka? 

Anser Du det är av betydelse av att vara delaktig vid framtagandet av balanserade 

styrkort? 

Vad har Du bidragit med`? 

Har Ditt arbete fått några märkbara effekter med balanserade styrkort? Hade Du 

uppnått dessa effekter utan balanserade styrkort? 

Hur hade det balanserade styrkortet motiverat Dig till en högre arbetsprestation? 
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