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SAMMANFATTNING 
I förundersökningen av balanserade styrkort upptäckte vi tidigt att flera företag frångått 
modellen efter en kort tids användning, trots litteraturens positiva framställning av den. Vi 
ställde oss då frågorna när företag väljer att frångå tillämpningen och utvecklingen av 
balanserade styrkort samt vilka faktorer som påverkar detta beslut. Syftet med uppsatsen blev 
att genom att jämföra företag förstå vilka faktorer som kan påverka företag att avbryta 
vidareutvecklingen av styrkortet. Vi valde att fokusera på implementeringen och 
vidareutvecklingen av balanserade styrkort. Uppsatsen grundar sig på en fallstudie av två 
företag, Plastic Technology Composites i Kåge och Centek i Luleå, samt intervjuer med två 
mycket kunniga personer inom ämnesområdet, Christian Ax på Handelshögskolan i Göteborg 
och Nils-Göran Olve på Linköpings Universitet. Slutsatserna av studien är att det krävs 
ständig vidareutveckling för att hålla styrkortet levande då styrkort som inte följs upp blir 
utan funktion. Det är viktigt att skapa acceptans och motivation hos både ledning och 
personal för att få ett fungerande styrkort. Ett lyckat styrkortsarbete kräver god 
kommunikation och kompetens inom företaget. Det är också viktigt att finna en balans 
mellan mätetalen samt att styrkortet måste vara en väl förankrad och naturlig del av 
organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
In the preliminary study of balanced scorecards we early discovered that several companies 
have stopped using the model after a short period of time in spite of the literatures positive 
description of the model. We asked ourselves when companies choose to stop the usage and 
development of balanced scorecards and which factors that affect the decision. The purpose 
of this study is to understand which factors that affect companies to stop the development of 
scorecards by comparing different companies. We choose to focus on the implementation and 
development of balanced scorecard. The essay is based on a study of two companies, Plastic 
Technology Composites in Kåge and Centek in Luleå, and interviews with two very 
competent persons in this particular field, Christian Ax from Handelshögskolan in 
Gothenburg and Nils-Göran Olve from Linköpings Universitet. The conclusion of the study 
was that it takes constant development to keep the scorecard alive. A balanced scorecard that 
is not continually updated will ultimately be useless to the company. Companies must also 
create acceptance and motivation at both the management and the personnel. A successful 
scorecard demands good communication and competence in the company. It is also important 
that companies find a balance between the numbers of measurements, and that the scorecard 
is a natural part of the organisation.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel vill vi introducera läsaren i ämnet, genom att börja med våran bakgrund till 
ämnet följd av en problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen preciseras sedan 
frågeställningar som avgränsas ytterligare i uppsatsens syfte. 

1.1 Intresset för balanserade styrkort 

Intresset för balanserade styrkort väcktes hos oss då vi under vår utbildning kommit i kontakt 
med begreppet vid ett flertal tillfällen. Inför val av uppsatsämne läste vi litteratur, hade 
kontakt med företag och personer som var kunniga i ämnet. Detta framkallade en nyfikenhet 
hos oss och resulterade i denna uppsats. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns många olika åsikter och definitioner angående balanserade styrkort. Olve, Roy och 
Wetter (1997, s 5) menar att det är svårt att fånga balanserade styrkort i en kompakt 
definition, eftersom hur det används är viktigare än själva styrkortet. Nationalencyklopedin 
(2005) definierar balanserade styrkort som:  
 

”Balanserade styrkort har sedan mitten av 1990-talet använt som 
svenskt begrepp för engelska balanced scorecard. Det avser en 
kompakt beskrivning av en verksamhet med användning av ett antal 
mätetal (styrmått), uppdelade på ett antal ”perspektiv” eller 
”fokusområden”. I grundmodellen är dessa fyra: finansiellt, kund, 
(interna) processer samt förnyelse och utveckling. Sammanlagt 
används högst 15-20 mått, av vilka flertalet är icke-monetära”. 
 

Kaplan och Norton (1999, s 12ff) var bland de första att beskriva konsekvenserna av 
samhällets förändring och de föreslog en ny struktur för att mäta och styra företagets 
verksamhet. Styrkan i balanserade styrkort ligger bland annat i att medarbetarna får en ökad 
förståelse för helheten. Styrkort formulerar och synliggör företagets vision, affärsidé och mål. 
Författarna menar därmed att det blir lättare att se hur verksamhetens olika delar hänger ihop 
och påverkar varandra (ibid). Även Ax, Johansson och Kullvén (2002, s 671) diskuterar att 
styrkort kan karakteriseras som en metod eller en samling idéer om hur företagets vision och 
strategi kan sammanlänkas med den kortsiktiga verksamheten. Styrkortet avser att skapa 
förutsättningar för den ekonomiska styrningen med en tydlig och medveten strategisk 
inriktning (ibid).  
 
Ax et al (2002, s 671) menar att det krävs balans mellan de olika perspektiven för att ett 
balanserat styrkort ska översätta ett företags strategi till ett antal mått i ett antal perspektiv. 
Det balanserade styrkortet innebär mer än att endast komplettera finansiella prestationsmått 
med icke-finansiella. En balans erhålls främst mellan finansiella och icke-finansiella mått, 
kortsiktiga och långsiktiga mål, det externa och det interna perspektivet och subjektiva mål 
(ibid). Enligt Nordstrand och Högsta (2000, s 49ff) är förarbetet med utformningen av 
styrkortet värdefullt. Styrkortet ger delaktighet och skapar förutsättningar för ett optimalt 
samarbetande arbetslag. Under arbetets gång fungerar styrkortet som en kompass och en 
försäkring så att fokus hålls. Styrkan med styrkort är att det tar hänsyn till helheten, från 
vision och ned till de konkreta handlingsplanerna som ska genomföras, vid vilken tidpunkt 
och av vem. Dessutom nås balans mellan olika fokusområden och ett projekt kan ses ur olika 
synvinklar. Författarna konstaterar även att styrkort är betydelsefullt och ger en bra struktur 
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när företag genomför ett stort och omfattande projekt (ibid). Vidare menar Nordstrand och 
Högsta (2000, s 67) att många ansvariga på olika nivåer ofta har mer kunskaper än vad de 
tror om verksamhetens utveckling, styrkor och svagheter. Balanserade styrkort hjälper till att 
strukturera tankarna (ibid). 
 
Många författare tar endast fördelar av balanserade styrkort, det finns emellertid andra 
förefattare som har ett mer objektivt synsätt. Olve, Petri, Roy och Roy (2003, s 127) menar 
att de flesta författare som skriver om balanserade styrkort tror på konceptet till den grad att 
de glömmer att tala om de nackdelar som en del företag möter i arbetet med att arbeta med 
styrkort. I en artikel i Dagens Industri (Styrkortets potential, 1999) står det skrivet att behovet 
av att utforma styrkortet inte nog kan understrykas så att nytänkande och innovationer 
uppmuntras. Det handlar om att betona helheten och kräver att ledningen vågar släppa in 
medarbetarna i det strategiska samtalet (ibid).  
 
I studier gjorda av Wenisch (2004) kan det inte konstateras att implementering av 
balanserade styrkort gav några fördelar i utvecklingen av nya strategier eller förändringar av 
redan existerande. Olve och Petri (2005) menar att styrkort kan vara positivt värdeladdat, 
något som företagare bör ha och lyckas bra med då styrkortet är en väl ansedd styrmodell i 
dagsläget.     
 
Enligt Wenisch (2004) är balanserade styrkort ett bra instrument men författaren menar att 
företagen ofta underskattar de problem som kan uppstå vid hanteringen. Styrkort är ett 
välutvecklat instrument men den verkliga utmaningen är att tillämpa det i organisationen 
(ibid). Vidare menar Nørreklit (2000) att om modellen skall vara effektiv måste styrkortet bli 
rotat både i ledningen och i organisationen. Ledningen måste bidra med resurser och målet 
måste förankras i organisationen. För att styrkortet ska fungera hos de anställda måste det 
kommuniceras på ett språk som de anställda förstår. Om förankringen av de balanserade 
styrkorten lyckas eller inte beror på om prestationsmåtten reflekterar strategin och på hur 
prestationsmåtten översätts till de anställda (ibid). 
 
Balanserade styrkort har enligt Olve et al (2003, s 11) fått stark genomslagskraft men 
samtidigt menar författarna att ett stort antal misslyckande rapporterats. Många 
implementeringar har inte lett till förväntat resultat och företag har gett upp sina satsningar. 
Organisationer som introducerar styrkort måste arbeta tålmodigt under många år innan de kan 
påstå att de har ett förändrat styrsystem. Det är först i dagsläget som företag börjar ta 
initiativet till mer omfattande satsningar på balanserade styrkort (ibid).  
 
Vidare diskuterar Olve et al (2003, s 11) om uppfattningen att balanserade styrkort, BSC 
”bara är ytterligare ett trebokstavsmode” spritt av konsulter ungefär som Total Quality 
Management (TQM), Business Process Reengineering (BPR) och Activity Based Costing 
(ABC). Författarna menar att dessa inte gett bestående nytta och är en syn som kan 
ifrågasättas. Begreppen har använts för att de var mode, men verktygen har inte fått en 
verklig chans eftersom de tillämpats felaktigt. Samma öde kan drabba balanserade styrkort 
(ibid). Problemet med att leva med styrkort har getts alltför liten uppmärksamhet (op cit, s 
25). Även Wenisch (2004) diskuterar att det tar lång tid innan den dagliga användningen av 
balanserade styrkort är en självklarhet. I Dagens Industri (Låt inte styrkortet, 1999) kan man 
läsa att styrkortets kapacitet sällan utnyttjas fullt ut. En viktig förklaring är att företagen inte 
har hunnit utveckla modellen fullt ut då detta kan ta fler år. I ett flertal fall går det tidigt att se 
problem och faror för misslyckanden. Huvudorsaken till det är bristande kunskap hos ledning 
och nyckelpersoner gällande vad ett styrkort syftar till och innebär (ibid). 



Inledning 
 

3 

Enligt en artikel i Dagens Industri (Styrkortets potential, 1999) kan styrkortet ge nackdelar 
om det används fel. Det kan ge en falsk känsla av trygghet och uppvaknandet kan bli 
smärtsamt, företagen förtränger behovet av utveckling och förnyelse. Trots en utbredd 
användning av balanserade styrkort är det ändå få företag som tagit tillvara dess verkliga 
kapacitet. De har inte på allvar insett styrkortets möjligheter och därför ofta misslyckats med 
utformningen och användandet. I stället för att skapa en styrning som betonar helheten och på 
ett aktivt sätt bidrar till att utveckla företaget, verkar många styrkort snarare bibehålla det 
traditionella budgettänkandet. Ett tecken på detta är att uppföljning av områden som påverkar 
den framtida konkurrenskraften, exempelvis företagets produkt- och kompetensutveckling, 
sker alltför sällan. Lika allvarligt är att många företag inte utvecklat mått som speglar hur 
marknader och konkurrenter utvecklas (ibid). Nyström och Wallén (2004, s 32) menar att 
man i implementeringsfasen noggrant bör tänka igenom fördelningen av arbetet så att alla 
hjälps åt att lösa huvuduppgiften. De menar att motivationen till att samarbeta är avgörande 
för vilka resultat som åstadkommes (op cit, s 47). Det gäller att det finns rätt kompetens och 
förutsättningar för samarbete redan från början (op cit, s 55).  
 
Med anledning av ovanstående problemdiskussion har följande frågeställningar uppkommit: 

• När väljer företag att frångå tillämpningen och utvecklingen av balanserade styrkort? 
• Vilka faktorer påverkar att företag väljer att frångå tillämpningen och utvecklingen av 

balanserade styrkort?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå vilka faktorer som kan påverka företag att avbryta 
användningen av balanserade styrkortet. Vi har valt att fokusera på implementeringsfasen och 
användandet.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningen ska ge läsaren en introduktion till undersökningsområdet som leder fram till två 
frågeställningar som därefter avgränsas ytterliggare till syftet med uppsatsen. I det andra 
kapitlet presenteras teorierna som vi valt som grund för denna studie vilka är kopplade till 
syftet. I det efterföljande kapitlet beskrivs vilken metod vi använt för att få ett tillförlitligt 
resultat av studien. Vidare presenteras den empiriska undersökningen i kapitel fyra och i 
nästkommande kapitel analyseras empirin mot teorin samt en diskussion kring detta. Kapitel 
sex tar upp våra slutsatser och förslag till fortsatt forskning och därefter följer referenslista 
samt bilagor.  
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2 TEORI 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram som har sin grund i tidigare forskning. 
Kapitlet inleds med den definition av balanserade styrkort som vi har valt att använda i vår 
uppsats. I början av teorin fokuserar vi på implementeringen då vi anser att det är en viktig 
del i styrkortsarbetet samt att vi anser att de flesta bidragande faktorerna till att företag 
avbryter användandet återfinns här. Teoriernas relevans har bedömts utifrån syftet i 
undersökningen. 

2.1 Balanserade styrkort 

I denna uppsats har vi valt att utgå från Lindvall (2001, s 220) definition gällande att ett 
styrkort ska vara fullständigt implementerat.  
 

”En implementering avser att verksamheten planeras, följs upp och 
att styrdialogen förs i styrkortstermer. Dessutom bör för en 
implementering gälla att styrkortet ska vara allmänt spritt inom 
företaget. Det bör inte avse isolerade företeelser, genomförda på 
enstaka håll inom företaget”.  
 

Lindvall (2001, s 220f) menar att få företag fullt ut implementerat balanserade styrkort. Det 
är upp till det enskilda företaget att definiera sin styrkortslösning då användningen kan se 
olika ut i olika organisationer. I många situationer används styrkort som ett hjälpmedel till 
önskvärda förändringar av företagets styrning. Det är vanligt att det enskilda företagets 
styrkort inte uppfyller kriterierna för den teoretiska definitionen (ibid).  
 
I en studie gjord av Olve och Petri (2005) bekräftas att styrkort kan användas på många olika 
sätt. Författarna diskuterar även att företag noga bör överväga hur de vill utforma sin 
användning och se införandet som en mångårig utveckling. 

2.2 Styrkortets perspektiv och mätetal 

Kaplan och Norton (1999, s 266f) menar att organisationer arbetar intensivt efter att nå det 
”perfekta styrkortet”. När information inte finns tillgänglig för något av de viktiga styrtalen 
försöker de installera informationssystem som skall generera de önskade upplysningarna, 
detta kan släcka entusiasm inför projektet. Kaplan och Norton skriver vidare att ett lyckat 
styrkortsprogram kräver ett starkt engagemang och mycket av ledningsgruppens tid.  
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002, s 683) finns det uppenbara nackdelar med 
styrkortsarbetet. En nackdel är att styrkortsarbetet kan vara omfattande, byråkratiskt och i 
många avseenden komplicerat att genomföra. En annan nackdel är att det är svårt att 
samordna arbetet och förena olika åsikter och viljor kring till exempel fastställande av 
strategiska målsättningar och val av handlingsprogram för att uppnå dem. Det krävs nya 
rutiner och system för datainsamlingar, databearbetning och datarapportering vilket kräver 
mycket resurser och är till nackdel för företaget (ibid). 
 
Lindvall (2001, s 207) menar att behovet av att kunna mäta i verksamheten framkommer av 
det ofta använda uttrycket ”det som mäts uppmärksammas”. Anthony och Govindarajan 
(2001, s 451f) påpekar att det inte finns några formella rutiner för att uppdatera mätningar att 
dessa går i linje med förändringar i strategin. Detta kan leda till att företagen producerar 
mätningar som bygger på gårdagens strategi. Vid för många mått finns det risk att ledningen 
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tappar fokus och istället försöker mäta för många parametrar samtidig. Vid för få mått kan 
det leda till att viktiga mätningar går förlorade som kan vara avgörande för företagets 
framgång (ibid).  
 
Mätningar kan också medföra negativa effekter enligt Lindvall (2001, s 208). En sådan risk 
är att mätningarna hamnar i fokus medan verksamheten hamnar i bakgrunden och detta kan 
leda till negativa konsekvenser. Det är inte hellre ovanligt att chefer försöker kompensera 
bristande insikter och kunskaper om verksamheten genom att utöka den administrativa 
kontrollen, i form av fler mätetal. En annan ofta förekommande kritik enligt Lindvall handlar 
om att många mätningar endast utförs därför att det är möjligt, inte därför att det är mest 
viktigt. Viktigare men mer svårmätta förhållanden kan därför komma att lämnas då de är 
svåra att mäta (ibid).  
 
Enligt en undersökning gjord av Olve och Petri (2005, s 60) är fyra stycken perspektiv den 
vanligaste utformningen av balanserade styrkort och antal mått per perspektiv är ofta tre till 
fyra.  Hallegårde och Johansson (1999, s 12) rekommenderar sex till åtta perspektiv. 
Aartojärvi (2003, s 21) hävdar att styrkortet ska innehålla de absolut viktigaste måtten, annars 
finns risken att skapa en otydlighet kring vad som är väsentligt för organisationen. Lindvall 
(2001, s 217) ser inte antalet mätetal som heligt men menar att om för många perspektiv 
används är det viktigt att de är starkt relaterade till företagets strategi. Med fler perspektiv 
finns alltid en ökad risk för uppkomsten av situationer präglade av informationsöverflöd 
(ibid). Olve och Petri (2005) diskuterar att det viktiga inte är hur många perspektiv och mått 
som används utan hur styrkortet fylls med innehåll och nyttjas.  

2.2.1 Omvärldsförhållanden 
Nørreklit (2000) anser att balanserade styrkort har för få perspektiv då modellen inte tar 
hänsyn till omvärldsförhållanden när det gäller konkurrens och teknisk utveckling. Styrkortet 
beskrivs som statisk eftersom modellen inte bygger på ett förfarande där visionen ständigt 
prövas och ifrågasätts (ibid).  

2.3 Orsak-verkan samband 

Om det föreligger tidsintervall mellan orsak-verkan sambanden menar Nørreklit (2000) att 
det är problematiskt då en tidsdimension saknas i de balanserade styrkorten. Eftersom man 
inte tar hänsyn till tidsintervall otydlig görs både skillnader och förhållanden mellan 
företagets verksamhet och utveckling (ibid).  
 
Anthony och Govindarajan (2003, s 452f) anser att användandet av balanserade styrkort 
begränsas av att det finns nackdelar med implementeringen. Det finns inga garantier på att de 
uppställda kausala orsak-verkan sambanden verkligen fungerar. Kopplingen mellan icke-
finansiella mått och finansiella resultat, att nöjda kunder ger bra resultat, är inte självklar. 
Vidare är finansiella mått ofta väldigt inrotade hos företagsledningen, både som styrsätt och 
som belöningsgrund (ibid). Även Nørreklit (2000) diskuterar att kundtillfredsställelse inte 
alltid leder till goda finansiella resultat. Finansiella kalkyler krävs för att fastställa 
konsekvenser av en ökad kundtillfredsställelse (ibid). Ax et al (2002, s 683) skriver att det är 
lättare sagt än gjort att sammanlänka mål och mått i orsak-verkan samband och därmed 
säkerställa att slutresultatet påverkar företagets finansiella status. 

2.4 Vad krävs för ett framgångsrikt styrkort? 

Kaplan och Norton (1999, s 264) menar att inte alla har lyckats med balanserade styrkort och 
flera högre chefer har framhållit att det inte är så lätt som det verkar. Författarnas analys av 
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ledarnas erfarenheter visar att det finns flera orsaker till att styrkortprojekt går över styr. Hit 
hör brister i struktur och val av styrtal samt brister i den process som ska utveckla styrkortet 
och sätta det i verket (ibid). Olve, Petri, Roy och Roy (2003, s 11) menar att många chefer 
som introducerat balanserade styrkort är övertygade om att de inte ska gå i samma fällor som 
de företag som avbrutit sina projekt. Cheferna menar att de som misslyckats har lagt för stor 
vikt på prestationsmått och för lite på strategisk styrning. Vanligen framhåller de sig att 
balanserade styrkortet efter denna prövotid kan komma att utvecklas till en naturlig och 
nödvändig del av företagets styrning (ibid).  
 
Olve et al (2003, s 129ff) tar upp några faktorer som kan gå fel vid implementering och 
användande av balanserade styrkort. 

• Styrkort kan upplevas som ett temporärt och onödigt projekt som inte är kopplat till 
företagets strategi 

• projektet är inte introducerat så att alla inblandade förstår sin del 
• misstankar och rädsla för förändringar hos medarbetarna 
• mätvärdena är svårgripbara eller för många 
• balanserade styrkort blir en sorts mätvärderingsritual 
• bristande stöd från ledningen eller ”fel” nyckelpersoner i projektet  
• dålig balans mellan bottom-up och top-down 
• otillräcklig tid avsatt för styrkortet eller bristande uppmärksamhet och intresse 

eftersom stor arbetsbörda och andra plikter konkurrerar ut styrkortsrelaterade 
uppgifter 

• styrkortet blir en ritual som uppfattas som mindre viktig då sambandet med strategin 
är bortglömd 

• oklar relation med annan styrning  
 

Olve et al (2003, s 129ff) använder VARFÖR, VAD och HUR som nyckelord när de 
diskuterar problemen. Vad man gör, varför och hur har olika innebörd när man startar ett nytt 
styrkortsprojekt, liksom också senare när det är fråga om att göra balanserade styrkorts 
användning till en vana i hela organisationen.  
 
VARFÖR handlar i huvudsak om att skapa motivation. Problemet kan vara att ledningen inte 
lyckas övertyga organisationen om varför de behöver ett styrkort. Motstånd mot förändringar 
är ett påtagligt problem som varje ny ide måste övervinna. För att engagera sig i en intelligent 
dialog om affärslogik och hur avdelningarna bör förbereda sig för framtiden behövs stora 
kunskaper. För att lyckas med implementering och användandet av balanserade styrkort krävs 
också omfattande kunskaper. När styrkortssatsningar dör på grund av denna anledning, är det 
inte styrkortets fel, utan organisationen som sådan.  
  
VAD rör frågan om att välja den ”rätta” tillämpningen av balanserade styrkort. Det finns en 
rad tänkbara användningar och ett val måste göras beträffande vilket syfte styrkortet ska tjäna 
i varje enskild organisation. Det finns en uppenbar fara att organisationer försöker 
implementera alla användningsområden. Detta är sällan en bra idé då det kräver stora 
insatser.  
 
HUR handlar om sättet företag implementerar och om de avsätter tillräckliga resurser för 
styrkortsprojektet. Bristande kompetens är ett vanligt skäl till varför balanserade styrkort 
ibland misslyckas. Kompetens är en av de viktigaste resurserna i ett styrkortsprojekt. Inte i 
första hand kunskap om balanserade styrkort som sådant utan snarare om sådana fakta som 
erfordras för att ta upp diskussioner om vad organisationen vill göra. Den näst viktigaste 
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resursen är att finna tillräcklig tid för att ta fram material om kunder, kostnader, konkurrenter 
med mera. Många människor i organisationen behöver avsätta tillräcklig tid och kraft, och 
detta är inte enbart en fråga om att vara motiverad. Det finns uppenbara begränsningar i form 
av andra plikter och andra förändringsprojekt som konkurrerar om tid och uppmärksamhet 
(ibid). 
 
Aartojärvi (2003, s 18f) menar att det finns många goda exempel på hur man lyckas med 
balanserade styrkort men det finns även flera exempel på misslyckanden, trots goda avsikter 
att skapa förändring. För att få ett framgångsrikt styrkort handlar det i stor utsträckning om 
ledarskap och ledningens syn på arbetet avseende verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt att 
bygga upp en kunskapsbas hos ledningen samt att utbilda alla berörda. Medarbetarnas 
delaktighet i arbetet är av central betydelse och det krävs omfattande informationsinsatser. 
Vidare menar Aartojärvi att kommunikation och dialog är något av nyckelord för att nå 
framgång med styrkort. Att utsätta en organisation för förändring innebär enligt Nilsson 
(2003, s 84) alltid påfrestningar på förtroendet mellan ledning och medarbetare. Motiven 
måste vara genomtänkta, övertygade och glasklara. Ledningen ska inte förmedla sina 
budskap genom ombud, utan de måste vara direkt från ledning till organisation (ibid). I en 
bok skriven av Olve, Roy och Wetter (1997, s 49) menar författarna att det krävs en 
hundraprocentig uppbackning av hela arbetet vid framtagandet av styrkortet från chefer och 
ledning. Cheferna måste utgöra garantier för att arbetet med styrkortet ges hög prioritet, samt 
att det förankras väl i hela organisationen (ibid). För att en ledare ska lyckas med en 
förändringsprocess krävs enligt Nyström (1999, s 108) att denne utövar ett aktivt ledarskap. 
Vidare definierar författaren aktivt ledarskap som en förutsättning för att få andra människor 
att ändra strategisk inriktning i sitt arbete och hela tiden vara öppen och agera för att 
korrigera händelser under färden till framtiden (ibid). 
 
För framgång fodras enligt Nordstrand och Högsta (2000, s 14) en balans mellan olika 
betydelsefulla fokusområden såsom ekonomi-, kund-, process- och utvecklingsfokus. Kaplan 
och Norton (1999, s 266) anser att balanserade styrkort är dynamiska och bör analyseras och 
vidareutvecklas med jämna mellanrum så att de speglar ändrade konkurrens-, marknads- och 
teknologivillkor (ibid). 
 
En grundtanke med balanserade styrkort som rekommenderas av Hallgårde och Johansson 
(1999, s 74) är att styrkortet ska införas ”top-down”. Tanken med detta är att kopplingen med 
strategi och vision ska vara stark och att styrkortet är ledningens verktyg (ibid). Nørreklit 
(2000) drar slutsatsen att denna kontrollmodell är en hierarkisk top-down modell, vilket i 
huvudsak kan leda till att skapa yttre engagemang. Fokus ligger i mätbara ting vilket kan 
skada andra viktiga element. Det måste förankras hos ledningen och ut i organisationen, 
vilket kan vara problematiskt. En viktig del är att alla i organisationen skall delges strategin, 
på ett språk som alla kan förstå. Det gäller att bygga styrkortet i de anställdas interna 
engagemang (ibid). Även Ax et al (2002, 681f) menar att det ställs krav på att strategin på 
olika sätt gällande kommunikationen till de anställda och om det är nödvändigt kan 
utbildningar sättas in. Det är inte tillräckligt att endast företagsledningen är bekant med 
strategin, samtliga medarbetare bör vara informerade, åtminstone i relevanta områden. Vidare 
menar Ax et al att det inte är ledningen utan medarbetarna som i stor utsträckning översätter 
strategin till handling.   

2.4.1 Motivation 
Motivation definieras enligt Revstedt (2000, s 39) som ”en strävan hos människan att leva ett 
så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av 
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människans innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv”. Enligt 
Karlsson (1998, s 197f) är motivationsbegreppet centralt för att förstå beteenden och dess 
orsaker. Psykologer använder begreppet för att förklara hur inre faktorer tycks förmå 
människor att röra sig mot ett visst mål (ibid). 
 
Enligt Nyström och Wallén (2004, s 47) måste det finnas ett tydligt formulerat mål som 
stimulerar och får medarbetarna att känna att de är viktiga. Rollerna i samarbetet bör 
definieras tidigt för att det inte ska bidra till negativa attityder och osäkerhet (ibid). Revstedt 
(2000, s 40f) diskuterar att motivationsarbetet kan komma i konflikt då organisationens 
målsättning skiljer sig från individens. Då individen försöker leva upp till organisationens 
mål är risken stor att denne känner att arbetet är meningslöst då dennes målsättning ej 
stämmer överens med organisationens (ibid). Löhman och Steinholtz (2003, s 62f) menar att 
ledningens engagemang måste upplevas som äkta, de måste visa att de fullföljer sina 
utfästelser. Lyckas ledningen med detta kommer medarbetarna tro på de uppsatta målen och 
företaget når målen (ibid). 
 
Nyström och Wallén (2004, s 71f) menar att samarbete inom organisationen kräver 
flexibilitet och öppenhet. Negativa attityder hos en medarbetare kan vara störande på hela 
samarbetet. Samarbetet fungerar dåligt om de har oklara mål, saknar ledning, lider brist på 
information eller har otillräckliga resurser. Det fungerar även dåligt om någon känner sig 
åsidosatt eller om någons kompetens inte kommer till sin rätt. För att en mindre grupp ska 
arbeta optimalt och vara produktiv krävs att allt fungerar friktionsfritt och att alla gör sitt 
bästa. Det finns en generell tendens att medlemmar i en grupp anstränger sig något mindre än 
när de arbetar individuellt. Omedvetet lämnar vi över en del av ansvaret för resultatet på de 
övriga. Det är viktigt att allas motivation hålls vid liv och att alla ständigt får känna sig 
delaktiga i processen (ibid).  

2.4.2 Kompetens 
Kompetens innebär enligt Svenska kommunförbundet (1999, s15) de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att hantera/lösa en uppgift och att handla med gott omdämme. En 
grupp bör enligt Nyström och Wallén (2004, s 55) vara sammansatt av ett antal medlemmar 
som varken är fler eller färre än vad som behövs för att lösa uppgiften. Det gäller att ha rätt 
kompetens från början, saknas kompetens inom företaget kan detta kompenseras genom att 
anlita någon utomstående (ibid). 
 
Philipson (2004, s 65) menar att framgång inte skapas i toppen av organisationen. Ett 
framgångsrikt företaget bygger på att ledare och medarbetare är beredda att ta ansvar för 
helheten, inte bara sitt eget kompetensområde. Det är också viktigt att medarbetarna tillåts ta 
ansvar. Ett brett engagemang kan skapas med hjälp av en bra kommunikation där alla känner 
sig delaktiga i samtalen (ibid). 

2.4.3 Resurser 
En grundläggande förutsättning för framtagandet av ett styrkort är enligt Olve et al (1997, s 
51) att alla berörda har en gemensam grundsyn när det gäller de övergripande 
förutsättningarna. Detta kräver att man ger organisationen tid och resurser för att alla berörda 
i projektet ska få tillgång till den information som är nödvändig för förståelsen. Även 
Aartojärvi (2003, s 19) menar att utvecklingsarbete tar tid och positiva resultat uppnås inte 
alltid snabbt. Det krävs därför uthållighet och tålamod i arbetet. Ledningen har en viktig 
uppgift genom att försöka bibehålla energin i det ofta tunga arbetet med utvecklingsfrågor 
(ibid).  
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Olve et al (1997, s 51) har erfarenhet att många företagsledningar underskattar att hela 
organisationen måste ha en helhetsbild av de faktiska interna och externa förutsättningarna. 
Ledningen kan undanhålla information för medarbetarna kring den här typen av frågor men 
för att kunna fatta rätt beslut och agera snabbt och dynamiskt krävs det att alla i 
organisationen är informerade. Detta är speciellt viktigt om det krävs ett nytt beteende av 
medarbetarna, det räcker inte att tala om för var och en att från och med nu bete sig på ett 
annorlunda sätt. Våra beteenden grundar sig på våra värderingar och attityder som i sin tur är 
baserade på våra tidigare upplevelser. För att uppnå nödvändiga förändringar måste vi skapa 
förutsättningar för nya upplevelser som successivt kommer att påverka attityder och senare 
beteenden (ibid). Akuta frågor tenderar att ta överhand i ledningsgruppens diskussioner 
menar Aartojärvi (2003, s 19). Det är viktigt att försöka bibehålla fokus på strategiskt viktiga 
långsiktiga frågor. Arbetet med styrkort ska vara en del av vardagen och ingå i de normala 
arbetsuppgifterna, styrkortsarbetet ska vara ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut då 
omvärlden förändras och det ställs nya krav på organisationen (ibid). 

2.4.4 Kommunikation  
Nilsson och Waldemarson (1995, s 9) definierar kommunikation som ”den mänskliga 
aktivitet som vi känner bäst och har störst erfarenhet av”. Kommunikation innebär att både 
meddela och dela med sig av något bland annat upplevelser, tankar och värderingar (ibid).  
 
Ledaren bör enligt Nystöm och Wallén (2004, s 31) se till att alla får tillfälle att yttra sig. 
Många är tystlåtna och har svårt att komma till tals. Författarna för en diskussion om att 
ledaren ska ta för vana att låta ordet gå runt i tur och ordning. Denna ska se till att ingen blir 
avbruten, den som har ordet måste få tala till punkt. Det är viktigt att det blir en balans mellan 
medarbetarna och deras insatser (ibid).  
 
En studie gjord i Sverige och Finland visar enligt Daun (1999, s 71) att många blir illa 
berörda i situationer där de väcker uppmärksamhet. Studien visar även att de skulle vantrivas 
med yrken där de ofta måste tala inför många människor. Risken att misslyckas med att leva 
upp till ett ideal skapar en besvärande oro som verkar avhållande (ibid).  

2.4.5 Vidareutveckling 
Enligt Ax et al (2002, s 683) ska ett välutvecklat styrkort även skapa förutsättningar för 
återkoppling och lärande, företagets strategi ska inte beaktas som given. Med återkoppling 
och lärande avses att den nuvarande strategin kontinuerligt ifrågasätts. Om förutsättningarna 
ändrats och de gjorda antagandena ej är hållbara krävs revidering av den strategiska 
inriktningen (ibid).  
 
Nyström (1999, s 93f) menar att högsta ledningen ansvarar för att prioritera och initiera 
omfattande förbättringar och det är allas ansvar att genomföra gradvisa kontinuerliga 
förbättringar. Större förbättringsaktiviteter med utgångspunkt i organisationens processer 
förutsätter att medarbetarna har mognat och tillämpar den nya processorienterade arbetssättet. 
Om det inte tas hänsyn till detta finns en risk att det uppstår obalans i organisationen. 
Obalansen kan leda till ineffektivitet, förvirring och missnöjda medarbetare. Detta tror 
Nyström kan vara en orsak till att många projekt inte motsvarar förväntningarna. 
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2.5 Det balanserade styrkortets livscykel 

 
Figur 1. Det balanserade styrkortets livscykel.   
 
Första steget är att företaget har ett behov av en strategiförändring och då startar en 
informationssökning av olika styrsystem. Andra steget är att företaget tar ett beslut att införa 
balanserat styrkort och därefter följer implementeringsfasen. Under implementeringsfasen 
börjar företaget sin användning av styrkortet och i samband med användningen upptäcks 
svagheter vilket leder till att företaget utvecklar styrkortet ytterligare. Efter att företaget har 
implementerat och utvecklat styrkortet följer en kontinuerlig vidareutvecklingsfas under 
styrkortets resterande livslängd.  
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3 METOD 
I metodkapitlet har vi för avsikt att beskriva vilka metoder vi använt oss av för att genomföra 
vår undersökning. Vi kommer att gå igenom litteratursökning, forskningsstrategi, val av 
fallstudieföretag, val av branschkunniga personer samt genomförande av fallstudien. 
Slutligen kommer vi att beskriva de metodproblem som vi haft i åtanke för att få en så 
tillförlitlig undersökning som möjligt. 

3.1 Litteratursökning 

För att skapa en grundläggande kunskapsbas började vi med litteratursökning i Libris som är 
en databas för samtliga bibliotek inom Sverige. Vidare sökte vi i Affärsdata, Helecon och 
Emerald som fanns tillgängliga vid Luleå tekniska universitets bibliotek. I vår 
litteratursökning använde vi oss av både svenska och engelska sökord: balanserade styrkort, 
styrkort, balanced scorecard och scorecard. Vi sökte även på författarnamn, både på författare 
som vi ansåg var relevanta och från andra författares referenslistor samt på hänvisningar i 
böcker.  

3.2 Forskningsstrategi 

Vi har valt att göra en fallstudie då undersökningens syfte eftersträvar en smal och 
djupgående redogörelse för händelser, relationer och processer på valda enheter. Denscombe 
(2000, s 44) skriver att den huvudsakliga utgångspunkten med fallstudier är dess inriktning 
på en eller ett litet antal enheter. Vidare menar Denscombe (2000, s 52) att en fallstudie gör 
det möjligt att använda en rad olika forskningsmetoder. Studien mer eller mindre uppmuntrar 
att man använder flera metoder för att fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten 
(ibid). De metoder vi har använt oss av är personliga intervjuer, telefonintervjuer och 
dokumentinnehållsanalyser.  Denscombe (2000, s 52) menar att fallstudien även stödjer 
användningen av flera datakällor vilket i sin tur underlättar möjligheten att bekräfta data 
genom metodtriangulering. Vi har valt att göra en aktörsorienterad fallstudie mot bakgrund 
av vår studies karaktär eftersom vi utgått från aktörerna. Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s 
186) är en aktörsorienterad studie inriktad på att identifiera hur aktörer och deras 
verklighetsuppfattning, värderingar, metod och föreställningsramar styr beslut, handlingar 
och agerande.   Vi har studerat två företag som tidigare arbetat med balanserade styrkort men 
som av olika anledningar frångått den metoden. Vi har även intervjuat två inom ämnet 
mycket kunniga personer som vi ansåg kunde bidra med viktig information. 

3.3 Val av fallstudieföretag  

För att finna företag av intresse satte vi upp kriterier som företagen skulle uppfylla. I vårt 
sökande utgick vi från tre urvalskriterier. Det första kriteriet var att företaget skulle ha minst 
20 stycken anställda då vi ansåg att ett företag med färre antal anställda inte skulle ha resurser 
att införa balanserade styrkort fullt ut. Det andra kriteriet var att de tidigare arbetat med 
balanserade styrkort men frångått det. Det tredje kriteriet var att företagen skulle ligga inom 
närområdet då vår tid och budget inte tillät långa resor för personliga intervjuer.  
 
För att hitta företag ringde vi revisorer och läste gamla uppsatser för att se vilka företag som 
jobbat med balanserade styrkort. Vi ringde dessa företag men inget av dem uppfyllde våra 
kriterier. Därefter kontaktade vi två lärare på Luleå tekniska universitet, institutionen i 
Skellefteå: Dick Johansson, ekonomilärare samt Hans Bylesjö, lärare i Projekt och ledarskap. 
De tipsade oss om företag som uppfyllde våra kriterier. Johansson kände till Plastic 
Technology Composites (PTC) och Bylesjö tipsade oss om Centek.  
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3.4 Val av branschkunniga personer 

För att få mer tyngd i vår uppsats valde vi att utföra ytterligare intervjuer med inom ämnet 
kunniga personer, dessa intervjuer gav oss också en ökad förståelse för ämnet. Vi har tidigare 
hört en föreläsning av Christian Ax, författare och docent vid Handelshögskolan i Göteborg. 
Vid föreläsningen förstod vi att Ax var kunnig inom vårt aktuella uppsatsområde och vi 
kontaktade därför honom och bokade en intervju. Vi kontaktade även Nils-Göran Olve då vi 
läst mycket litteratur skriven av honom. Olve arbetar som professor vid Linköpings 
universitet och är en välkänd författare.  

3.5 Genomförande av fallstudie 

Vi valde att använda oss av personliga intervjuer på företagen eftersom Holme, Solvang och 
Nilsson (1991, s 114) skriver att under en personlig intervju sker ett utbyte av kunskaper och 
erfarenheter. Samtalen kan leda till att intervjuaren får fram helt nya och oväntade sidor av 
verkligheten. Fördelen med denna form är bland annat att man kan använda sig av 
komplicerade frågor. Intervjuformen ger också möjlighet att lyfta fram attityder, värderingar 
och bakomliggande motiv hos respondenten (ibid). Vi valde att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. Denscombe (2000, s 135) beskriver semistrukturerade intervjuer som att 
intervjuaren har en färdig lista men är inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas 
ordningsföljd och att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det 
ämne intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på att den intervjuade 
utvecklar sina synpunkter (ibid). 
 
Vi tog telefonkontakt med Roger Lundström, Verkställande direktör (VD) på PTC och 
bokade in en intervju med honom den 7 april klockan 10.00 för att då undersöka närmare 
anledningen till varför företaget slutat använda balanserade styrkort. Sedan kontaktade vi 
Hans Lundberg, ekonomichef på Centek via telefon. Lundberg berättade att de tidigare 
arbetat med balanserade styrkort men att de i dagsläget inte vidareutvecklar det. Då företaget 
uppfyllde våra uppsatta kriterier bokade vi in en intervju den 15 april klockan 8.30. 
      
Vi använde oss av telefonintervjuer med Ax och Olve då de respondenterna inte befann sig 
inom närområdet. Detta då våra resurser i form av tid och pengar inte räckte till för 
personliga intervjuer. Denscombe (2000, s 15 f) menar att människor är lika ärliga och 
uppriktiga i telefonintervjuer som vid personliga intervjuer. Även om man går miste om den 
visuella kontakten ansikte mot ansikte så finns den personliga kontakten kvar, liksom 
tvåvägskommunikationen mellan forskare och respondent (ibid).   
  
Vi kontaktade Christian Ax via e-post den 4 april och frågade om vi kunde få boka en 
telefonintervju med honom. Vi fick svar samma dag att han var intresserad av vårt 
uppsatsämne och att han ställde upp på en intervju. Intervju bokades den 14 april klockan 
13.00. Vi kontaktade även Nils-Göran Olve via e-post den 4 april och fick även av honom 
svar samma dag. Telefonintervju bokades in den 19 april klockan 09.00. Både Ax och Olves 
snabba bemötande av vår förfrågning tydde på att det fanns ett intresse hos dem för vår 
studie. 
 
Sedan utformade vi intervjuguider som användes som underlag vid intervjuerna. Tre dagar 
innan intervjuerna ägde rum mailade vi vår intervjuguide för att respondenterna skulle ha tid 
att sätta sig in i frågorna och därmed kunna ge mer genomtänkta och korrekta svar (se bilaga 
A och B). Vid intervjuerna användes bandspelare samt att vi förde stödanteckningar för att 
inte missa viktig information.  
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3.6 Metodproblem 

Det kan finnas svårigheter med hur man överför teori till den empiriska undersökningen. Två 
begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet.  
 
Validitet innebär enligt Thurén (1999, s 22) att man verkligen undersökt det man avsett att 
undersöka och ingenting annat. För att höja validiteten i uppsatsen läste vi in oss om ämnet 
innan vi utformade en tydlig intervjuguide som passade vårt syfte. Det gav oss en djupare 
kunskap om vilken information vi ville ha svar på hos våra respondenter. Då PTC och Centek 
uppfyllde kriteriet att företagen skulle ligga i närområdet genomfördes personliga intervjuer 
vilket också ökade validiteten. Eftersom vi hade god kontakt med våra respondenter fanns 
möjligheten att återkomma med kompletterande frågor om det blev nödvändigt. 
Intervjuguiden sändes i förväg till respondenterna för att ge dem en chans till förberedelse 
inför intervjun. För att arbetet skulle uppnå sitt syfte var vi noga med att poängtera för 
respondenterna att det var viktig med uppriktiga och ärliga svar och att inga svar var att 
betrakta som felaktiga. Vid de personliga intervjutillfällena kunde vi sitta ostört och ställa 
våra frågor vilket gjorde det lättare för oss att förstå respondentens svar och resonemang. 
Detta underlättades även då vi kunde följa respondenternas kroppsspråk. Något som vi anser 
sänkt validiteten i vårt arbete är att vi ej fick genomföra intervjuer med anställda på 
företagen. Vi tror att detta motverkat den nyanserade bild som vi önskat. 
 
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär enligt Thurén (1991, s 22) att mätningarna är korrekt 
gjorda. En undersökning får en hög trovärdighet om ett liknande resultat uppnås oberoende 
av vem som gör undersökningen (ibid). Ett problem med tillförlitligheten kan vara vår brist 
på erfarenhet att intervjua. Denna brist framträder då det i praktiken kan vara svårt att 
genomföra intervjun som vi från början föreställt oss. Dessutom kan innebörden i de begrepp 
som vi har använt oss av tolkats annorlunda av respondenterna än vad vi tänkt oss och detta i 
sin tur kan ha lett till felaktigt besvarade frågor. För att öka reliabiliteten användes 
bandspelare samt stödanteckningar. Bandspelaren användes för att vi ville koncentrera oss på 
vad respondenterna sa samt deras kroppsspråk. Bandspelaren kan även ha försämrat 
reliabiliteten då respondenterna inte känt sig tillfreds. Vi var konsekventa med att 
sammanställa anteckningarna efter varje intervju samt se till att vi uppfattat det respondenten 
sagt på ett likvärdigt sätt. Vi sände därefter tillbaka utkast från våra telefonintervjuer till 
respektive respondent för att få bekräftelse att inga missförstånd hade skett. Eftersom 
respondenterna kunde förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas fick vi mer 
uttömmande svar. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi först att presentera företagen och resultaten från våra intervjuer. Vi 
har intervjuat Roger Lundström, Verkställande direktör på Plastic Technology Composites 
AB, Hans Lundberg, ekonomichef på Centek. Vidare följer en sammanfattning av företagens 
aktiviteter. Därefter pressenteras intervjuer med Nils-Göran Olve professor vid Linköpings 
universitet samt Christian Ax, docent vid Handelshögskolan i Göteborg.  

4.1 Plastic Technology Composites AB 

Plastic Technology Comprosites AB (PTC) är från början ett familjeföretag som sedan 
starten 1965 tillverkat produkter av armerade esterplaster (kompositer), främst tankar och 
avskiljare i varierande storlekar. Företagets affärsidé är  
 

”PTC skall tillverka och marknadsföra cisterner, avskiljare samt 
andra produkter gjorda av armerade esterplaster. Ny teknik skall vara 
ett verktyg för nya produkter och konstruktioner samtidigt som den ska 
förbättra intern och extern miljö. Våra kunder är i första hand 
grossister, industrier och kommuner i Skandinavien”. 

 
Fram till februari 2002 hette företaget AB Skellefteå Plastcisterner. Företaget grundades av 
Roger Lundströms far och hans tre bröder. Lundströms far köpte ut sina bröder från företaget 
och 1997 tog Lundström i sin tur över efter sin far och har sedan dess varit ensam ägare. Det 
senaste åren har företaget genomgått en utveckling och byggt ut fabriken, sedan juni 2004 har 
de anställt 7 stycken personer och har nu 26 stycken anställda.  

4.1.1 Intervju med Roger Lundström PTC  
Lundström jobbade i början av 70-talet ett och ett halvt år ute i fabriken. Därefter utbildade 
han sig till ekonom och 1979 var han tillbaka på PTC och arbetade på kontoret som 
ekonomiansvarig. 1997 blev Lundström ensam ägare till företaget och har idag totalansvaret. 
Han har hand om avtal, nya produkter, marknadsföring och mässor, vidare sköter han teknisk 
information, produktionsinformation och viss offerering.  
 
Idén att införa balanserade styrkort kom då Lundström sökte efter ett lämpligt och 
strukturerat sätt att styra företaget. Han sökte på Internet samt i litteratur och hittade då teori 
om balanserade styrkort. Lundström menar att det är lätt att fastna i gamla hjulspår, att 
fortsätta styra företaget på samma sätt som alltid gjorts. Tidigare styrde de traditionellt 
genom styrelsearbete samt att Lundström diskuterade med arbetsledaren. Detta var en metod 
som de frångick i och med införandet av styrkortet. Anledningen till byte av styrsätt var att 
han behövde hjälp med personlig utveckling av sitt ledarskap då det fanns en vision att göra 
något mer av företaget än vad det var i dagsläget. Genom införandet av styrkortet försökte 
PTC få en mer självstyrande organisation men Lundström ville inte ändra själva 
organisationen som sådan. PTC gjorde en radikal förändring och bytte ut hela det befintliga 
styrsystemet mot balanserade styrkort. 
 

”Man måste byta hela systemet och satsa fullt ut. Kör man flera 
system samtidigt blir det varken hackat eller malet. Man skall hålla 
sig till endast balanserade styrkort.”  
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Första intrycket som Lundström fick av balanserade styrkort var att det var allt för mastigt 
och alla exempel i litteraturen var från större företag men själva upplägget kändes rätt. Av en 
tillfällighet stötte han på en bok som bestod av fyra beskrivningar av mindre företag som 
utvecklade och tillämpade styrkort. Boken avgjorde och inspirerade Lundström att börja 
använda styrsystemet. Han tog ingen extern hjälp och gick inga kurser utan studerade 
litteratur och lärde sig utifrån den. 
 
Lundström informerade de tre övriga tjänstemännen på kontoret för att höra deras åsikter om 
ett eventuellt införande av styrkort. De tyckte att idén var bra och började fundera på 
fokusområden, därefter informerades den övriga personalen. Projektet startade med ett kick-
off möte i Piteå där alla anställda på företaget deltog. Fokusområderna var bestämda på 
förhand av tjänstemännen men de olika stegen utformades tillsammans med personalen. 
Personalen informerades om vad de olika stegen innebar, därefter fick de arbeta i små 
grupper och själva ta fram kritiska framgångsfaktorer och styrmått. Lundström tyckte det var 
viktigt att personalen själva utvecklade framgångsfaktorerna och styrmåtten eftersom det var 
de som skulle arbeta med dem samt att detta skulle skapa ett högre engagemang hos alla i 
personalen.  
 
Personalen fick internutbildning och Lundström använde sig av exempel från boken och 
gjorde om dem så att personalen skulle förstå. Han kom med exempel och därefter fick 
personalen komma med förslag på hur de skulle jobba, detta för att skapa engagemang. Med 
hjälp av exemplen var det lätt att få personalen att förstå vad styrkort innebar. Hela företaget 
var med i processen från början men tjänstemännen arbetade mest med styrkortet. 
Införandeprocessen började efter semester 2001 och höll på cirka sex månader. Under den 
tiden hade företaget träffar och information samt att de fick igång ”tänket” hos alla 
medarbetare på företaget då samtliga var involverade.  
Alla kritiska framgångsfaktorer som PTC tog fram hade tillhörande styrmått, detta för att allt 
skulle kunna mätas. Det fanns en svårighet i att ta fram styrmått då vissa faktorer är svåra att 
mäta. Lundström menar att ekonomi och kunder går bra att mäta med siffror men i många 
andra fall kan bedömningar vara nödvändiga. PTC hade en utförlig och tydlig handlingsplan 
på vad som skulle göras och var fjortonde dag hade hela företaget en halvtimmes 
informationsmöte där bland annat resultat redovisades. Varannan månad hade de även ett fyra 
timmars långt storgruppsmöte för alla på företaget där de bland annat gick igenom 
handlingsplanen. Lundström definierar balanserade styrkort som  

 
”ett styrmedel för att hela företaget ska nå uppsatta mål”.  
 

Det är Lundström som har formulerat företagets vision som är att  
 

”bli ett internationellt högteknologiskt komposit företag”. 
 
Företagets balanserade styrkort bestod av fem stycken fokusområden: ekonomi, kund, 
medarbetare, interna processer och utveckling (se bilaga C). För varje område sattes det upp 
strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer samt styrmått. Lundström tycker att man bör ha 
minst fyra stycken fokusområden men inte mer än sju stycken. PTC valde dessa 
fokusområden då dessa var betydelsefulla för att nå visionen, inom dessa områden kunde de 
påverka och göra skillnad. 
 
Företaget fokuserade inte på yttre faktorer när de utformade styrkortet utan det kom naturligt 
i bland annat kundområdet, exempelvis konkurrenter. Lundström anser att man inte kan 
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fokusera mycket på vad andra gör utan koncentrerar sig på det egna företaget och att göra det 
bästa för sina kunder men självklart påverkar yttre faktorer, exempelvis arbetsmiljöregler.  
 
Förändringarna av det balanserade styrkortet gjordes under införandefasen som skedde det 
första halvåret. Grundkonceptet av balanserade styrkort på PTC förbättrades och utvecklades 
inte under tiden, däremot ändrades styrmåtten när de var svåra att mäta. Styrningen uppifrån 
blev mindre omfattande då alla var involverade och fick vara med och bestämma. Mycket 
lades ut på medarbetarna i fabriken, de fick fatta fler egna beslut och det de kunde mäta fick 
de mäta. Förändringarna upplevdes positivt hos de anställda då de fick kontrollera sig själva 
och se resultatutvecklingen vid förändringar i produktionen. Det var viktigt att kontrollera 
alla moment då hela organisationen strävade efter att bli bättre på alla plan, exempelvis 
kontrollerade de genom mätningar att en ökning i produktionen inte påverkade andra 
arbetsmoment negativt. Företaget jobbade mycket med att alla mätningar skulle hamna i 
handlingsplanen. Ekonomiavdelningen gjorde uppföljning på ekonomiområdet och 
Lundström gjorde uppföljning på kundområdet.  
 
PTC avslutade sitt styrkortsarbete i tillämpnings- och utvecklingsstadiet, det var för cirka två 
år sedan, i början av år 2003.  
 

”Anledningen till att vi slutade var att alla kände att det var saker och 
ting som inte fungerade och då tappades engagemanget för 
styrkortsarbetet. Samtidigt kom vi in i en förändringsfas på företaget 
och det vart så mycket andra saker att fokusera på och vi tappade 
fokus. Det tog helt enkelt för mycket tid.”   

 
Under arbetet med balanserade styrkort hade företaget utsett ansvariga för de olika punkterna 
i handlingsplanen och meningen var att de ansvariga personerna skulle få stöttning av övrig 
personal. Det blev aldrig uttalat vilka som skulle stötta de ansvariga personerna och detta 
ledde till att de ansvariga tappade engagemanget då de inte fick något direkt stöd. I efterhand 
har Lundström insett att detta var ett misstag.  
 
Lundström menar att kommunikationen mellan ledning och personal fungerade bra men ett 
problem var att de arbeta i för stora grupper. Det finns alltid en risk med att arbetar i stora 
grupper då vissa gör sig mer hörda än andra. Ett annat problem var att de arbetade med för 
många framgångsfaktorer samtidigt. Om man ska jobba med många mått samtidigt tycker 
Lundström att personalen måste delas upp i mindre grupper där varje grupp arbetar med olika 
mått. Används färre antal mått blir organisationen mindre splittrat och det är lättare att se vad 
som ska fokuseras på.  
 
En annan faktor till att PTC frångick styrkort var att de hamnade i en utvecklingsfas som var 
tidskrävande. Lundström poängterar att de har varit noga med att inte tappa bort de bitarna de 
lärt sig av styrkortsarbetet. I dagsläget utförs inte mätningar i samma utsträckning som 
tidigare utan subjektiva bedömningar över förändringar görs. Trots att PTC avslutat 
användandet av balanserade styrkort anser Lundström att styrkortet har tillfört positiva 
effekter. Det har bland annat förändrat innebörden på arbetsledarrollen samt att ”tänket” finns 
kvar i organisationen. Styrkortet har också varit en bra grund för hur arbetsledaren har lagt 
upp jobbet ute i fabriken. Lundström tror att styrkortet skapade engagemang hos de anställda 
och det kan ha bidragit till utvecklingsfasen. Styrkortet har tagit PTC ett steg närmare 
visionen men han poängterar att den är långsiktig.  
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Nackdelarna med balanserade styrkort är att det tar mycket tid och tid i sin tur kostar pengar. 
Tiden är inte förlorad då PTC haft stor vinning av arbetet med styrkortet men under arbetets 
gång hände det att styrkortsarbetet krockade med en brådskande order och detta ledde till 
övertidsarbete.  
 
PTC fick en bra start med balanserade styrkort där alla var engagerade och därför tog 
företaget inte hänsyn till eller åtgärdade nackdelarna. Enligt Lundström blev personalen på 
företaget frustrerade då de kände att de höll på att tappa bort styrkortet. Företaget hade 
kunnat undvika dessa misstag om de skaffat mer information och kunskap från någon med 
mer erfarenhet. Det är dock svårt då det inte är så många som håller på med balanserade 
styrkort.  
 
Det är möjligt att PTC återinför balanserade styrkort men då kommer arbetet att ske på ett 
annorlunda sätt. En förändring skulle då vara att arbeta i mindre grupper och det är troligt att 
endast bitar ur styrkortet kommer att återinföras. I dagsläget vill PTC hitta ett nytt system 
som skapar samma engagemang hos personalen som styrkortet gjorde. Lundström menar att 
om man vill utvecklas måste alla i organisationen vara med.   

4.2 Centek  

Centek är ett väletablerat konsultföretag, en tjänsteproducerande projektorganisation som 
arbetar med utbildning och utveckling. Företaget har funnits sedan 1983 och ägs av Luleå 
tekniska universitet samt Luleå kommun och Piteå kommun. Centeks styrka ligger i 
kompetent personal samt ett väl utvecklat nätverk, inom såväl näringslivet som den 
akademiska världen. Företaget sysslar med många olika projekt exempelvis 
managementkurser för kvinnor från tredje världen, internationella gruvkurser, projektkurser 
och kvalificerade yrkesutbildningar. Företaget har som mest haft cirka 35 anställda men idag 
är de 15 stycken. Minskningen beror på konjunkturen samt att Länsarbetsnämnden dragit ner 
på sin utbildningsnivå. Företagets affärsidé är  
 

”Centek utvecklar kunden genom att erbjuda kvalificerade 
konsulttjänster och utbildningar. Målet är att kunden ska utveckla sig 
som individ eller i grupp, sin organisation, sina produkter, sina 
processer, sin marknad samt styrningen av sin verksamhet. Våra 
kunder finns från Stockholm och norrut, inom EU eller i 
biståndsländer. Vi har ett nära samarbete med Luleå Tekniska 
universitet.”   

 
Centeks fem olika produktområden är kvalificerad utbildning, organisations- och 
ledarutveckling, affärsutveckling, projektledning och EU-kompetens. 

4.2.1 Intervju med Hans Lundberg, Centek 
Lundberg har jobbat på Centek sedan år 2000 och varit ekonomichef sedan 2002. Tidigare 
arbetade han tio år på Luleå tekniska universitetet och än i dag är han handledare till 
studenter som skriver uppsatser.  
 
Lundberg anser att när det gäller styrkort finns det i Centek en osedvanligt hög grad av 
kompetens. Han har själv arbetat med implementering av styrkort i andra företag samt hållit 
föreläsningar inom ämnet. Lundberg definierar balanserade styrkort som 
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”ett tillägg till befintlig verksamhetsstyrning, modellen är ett utmärkt 
verktyg att tydliggöra strategier och visioner på ett bra sätt”.  

 
Då Centek har en komplex verksamhet ansågs detta vara ett bra styrsystem för företaget. 
Lundberg menar att det krävs minst en eldsjäl för framgångsrikt styrkortsarbete och detta 
hade Centek då både VD: n och Lundberg själv var insatt i ämnet. Enligt Lundberg krävs 
ungefär en halvdags utbildning av personalen för att gå igenom och förklara vad 
styrkortsarbetet innebär. Han menar att det i ett litet företag inte är speciellt svårt men det 
finns alltid störningar i kommunikationen mellan ledning och personal. Det handlar om hur 
informationen tolkas och läses in samt vilka slutsatser som dras. 
 
År 2002 diskuterade Centeks VD och Lundberg om de skulle komplettera ekonomistyrningen 
med balanserade styrkort. Därefter informerades de 25 medarbetarna som sedan fick sitta i 
små grupper på tre till fyra personer och diskutera vad de olika perspektiven skulle innehålla. 
Gruppernas gemensamma slutsatser skrevs ner och sammanställdes som grund för 
perspektiven. Lundberg påpekar att han i slutändan bestämde styrkortets konstruktion men 
alla i Centek kände till hur styrkortet var utformat och vad som mättes. När ett styrkort 
utformas ska man tänka på vilken strategi som ska uppfyllas och vilken information som 
behövs till det. Införandet av styrkortet tog mellan två till fyra månader då Lundberg ansåg 
att de inte hade mer resurser. Under användandet av styrkortet gjordes några få förändringar.  
 
Centek hade ungefär sex mått per perspektiv och det tycker Lundberg var lämpligt. Vissa 
perspektiv hade färre antal mätningar då Centek inte ansåg att det var nödvändigt med fler 
mätningar, exempelvis kundperspektivet och medarbetarperspektivet där företaget endast 
hade två mätningar vardera.  
 
Lundberg anser att orsak-verkan sambanden diskuteras och ligger till grund innan styrkortet 
utformas och leder sedan fram till de kritiska framgångsfaktorerna. Ett exempel är att ökat 
antal kundbesök leder till ökat antal kunder. Han menar att det kan vara svårt att veta att 
orsak-verkan sambanden verkligen stämmer och att de ger önskat resultat. Lundberg tror på 
att hålla fast vid en bestämd strategi för att lyckas. Uppföljningarna redovisades för VD och 
styrelsen var fjärde månad, dessutom informerade han personalen vid varje personalmöte.  
 
Centek frångick balanserade styrkort 2004 då hade de använt modellen i 18-24 månader.  
 

”Styrkortsarbetet blev intetsägande och det påverkade inte beteendet 
hos anställda på önskvärt sätt. Brist på engagemang hos de anställda 
samt en minskning av personalstyrkan ledde till att ingen tog sig tid 
till styrkortsarbetet.”  

 
Lundberg anser att ett misstag som gjordes var att de inte tydligt utsåg ansvarspersoner för 
olika områden samt ersättare till dessa vid frånvaro. Även den relativa litenheten som Centek 
har kan vara en bidragande faktor till att styrkortsarbetet inte fungerade. Han menar vidare att 
beslutet om avslut inte berodde på någon enskild händelse utan att det var en process.  
 
Lundberg menar att implementeringen är relativt problemfri, problemen uppstår först när 
man börjar mäta och företaget inte får de effekter de eftersträvar, det är viktigt att mäta rätt 
saker. Centeks mätningar blev inte alltid lyckade då inte önskat resultat uppnåddes. Ett 
exempel på det var att det mätte sjuklön och antal motionstillfällen, tanken var att ökad 
motion skulle minska sjukfrånvaron. Resultaten från dessa mätningar gav inte önskvärt 
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beteende, då det visade sig att motionsvanorna inte förändrades på lång sikt och det blev en 
tråkig situation för de sjukskrivna då de försämrade mätresultaten. 
 
Lundberg diskuterar vidare att företag kan drabbas av att de så kallade framgångsfaktorerna 
inte är framgångsfaktorer. I Centeks fall angående sjukfrånvaro måste man ställa sig frågan 
om sjukfrånvaro är förknippat med framgång. För att motverka detta måste 
framgångsfaktorerna ses över och eventuellt bytas ut, detta kräver resurser i form av tid. 
Företag kan bli tveksamma om det är värt att byta ut faktorerna då de redan lagt ner mycket 
tid och resultatet är ovisst. 
 
Det kan också vara svårt att sammanställa och mäta materialet menar Lundberg. Han hävdar 
att styrkort är ett bra verktyg men att det kräver mycket av företaget i form av resurser och 
disciplinära krav på medarbetarna då de ska rapportera in data. Lundberg menar att alla 
mätningar ställer krav på de anställda och medarbetarna måste kunna se nyttan av 
styrkortarbetet för att skapa engagemang för det fortsatta arbetet.   
 
En viktig fråga enligt Lundberg är om alla medarbetare ska bli informerade om allt eller om 
vissa styrkort ska vara individuella för varje person. Det låter bra att ha en öppen organisation 
men det är inte roligt att vara den som blir utpekad på grund av exempelvis låg 
debiteringsgrad eller hög sjukfrånvaro.  
 
I dagsläget med den lilla personalstyrkan som Centek har kommer inte styrkortet att 
återinföras, däremot om personalstyrkan skulle dubbleras är det inte omöjligt. Numera mäter 
Centek med traditionella finansiella mått som debiteringsgrad och täckningsbidrag per 
person. Om de skulle återinföra styrkort skulle det se annorlunda ut än tidigare.   
 
Lundberg misstänker att Centek la ner arbetet med balanserade styrkort för fort och att 
företaget skulle ha fått ett mer positivt resultat vid fortsatt arbete.  
 

”Det kan vara svårt för små företag, då de inte har de resurser som 
krävs för att fortsätta arbetet vid motgångar.”  

 
Lundbergs erfarenhet är att studenter alltid har en positiv bild av balanserade styrkort och tror 
att det är en universal lösning på hur man ska styra ett företag. Många tror att när det kommer 
ett nytt styrsystem är det ”sanningen” för hur ett företag ska styras men det fungerar långt 
ifrån så i verkligenheten.   
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4.3 Sammanfattning av företagens aktiviteter 

PTC Centek 

Aktivitet Syfte Effekt Aktivitet Syfte Effekt 

Byta ut 
befintligt 
styrsystem  

Få rätt effekt 
av modellen 

Dåligt 
fungerade 
styrsystem 

Komplettera 
befintligt 
styrsystem 

Förbättra 
befintlig 
styrning 

Förstärkning av 
befintlig 
styrning 

Horisontell 
implementering 

Delaktighet, 
ökat 
engagemang, 
kommunika-
tion, ansvars-
tagande och få 
en 
självstyrande 
organisation 

Ökad 
kommunika-
tion. Alla blev 
delaktiga i 
styrningen 
men det 
krävdes stora 
resurser 

Vertikal 
implementer-
ing 
 

Behålla 
kontrollen 
och spara 
resurser 
samtidigt 
som 
medarbetarn
a till viss del 
blev 
delaktiga 

Personalen fick 
lite utrymme 
och ingen 
helhetsbild över 
projektet  

Mätning  Mäta 
framgångs-
faktorer 

För många 
mätningar tog 
för mycket 
resurser   

Mätning  Mäta 
framgångs-
faktorer 

För många 
mätningar 
gjorde att det 
var svårt att få 
dem 
genomförda 

Orsak-verkan 
samband 

Få ett bra 
samband 
mellan icke-
finansiella 
och 
finansiella 
mått 

Svårt att veta 
om rätt orsak-
verkan 
samband är 
framtaget 

Orsak-verkan 
samband 

Ligga till 
grund innan 
man 
utformar 
styrkortet 

Leder fram till 
kritiska 
framgångs-
faktorer 

Information och 
grundläggande 
internutbildning 
till all personal 

Skapa 
förståelse, 
kommunika-
tion och 
motivera 
personalen att 
arbeta mot 
samma mål 

Alla i 
företaget hade 
förståelse och 
var delaktiga 

Information 
och kort 
internutbild-
ning till 
personalen 

Skapa 
förståelse, 
kommunika
-tion och 
motivera 
personalen 

Personalen fick 
viss kunskap 
med blev ej så 
delaktiga i 
styrkorts-
projektet   

Kontinuerliga 
styrkortsmöten 
med all 
personalen 

Skapa 
kommunika-
tion, 
förståelse, 
motivation 
och 
delaktighet 

Alla var 
involverade 
men 
produktion 
och möten 
krockade 

Styrkorts-
möten vid 
införande-
fasen 

Skapa 
förståelse, 
motivation 
och 
delaktighet 

Krävde lite 
resurser men 
personalen fick 
ej rätt förståelse 
för projektet  

Utveckling Förbättra 
styrkortet 

Endast 
utveckling i 
införande-
fasen 

Utveckling Förbättra 
styrkortet 

Endast 
utveckling i 
införandefasen 
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4.4 Intervju med Christian Ax  

Christian Ax har arbetat i flera år på handelshögskolan i Göteborg och doktorerade 1997. I 
dagsläget är han docent och ett av hans nuvarande forskningsområden är diffusion av 
ekonomistyrningsinnovationer. Ax har arbetat med balanserade styrkort i flera projekt.   
 
Definitionen på balanserade styrkort beror enligt honom på sammanhanget. Definitionen 
beror på vad man har läst i böcker och när dessa böcker var skrivna.  Ax menar att styrkortet 
är en komponent i en större referensram och han brukar definiera det som  

 
”en metodik, en strategi för implementering, en tänkt strategi eller en 
ide. Balanserade styrkort är en hård strikt metodik”.  

 
När det gäller antal fokusområden anser Ax att företagets strategi ska avgöra såväl antalet 
som slag av perspektiv. Det som är strategiskt viktigt ska tillskrivas ett eget fokusområde.  
 
Ax menar att fördelarna med balanserade styrkort ur ekonomistyrningssynpunkt är. 

• Tvingas klargöra vad som är strategiskt viktigt  
• identifiera strategiska möjligheter 
• tänka i orsak-verkan samband 
• tänka igenom saker och se vad som är viktigt i dagsläget 
• prioritera det som är viktigt 
• se ur en teknisk synvinkel 
• ett bra kommunikationsverktyg inom företaget. 

 
Vidare menar Ax att det som är fördelar även kan vara nackdelar. Han menar att nackdelarna 
med balanserade styrkort kan vara. 

• För klara och tydliga direktiv  
• en klar och tydlig ekonomistyrning är inte alltid bättre 
• hämmande med alla möten för personalen 
• personalen kan vara trötta på ständigt nya strategier 
• kan uppfattas krångligt och byråkratiskt  
• svårt att få acceptans 
• organisatoriskt motstånd 
• detaljerad information om de olika avdelningar, man får veta mycket om många vilket 

kan leda till motstånd. 
 
Många företag tar enligt Ax införandet av balanserade styrkort som ett allvarligt projekt och 
när företagen gör det leder det ofta till lyckade projekt. Han påstår att det tar ett par år att 
skapa rutin och få ett fungerande styrkort. En strategiförändring kan leda till införande av ett 
balanserat styrkort. Om ett företag skall införa och få nytta av balanserade styrkort krävs hög 
kompetens inom företaget, det beror också på hur komplext verksamheten är. Storleken på 
företaget har betydelse när det gäller styrkort ska införas eller ej.  
 

”På mindre företag, med färre än hundra anställda har man ofta 
redan en bra kommunikation och kontroll vilket gör att ett balanserat 
styrkort kan vara överflödigt och bli tidskrävande.” 
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För att bestämma om det krävs intern eller extern utbildning vid införande av styrkort måste 
företaget ta hänsyn till flera delar, exempelvis företagets kultur och medarbetarna 
samarbetsvilja med konsulter. Det är svårt att rekommendera om intern- eller 
externutbildning är bättre då det finns för- och nackdelar med båda. Det kan vara lättare att 
internutbilda personalen då de anställda lättare får förtroende för interna medarbetare, 
samtidigt kan det finnas en risk att gå miste om inspiration som en extern konsult kan 
erbjuda. När det gäller externa konsulter kan det finnas ett motstånd hos personalen då de kan 
upplevas som ”fräcka” och säljande.   
 
Hela ledningen ska vara involverad vid införandet av ett balanserat styrkort. Däremot 
behöver inte all personal vara med, det räcker med att en representant från varje avdelning 
utses som kan delta vid mötestillfällena. Det är viktigt att få en tydlig acceptans hos de 
anställda, alla avdelningar ska ha inflytande då det är där man vet vad som händer inom 
företaget. Utformningen av styrkortet måste ske tillsammans med de anställda så att de 
känner sig delaktiga och får acceptans. Förståelse hos personalen nås genom att tidigt 
involvera medarbetarna. Medarbetarna måste förstå nyttan av styrkortet och att det är bättre 
än företagets tidigare styrmetod. Det är bra att visa upp exempel från verkligheten, ett 
exempel på det är att visa en problembild av företaget och sedan visa styrkortslösningen. Det 
finns barriärer för acceptans hos de anställda och företagsledningen måste komma över dem. 
Ledningen måste få personalen att förstå att styrkortsmodellen är en seriös styrmodell. 
 
Det finns enligt Ax flera anledningar till varför företag avbryter vidareutvecklingen av 
balanserade styrkort. 

• Det finns ingen acceptans för projektet i organisationen 
• det handlar ej om de balanserade styrkorten i sig utan om att man har orealistiska mål 
• ledningen styr på ett sätt som kan göra personalen skeptisk  
• medarbetarna tröttnar då balanserade styrkort kräver mycket 
• skepsis mot ledningens styrsätt uppkommer lätt hos personalen 
• osäkerhet över nyttan, då företagen lägger ner stora resurser 
• brist på resurser exempelvis mjukvara, ledningens stöd och utbildning  
• det är svårt att utvärdera nyttan av styrkortsarbetet i förhand. 

 
Ax menar att företag ofta gör misstag när de fastställer orsak-verkan sambanden och han 
påpekar att det är en svår del av styrkortsarbetet. För att få ett bra samband måste det finnas 
mycket kunskap om verksamheten och branschen. Det får inte heller finnas motstånd i 
ledningen samt att det måste finnas tillräckligt med resurser. Ett annat misstag enligt Ax är att 

 
”företag har för många mål och nyckeltal. Man ska ta upp sådant som 
är strategiskt viktigt, alltså ta hänsyn till vad som står i strategin.”  

 
Styrkort ska vara ett komplement till befintligt styrsystem, exempelvis till budgetstyrning. 
Det är ej realistiskt att ersätta befintliga styrsystem som är gamla och rotade i företaget. 
Vidare menar Ax att det går bra att använda delar av styrkortet. Han säger att det är oerhört 
svårt att köra hela konceptet fullt ut då det kräver mycket arbete. Utåt sett kan det uppfattas 
som att företag jobbar med styrkort men i verkligheten kan man inte säga att alla gör det. Det 
finns företag som säger att de infört och arbetar med styrkort för att det ska se bra ut och att 
de använder det som en ny rationell fasad. 
 
Styrkortet bör enligt Ax analyseras, utvärderas och uppdateras varje år, gärna som ett led i 
företagets budgetering. Vid genomgång av styrkortet kan det vara aktuellt att byta ut mått 
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eller se över orsak-verkan samband. Den årliga genomgången är viktig då de som tillämpar 
styrkortet ofta inte är samma personer som utformat styrkortet. Ax diskuterar att orsak-verkan 
sambandet kan ersättas av kritiska framgångsfaktorer.  
 
Avslutningsvis menar Ax att det finns svagheter med balanserade styrkort men han påpekar 
även att det finns svagheter med alla modeller. Ingen modell är en universal lösning, varken 
ett styrkort eller någon annan modell.   

4.5 Intervju med Nils-Göran Olve 

Nils-Göran Olve jobbade ursprungligen på Handelshögskolan i Stockholm och doktorerade 
på 70-talet. Han blev kvar där länge, ledde företagsledarkurser och bedrev forskning, så 
småningom lämnade han Handelshögskolan och blev en blandning av konsult och 
akademiker. Sedan tio år tillbaka har han en tjänst på Linköpings universitet som adjungerad 
professor i ekonomisk styrning. Olve har skrivit flera böcker inom ämnet balanserade styrkort 
och han definierar  styrkort som  

 
”ett format för att beskriva en verksamhet på ett strukturerat sätt. Vid 
användandet av begreppet balanserade styrkort menar man dock i 
regel också de processer där man använder de här beskrivningarna 
för planering och uppföljning.”  

 
Olve menar att företag bör kunna säga att de använder balanserade styrkort även om de bara 
använder det på en liten del i företaget som ett av möjligen flera sätt att titta på sin 
verksamhet, till exempel i ledningsgruppen. Han hävdar att vid en överblick så kan man få 
intrycket av att företag infört styrkort på ett mycket bredare sätt än vad de egentligen har 
gjort. Detta eftersom begreppet fortfarande är positivt värdeladdat och någonting företag vill 
hävda att de använder. Olve tror att det är bra för företag att ta till sig tanken med balanserade 
styrkort och sedan väljer de inslag som passar företaget. Företaget kan då inte förvänta sig 
samma positiva effekter som ett fullbordat styrkort kan generera. 
 
Fördelarna med styrkort är enligt Olve framförallt att företag får en belysning av en 
verksamhets val när det gäller hur de ser på sitt värdeskapande. De fångar viktiga drag i det 
som ibland kallas för affärsmodell eller strategi, de försöker ge en form som gör det möjligt 
att diskutera och även självkritiskt konstatera om de lever enligt vad de säger att de skulle 
leva efter. Med detta menar Olve den typ av användning som han argumenterar för. Det finns 
de som i praktiken använder sig av befintliga nyckeltalsrapporter men bytt namn på dem och 
menar då att de infört balanserade styrkort. Olve anser att man ska komplettera befintligt 
styrsystem med balanserade styrkort i stället för att byta ut det. Nackdelarna med styrkort är 
att om företag inte aktar sig kan styrkortarbetet bli arbetskrävande och betungande. Detta 
beror på att företag tycker det är väldigt många saker som är intressanta att ha med. De som 
jobbar med styrkort brukar rekommendera att man begränsar sig till 15-20 olika mätetal. Det 
är lätt hänt att någon i företaget hävdar att det vore viktigt att ha med ytterligare mätetal som 
de inte tidigare haft tillgänglig information för. Företag underskattar arbetet med att försörja 
styrkortet med mätvärden. Lyckas inte det på ett bra sätt förflackas snart hela iden och folk 
börjar tröttna och rycka på axlarna åt modellen. 

 
”Styrkort kan användas på små företag och till och med på enstaka 
individer. Man måste dock beakta vilken roll de här små företagen 
och individerna har i en större helhet, det är svårt att använda 
styrkort för en del av en helhet om inte hela organisationen använder 
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det. Det går dock bra att använda det på ett dotterbolag eller ett 
affärsområde i en större organisation.”  
 

Ibland är det klokt att introducera styrkortsarbetet på detta vis som ett slags pilotverksamhet 
för ett bredare införande. Det är då viktigt att dessa enheter har en tillräcklig fristående roll 
för att det ska vara meningsfullt att utforma deras strategier och inriktning separat. Annars 
kan styrkortsarbetet generera mycket frågor till moderbolaget eller organisationen och detta 
kan vara nyttigt i sig men kanske inte populärt alla gånger.  
 
Olve ser införandet av styrkort som ett mångårigt projekt, samtidigt som det är viktigt att inte 
avskräcka företag i början genom att säga att det tar många år. Många företag kan komma 
igång ganska snabbt men utvecklingen och modifierandet av styrkortet blir aldrig klart. 
Styrkortsinförande bör beaktas som ett mångårigt projekt, detta bör finnas i åtanke när 
styrkortsprojektet bemannas.  
 
Vid uppstartandet av ett styrkortsprojekt bör företaget först ta ställning till var i 
organisationen det ska användas, vilka som ska föra samtal om mål och utfall med hjälp av de 
nya beskrivningarna av verksamheten. Därefter bör man informera och förklara hur styrkortet 
ska användas internt. Vid införandet av styrkort krävs en introduktion till personalen hur det 
första årets styrkort fungerar, däremot behövs inte någon personalutbildning. 
 
Vidareutvecklingen av styrkortet är inte något som blir klart under den första tiden utan det 
kan behövas både modifikationer och senare erfarenhet. I praktiken borde arbetet med 
styrkort betraktas som utvecklingsfas åtminstone tills en komplett årscykel utformats.  
 

”Arbetet med styrkort har ganska många loopar då entusiasmen faller 
när företagen upptäcker att styrkortsarbetet blir jobbigare än de tänkt 
sig. Då man kommit en bit på väg kan man tappa sugen och det kan 
krävas att en ny eldsjäl dyker upp för att man ska kunna gå vidare.”  

 
Att företag avbryter styrkortsprojektet kan enligt Olve bero på flera faktorer, det kan bli för 
betungande för företaget eller att strategiarbetet inte fungerar. Det kan även vara så att 
företaget inte anser sig behöva verktyget. Detta ifrågasätts av Olve då han anser att alla 
företag behöver ett utvecklingsmoment, vilket finns i styrkortet men inte i traditionell 
styrning. Det finns praktiska problem i alla styrmodeller men inte några speciella bekymmer 
som skulle vara unika för balanserade styrkort.  
 
Misstag i styrkortsarbetet som företag gör är att de efter en enkel beskrivning tror att de 
förstår vad styrkortet innebär. Företaget ger då i uppdrag åt någon att sammanställa ett 
styrkort och i och med detta tror företaget att de har ett. Problemet är att det inte blir någon 
styrning förrän man låtit processen växa fram och fått förankring tillsammans med de 
berörda. För en meningsfull styrning krävs dessutom att man utgått från en föreställning om 
strategiska frågor exempelvis affärsmodellen. Antingen har företag redan en väl 
genomarbetad strategi som de kan utgå ifrån, eller så måste de bestämma vart de vill komma 
med sitt styrkortsprojekt. Detta är helt avgörande för hur styrkort som styrning ska fungera 
och det händer allt för ofta att strategin inte är tillräckligt tydlig och genomarbetad. Chefen 
måste då argumentera att det är meningsfullt och värt mödan att införa styrkortet och det är 
en chans till en mer strategiskt relevant styrning. Olve tror att det är viktigt att se en koppling 
till strategin för att styrkortet ska klara sig i längden annars finns risken att det blir ett jobbigt 
och omfattande nyckeltals exercis. 
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För Olve är det viktigt att använda sig av en strategikarta eller motsvarande för att komma 
fram till hur mätetalen ska se ut. Detta då de faktiskt är grundade i antaganden om vad som är 
strategiskt viktigt och hur saker påverkar varandra. Olve menar att man endast bör ha de fyra 
ursprungliga focusområderna, det finansiella perspektivet, kundperspektivet, process-
perspektivet och lärande perspektivet. Dessa fångar logiken bakom verksamheten och det är 
möjligt att döpa om dem efter behov. Olve har svårt att se att det skulle behövas fler 
perspektiv, enligt honom är det bättre att bygga in fler faktorer i de redan befintliga 
perspektiven. Miljö och leverantörer kan vara faktorer i ett utvidgat kundperspektiv som 
byter namn till omvärldsperspektiv.  
 
Det är lätt att få personalen engagerad då de flesta snabbt förstår att idén om styrkort ger en 
mer omfattande och strukturerad verksamhetsbeskrivning. Att känna övertygelse om att 
arbeta i en genomtänkt och bra verksamhet är ofta viktigt för en medarbetare som dessutom 
vill vara motiverad och veta vad denne ska vara duktig på och förbättra. Ett bekymmer kan 
vara att medarbetarna har överdrivna förhoppningar på att ledningen ska ha ett genomtänkt 
styrkortsarbete. Ledningen har inte alltid tänkt så mycket vilket gör att medarbetarna kan bli 
besvikna.  
 
Slutligen understyrker Olve att styrkort kan innebära oerhört många olika saker och det gör 
det väldigt besvärligt att diskutera vad som beror på styrkort som sådant och om det är en bra 
idé. Olve ger ett konkret exempel,  
 

”det är ungefär som ett musikinstrument som någon börjar spela och 
sedan ger upp efter ett tag. Är det då musikinstrumentets fel? I någon 
utsträckning kan man säga att det finns en teknisk begränsning, till 
exempel att den är så svår att lära sig spela på. Man får fundera länge 
innan man kan säga om det är en bra idé med fiol. Det handlar ju 
både om vad man har tänkt ha den till och hur man provat att använda 
den. Det kan vara svårt att få uppmuntran eller avrådande av dem som 
har erfarenhet. Det är svårt att veta vad som beror på instrumentet 
som sådant och vad som beror på användaren och dess situation, samt 
hur snabbt denna satte sig i en orkester istället för att träget öva 
hemma även om det var tråkigt.” 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Denna del av uppsatsen presenterar en analys och diskussion där vi kopplat samman empiri 
och teori.  

5.1 Balanserade styrkort 

Det är upp till det enskilda företaget att definiera sitt styrkort enligt Lindvall (2001). Det 
finns många olika definitioner på balanserade styrkort och alla vi har pratat med har haft sin 
egen version.  

5.1.1 Byta ut eller komplettera befintligt styrsystem? 
Det är få företag enligt Lindvall (2001) som fullt ut implementerar styrkortet. I många företag 
används styrkortet som ett hjälpmedel till önskvärda förändringar i styrningen. Ax och Olve 
menar att man kan välja ut de delar av styrkortet som passar företaget. De menar vidare att 
styrkortet ska komplettera den befintliga verksamhetsstyrningen, detta är något som även 
Lundberg håller med om. PTC bytte ut hela det befintliga styrsystemet mot styrkortet då 
Lundström ansåg att det var rätt metod för att få rätt effekt. Rätt effekt innebär att man får de 
fördelar som styrkortet kan ge, exempelvis att företaget når de uppsatta målen. Det kan vara 
svårt och resurskrävande att använda sig av hela styrkortet, om endast delar av styrkortet 
används kan inte samma effekter uppnås som ett fullbordat styrkort skulle ge. Båda företagen 
arbetade med styrkortet i cirka två år. Enligt Olve, Petri, Roy och Roy (2003) måste 
organisationer som introducerar styrkort arbeta tålmodigt under många år innan de kan påstå 
att de har ett förändrat styrsystem. Två år är en alltför kort period då det är först efter några år 
man kan se fördelarna med styrkortet och få rätt effekt. Centek och PTC kom aldrig till den 
fas att de såg alla fördelar utan det blev ett alltför resurskrävande projekt. 

5.1.2 Implementering och styrning 
Vid införandet av styrkortet i de företag som vi undersökte menade både Lundberg och 
Lundström att styrkortsprojektet hade hög prioritet. Det fanns ett högt engagemang hos 
ledningen och det lades ned nödvändiga resurser i form av tid och engagemang i 
implementeringsstadiet. Det är viktigt enligt Olve, Roy och Wetter (1997) att styrkortet ges 
hög prioritet samt att det förankras väl i hela organisationen.  
 
Båda företagen lyckades med implementeringen av styrkortet samt att acceptansen och 
förståelsen hos de anställda var god. Dock hade PTC arbetat mer med förankringen hos de 
anställda i jämförelse med Centek. Det två företagen använde sig av två olika metoder. 
Lundström använde sig av ett horisontellt sätt att implementera styrkortet då personalen fick 
vara delaktiga i hela processen. Philipson (2004) menar att ett framgångsrikt företag bygger 
på att alla medarbetare och chefer är beredda att ta ansvar för helheten. Det är också viktigt 
att medarbetarna tillåts ta ansvar. Lundström ville få ett högt ansvarstagande och engagemang 
hos hela personalstyrkan. För att få det lät han dem arbeta självständigt och gav dem frihet att 
ta fram styrmått och framgångsfaktorer. Han menar att ett högt engagemang krävs då alla i 
företaget skall arbeta med styrkortet mot gemensamma mål. Finns inte engagemang hos 
ledning och personal är det nästintill omöjligt att arbeta med ett så stort projekt som 
styrkortsarbetet är. Ansvarstagande är viktigt så att alla delar i styrkortsarbetet blir 
genomförda. Känner inte medarbetarna ansvar för sin del finns risk att vissa bitar från 
styrkortsarbetet faller bort och försämrar helheten.    
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Nørreklit (2002) samt Hallegårde och Johansson (1999) menar att balanserade styrkort är en 
top-down modell. Ax anser att detta kan leda till motstånd från personalen i och med alltför 
klara och tydliga direktiv. Lundberg använde sig av denna top-down metod där det var 
Lundberg och VD: n som enskilt fattade beslut angående implementeringen samt vilka 
perspektiv som var aktuella. Därefter informerades personalen som fick komma med förslag 
till vad perspektiven skulle innehålla. Trots detta var det Lundberg som i slutändan bestämde 
styrkortets konstruktion. Denna metod användes då den var mindre resurskrävande och 
Lundberg kunde behålla kontrollen då personalen var mindre involverad. 
 
Olve hävdar att medarbetarna kan bli besvikna då de har överdrivna förhoppningar på att 
ledningen ska ha ett genomtänkt styrkortsarbete, vilket de inte alltid har. Lundström motsätter 
sig att detta är en top-down modell då han anser att styrningen uppifrån blev mindre 
omfattande på PTC då alla fick vara med och bestämma och fick mer ansvar. Genom 
införandet försökte PTC få en mer självstyrande organisation. Då alla deltar blir 
förändringsarbetet väldigt krävande och beslutsfattandet tar lång tid vilket i sin tur kräver 
mycket resurser. Enligt Ax är det viktigt att personalen känner sig delaktiga och att man får 
acceptans hos de anställda, alla avdelningar ska ha inflytande.  
 

”Hela ledningen ska vara involverad, däremot behöver inte all 
personal vara med, det räcker med en representant från varje 
avdelning.”  
 

Ax anser att alla avdelningar bör ha inflytande men vid framtagandet bör inte hela personalen 
vara delaktiga då detta kräver stora resurser. Denna resursmängd är det få företag som 
besitter. All personal bör dock bli informerad om projektet så de ej känner sig förda bakom 
ljuset. Det är viktigt att alla medarbetare har en chans att framföra sina åsikter genom 
representanten. Olve et al (1997) diskuterar att hela organisationen bör ha en helhetsbild, där 
alla ska vara väl informerade.  

5.2 Styrkortets perspektiv och mätetal 

Enligt Nordstrand och Högsta (2000) krävs en balans mellan olika betydelsefulla 
fokusområden såsom ekonomi-, kund-, process- och utvecklingsfokus för att företaget ska nå 
framgång med sitt styrkort. Olve styrker detta då han anser att ett företag endast ska ha de 
fyra ursprungliga fokusområdena. Antalet fokusområden diskuteras av många och alla har 
olika åsikter. Lindvall (2001) anser att om många perspektiv används är det viktigt att de är 
starkt relaterade till företagets strategi. På PTC hade man fem stycken fokusområden. Ax 
anser att företagets strategi ska avgöra såväl antalet som slag av perspektiv.  
 
Ax anser att man ej bör ha för många mål och nyckeltal. Detta stärks av Aartojärvi (2003) 
som hävdar att styrkortet ska innehålla de absolut viktigaste måtten, annars finns en risk att 
skapa otydlighet kring vad som är väsentligt för organisationen. Även Lundström håller med 
om detta  
 

”man ska inte ha så många mått då detta gör organisationen splittrad 
och det är svårt att se vad man ska fokusera på”. 

 
Lundström menar att ett fel som PTC gjorde var att de arbetade med för många 
framgångsfaktorer samtidigt. Om man ska jobba med många mått samtidigt tycker 
Lundström att personalen ska delas upp i mindre grupper där varje grupp arbetar med olika 
mått. Lindvall (2001) menar att det är viktigt att mäta i verksamheten eftersom det som mäts 
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uppmärksammas men att mätningarna även kan medföra negativa effekter. Ett exempel är att 
mätningarna hamnar i fokus medan verksamheten hamnar i bakgrunden och tappar 
navigationen. Ett annat exempel är att många mätningar endast utförs för att det är möjligt, 
viktigare men svårmätta förhållanden kan därför komma att lämnas då de är svåra att mäta. 
Lundström menar att det finns en risk att nackdelarna med styrkort uppstår då mätningarna 
påbörjats. I Centeks fall upptäcktes att alla framgångsfaktorer inte var framgångsfaktorer. 
Anthony och Govindarajan (2001) anser att ledningen tappar fokus då för många mått 
används. Om för få mått används kan det leda till att viktiga mätningar går förlorade, vilka 
kan vara avgörande för företagets framgång. 

5.2.1 Omvärldsförhållanden 
Nørreklit (2002) kritiserar modellen då den inte tar hänsyn till omvärldsförhållanden när det 
gäller konkurrens och teknisk utveckling. Företagare måste alltid ha omvärldsfaktorer i 
åtanke för att inte bli utkonkurrerade från marknaden. Lundström menar att fokus inte ska 
ligga på vad andra gör utan på det egna och vad som är bäst för kunderna. Han anser att dessa 
delar ändå kommer naturligt i styrkortet.  

5.3 Orsak-verkan samband 

En fördel med styrkort enligt Ax är att man tänker i orsak-verkan samband. Däremot menar 
Anthony och Govindarajan (2003) samt Nørreklit (2000) att det inte finns garantier på att de 
uppställda kausala orsak-verkan sambanden verkligen fungerar. Kopplingen mellan icke-
finansiella mått och finansiella resultat är inte självklar. Företag gör ofta misstag enligt Ax då 
de fastställer sambanden och han påpekar att det är en svår del av styrkortsarbetet. För att få 
ett bra samband måste det finnas mycket kunskap om verksamheten och branschen. Enligt 
Ax kan orsak-verkan sambanden bytas ut mot kritiska framgångsfaktorer. Lundberg menar 
emellertid att orsak-verkan sambanden diskuteras och ligger till grund innan utformningen av 
styrkortet, detta leder sedan fram till de kritiska framgångsfaktorerna. Det är svårt att veta om 
orsak-verkan sambanden verkligen stämmer och om de ger önskat resultat. Det är även svårt 
att veta om rätt orsak-verkan samband är framtaget och om kopplingen verkligen stämmer. 
Det är viktigt att ha rätt kompetens gällande orsak-verkan sambanden för att få ett fungerande 
styrkort. 

5.4 Vad krävs för ett framgångsrikt styrkortsarbete 

Det finns många faktorer som är avgörande för att få ett framgångsrikt styrkortsarbete. 
Motivation, kunskap, resurser, kommunikation samt ett vidareutvecklingsarbete är viktiga 
komponenter i styrkortsarbetet. Dessa kommer nu att förklaras mer ingående.   

5.4.1 Motivation 
Enligt Nyström och Wallén (2004) är motivationen till att samarbeta avgörande för resultatet. 
Rollerna för ansvar bör bestämmas tidigt så att det inte bidrar till negativa attityder och 
osäkerhet. På PTC utsågs huvudansvariga för olika områden och de hade även bestämt att 
dessa skulle få stöttning av övriga medarbetare. Lundström menar att ett fel som gjordes var 
att de inte utsåg vilka personer som skulle stötta vilka. Då stöttningen blev bristfällig tappade 
de ansvariga engagemanget och motivationen. Detta kan ha varit en bidragande faktor till att 
företaget frångick styrmodellen. Lundberg tror att en av anledningarna till att Centek slutade 
var brist på engagemang hos de anställda samt en minskning av personalstyrkan. Även i 
Centeks fall hade ansvarspersoner inte nog tydligt utsetts på olika områden samt ersättare till 
dessa vid frånvaro.  
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För att en mindre grupp ska arbeta optimalt och vara produktiv krävs enligt Nyström och 
Wallén (2004) att allt fungerar friktionsfritt och att alla gör sitt bästa. En viss del konflikter 
kan dock göra arbetet mer produktivt. En konflikt kan göra att man ser problem ur nya 
infallsvinklar och det kan föra arbetet vidare. Nyström och Wallén menar vidare att det är 
viktigt att allas motivation hålls vid liv och att alla ständigt får känna sig delaktiga i 
processen. Ax menar att det är svårt för ledningen att motivera personalen då det kan vara 
hämmande med alla möten, personalen kan även vara trött på ständigt nya strategier. Då alla 
anställda på PTC var delaktiga i styrkortsmötena kunde det leda till att möten krockade med 
brådskande produktion. PTC höll ändå fast vid dessa möten trots att det ledde till 
övertidsarbete för personalen. Revstedt (2000) diskuterar att motivationsarbetet kan komma i 
konflikt då organisationens målsättning skiljer sig från individens. När individen försöker 
leva upp till organisationens mål är risken stor att denne känner att arbetet är meningslöst, 
eftersom organisationen och individen har olika mål och individen inte kan uppfylla sina mål. 
En viktig del i styrkortsarbetet är att hålla motivationen vid liv hos alla involverade då 
motivationen är avgörande för resultatet.  

5.4.2 Kompetens 
Enligt Aartojärvi (2003) är det viktigt att bygga upp en kunskapsbas hos ledningen samt att 
utbilda alla berörda. Ax menar att det är svårt att rekommendera om intern eller extern 
utbildning är bättre då det finns för och nackdelar med båda.  Om rätt kompetens finns inom 
företaget behövs inga externa utbildningar enligt Nyström och Wallén (2004). Olve anser att 
personalen inte behöver någon utbildning utan information kan ske internt och detta är något 
som både Lundberg och Lundström tillämpade. Bristande kunskaper är ofta ett skäl till varför 
företag frångår vidareutvecklingen av styrkortet.  

5.4.3 Resurser 
Enligt Ax måste det finnas tillräckligt med resurser då styrkortet är väldigt resurskrävande 
under hela nyttjandeperioden. Både Ax och Olve anser att det tar ett par år att skapa rutin och 
få ett fungerande styrkort. Olve, Petri, Roy och Roy (2003) menar att det är viktigt att avsätta 
tillräckliga resurser för styrkortsprojektet, många i organisationen behöver avsätta tid och 
kraft. När ett företag beslutar att införa styrkortet bör de ta hänsyn till detta. Om inte företaget 
har nog med resurser är styrkortet ingen bra modell då det kostar mycket för företaget men 
tillför endast få av de fördelar som ett styrkort kan ge. 
 
Införandeprocessen av styrkortet tog endast några månader för företagen vi undersökte. 
Lundberg säger att 
 

 ”Anledningen till att införandet av styrkortet endast tog två till fyra 
månader var att jag ansåg att det inte fanns resurser till mer.”  
 

 
Både Lundberg och Lundström menar att styrkortsarbetet är tidskrävande och kan konkurrera 
med den övrig verksamheten. PTC hamnade i en utvecklingsfas som tog mycket tid och det 
krockade med styrkortsarbetet. Olve et al (2003) menar att det finns uppenbara begränsningar 
i form av andra plikter och förändringsprojekt som konkurrerar om tid och uppmärksamhet. 
En orsak till att de frångick styrkortsarbetet kan vara att företagen la ner mycket tid och 
engagemang på projektet vid implementeringsstadiet men när styrkortet väl var infört lades 
mindre resurser ner och utvecklingen stagnerade. En annan orsak kan vara saknad av 
uthållighet och tålamod hos Lundström och Lundberg. Det är viktigt att styrkortet inte 
kommer i skymundan från företagets övriga aktiviteter och detta är speciellt viktigt att ha i 
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åtanke om företaget hamnar i en förändringsfas. Om styrkortet införts på ett bra sätt blir det 
en naturlig del av organisationen, inte något vid sidan av som kan väljas bort för att spara tid.  

5.4.4 Kommunikation  
Olve et al (2003) menar att det finns ett motstånd mot förändringar som varje ny ide måste 
övervinna. Enligt Olve måste styrkortsprocessen växa fram och få förankring hos de berörda 
för att det ska bli någon styrning. Vidare menar han att styrkort kan upplevas som ett 
temporärt och onödigt projekt som inte är kopplat till företagets strategi. Det gäller att få 
förståelse hos personalen om vilka fördelar styrkortet medför för att minska motstånd till 
förändringar. Personalen måste också förstå att styrkortet är ett långsiktigt projekt som 
kommer att löna sig i framtiden. 
 
Aartojärvi (2003) anser att kommunikation är ett nyckelord för att nå framgång med styrkort. 
Bra kommunikation innebär att informationen når och uppfattas av alla medarbetare. Denna 
faktor är en betydelsefull del för att alla ska förstå syftet med arbetet och att alla skall 
eftersträva samma mål. Detta leder till att dålig kommunikation kan ses som ett misslyckande 
i styrkortssammanhang. Enligt Lundberg och Lundström fungerade kommunikationen mellan 
ledning och personal bra. Ax anser att 
 

”styrkortet är ett bra kommunikationsverktyg. Däremot kan styrkortet 
vara överflödigt och tidskrävande på ett mindre företag då man ofta 
redan har en bra kommunikation.” 
 

Lundberg håller med om detta och tror att det kan vara en bidragande orsak till Centeks 
avslut med styrkortet.  
 
Ett problem för PTC var enligt Lundström att de arbetade i för stora grupper vid framtagandet 
av styrkortet då vissa gjorde sig mer hörda än andra. Det är viktigt enligt Nyström och 
Wallén (2004) att ledaren ser till att alla få yttra sig lika mycket då många är tystlåtna och har 
svårt att komma till tals. Daun (1999) menar att många blir illa berörda i situationer där de 
väcker uppmärksamhet. En hel del människor skulle vantrivas med yrken där de ofta måste 
tala inför många. Risken att misslyckas med att leva upp till ett ideal skapar en besvärande 
oro som verkar avhållande. Detta kan göra att man ej vågar ta ansvar för sina åsikter och 
därmed ej vågar kommunicera. Ax samt Lundberg menar att en viktig fråga är om alla 
medarbetare ska bli informerade om allt eller om vissa saker skulle hållas personligt. På 
Centek blev medarbetarna utvärderade gällande motionsvanor och sjukfrånvaro. De som varit 
sjuka kände sig utpekade då alla förstod vem som ökat frånvarostatistiken. Då det alltid var 
samma personer som vann motionstävlingarna var det inte lika kul längre och personalen 
tappade motivationen. Lundberg påpekar att Centek borde i förväg ha funderat på vad som 
skulle kommuniceras så att inte medarbetarna skulle känna sig utpekade och tappa 
motivationen.  

5.4.5 Vidareutveckling   
Aartojärvi (2003) menar att utvecklingsarbete tar tid och positiva resultat uppnås inte alltid 
snabbt. Därför krävs uthållighet och tålamod i detta arbete. Olve menar att 
vidareutvecklingen av styrkortet inte är något som blir klart under den första tiden utan kan 
betraktas som en utvecklingsfas åtminstone tills man gjort en komplett årscykel. Kaplan och 
Norton (1999) samt Ax menar att ett styrkort bör analyseras, utvärderas och uppdateras varje 
år. PTC gjorde endast förändringar under införandefasen. Lundström menar att 
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”Vi fick en bra start med styrkortet och tog därför inte hänsyn till 
nackdelarna, detta misstag hade kunnat undvikas om vi hade skaffat 
oss mer information och kunskap.”  

 
Enligt Olve kan implementeringsfasen gå snabbt men utvecklingen och modifierandet blir 
aldrig klart. Det krävs en kontinuerlig vidareutveckling av styrkortet då omvärlden och 
organisationen ständigt förändras.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att beskriva resultatet av studien och avslutningsvis lämnar förslag 
till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 

Före uppsatsens start upplevde vi det balanserade styrkortet som en väldigt positiv 
universallösning för hur ett företag kan styras. Under arbetets gång blev vi förvånade över 
hur mycket litteratur och artiklar det finns om styrkortets fördelar men hur lite det finns om 
problem och nackdelar. I efterhand då vi fått en större insikt tycker vi att styrkort inte lämpar 
sig för alla företag då modellen är mycket resurskrävande. Vi anser att behovet av ett styrkort 
är mindre i små företag då de ofta har en enklare organisationsstruktur och en väl fungerande 
kommunikation.   
 
Tidigt i vår undersökning insåg vi att företag som frångått användandet av balanserade 
styrkort troligtvis ser det som ett misslyckande. Vi har intervjuat ekonomiansvariga på två 
företag och fått höra deras uppfattningar, åsikter och kunskaper gällande företagens 
styrkortsarbeten. Vi misstänker att de valt att vinkla informationen då de inte vill ge sken av 
ett misslyckande. Vi anser även att företagen inte hade så god kommunikation och spridning 
av information som både Lundström och Lundberg gav sken av. Detta intryck förstärktes då 
vi inte fick access till att intervjua anställda, vilket vi först blivit lovade. Det är dock svårt att 
dra några definitiva slutsatser angående detta då vi endast har ekonomiansvarigas syn på 
projektet.  
 
En avgörande faktor vid implementering och användning av styrkortet är kompetens. Det 
krävs rätt kompetens för att kunna fatta beslut och föra styrkortsarbetet framåt. Både PTC och 
Centek ansåg sig ha rätt kompetens och utvecklade därför sina styrkort utan extern hjälp. 
Detta kan ha gjort att de fick ett enkelspårigt sätt att se på modellen. Om företagen tillfört 
extern expertis kunde de ha fått mycket råd och tips samt hjälp att se företaget från en annan 
vinkel. En extern expert kan även hjälpa till att utbilda personalen.   
 
Lundström och Lundberg menar att det var kritiska händelser som ledde till att respektive 
företag frångick styrsystemet. PTC hamnade i en utvecklingsfas som krävde stora resurser 
vilket gjorde att styrkortet hamnade i skymundan. I Centeks fall var det en avvecklingsfas 
som var avgörande för beslutet då en minskning av personalstyrkan gjorde att projektet 
kändes för omfattande. Företagen lyckades ej göra styrkortsarbetet till en naturlig del av 
verksamheten och detta gjorde att det inte prioriterades vid dessa oförutsägbara händelser. 
Styrkorten var ej förankrade i företagen utan styrkortsarbetet låg vid sidan av den övriga 
verksamheten. Styrkortet ska vara ett naturligt komplement till det befintliga styrsystemet då 
det tar många år att få ett fungerande styrkort. Om företaget byter ut hela styrsystemet mot 
styrkortet innebär det att man under de fösta åren kommer att ha ett dåligt fungerande 
styrsystem då det tar tid att få styrkortet att fungera. En annan anledning till att komplettera 
styrkortet är att modellen kan fungera bra på vissa delar av företaget men sämre på andra. Det 
kan där krävas komplettering med andra styrsystem för att få en optimal styrning av företaget 
som möjligt.   
 
De undersökta företagen valde att frångå användningen av balanserade styrkort i 
vidareutvecklingsfasen. Vi anser att företagen gav upp satsningen med styrkorten för tidigt då 
effekten kommer först efter några år. Företagen slutade innan de fick ta del av och kunde se 
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de verkliga effekterna. Ett styrkort behöver kontinuerligt analyseras, utvärderas och 
uppdateras men detta var ingenting som våra företag tog hänsyn till.  
 
Personalen på Centek hade begränsade möjligheter att påverka projektet då de bedrev en top-
down styrning. Det finns en risk med denna styning då personalen kan känna sig överkörda 
och därmed tappa motivationen. På PTC hade samtliga anställda möjlighet att påverka 
projektet men det blev alltför resurskrävande för företaget. En kombination av dessa styrsätt 
anser vi vara den bästa lösningen för att bibehålla motivationen och samtidigt inte vara för 
resurskrävande. Vi ifrågasätter om Centek hade resurser till styrkortsprojektet då det enligt 
Lundberg endast fanns resurser till en kort implementeringsfas. Båda företagen hade 
resurserna som krävdes för att implementera styrkortet men saknade resurser för 
vidareutveckling. Ett grundläggande misstag som företagen gjorde var en bristfällig 
ansvarsfördelning, då de anställdas roller var oklara var det svårt att hålla motivationen uppe.   
 
Företagens misstag ledde till att ledning och personal tappade motivation och engagemang 
för att driva styrkortsprojektet vidare. Detta kan ha minskat motivationen till styrkortsarbetet 
på PTC då övertidsarbetet ofta beordrades med kort varsel. Detta kan ha lett till dålig 
stämning och att de fick en negativ inställning till styrkortsarbetet då det påverkade 
personalens privatliv. Det är möjligt att personalen inte hade förståelse till varför man 
använde styrkortet då effekterna kommer först efter några års användande.  
 
Vi tycker inte företagen uppnådde den önskvärda effekten på företagets styrning som de hade 
önskat att styrkorten skulle ge. När de inte såg effekterna och tvivlade på om de någonsin 
skulle komma ledde detta till att företagen upphörde med användandet. Företagen var för 
snabba med att dra slutsatser om att de inte skulle se några effekter. Det är viktigt att ha 
kunskap om tidsaspekten då balanserade styrkort ska införas och vara medveten om att det tar 
år innan rätt effekt uppkommer.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att titta mer på balanserade styrkorts brister. Ett annat 
forskningsområde kan vara angående målsättningen, hur man ska få människor att inte endast 
fokusera på att sätta mål utan även att uppnå dessa mål. Ytterligare forskning skulle kunna 
beröra konsekvenserna och effekterna av balanserade styrkort.  
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BILAGOR 

Bilaga A Intervjumall – chefer 

1. Kan du berätta lite om dig själv? (Titel, antal år inom företaget, tidigare yrken, 
utbildning, huvudsakliga arbetsuppgift, ansvarsområden, leder andra, direkt 
personalansvar?) 

2. Kan du berätta lite om företagets bakgrund? Hur länge har det funnits? Har något 
ägarbyte skett? Hur har tillväxten varit, ökat? Antal anställda? 

3. Hur definierar ni balanserade styrkort? (uppfyller kraven: verksamheten planeras, 
följs upp och att styrdialogen förs in i styrkortstermer, vara allmänt spritt inom 
företaget?) 

4. Hur definierar ni införandet av balanserade styrkort? (förarbete, nu 
implementeringen, kriterier) 

5. Varifrån fick ni idén att införa BSC och var hämtade ni information? 
6. När införde ni balanserade styrkort, (år)? 
7. Vilka var med och utformade styrkortet? 
8. Såg ni införandet av balanserade styrkort som ett mångårigt projekt? 
9. Tog systemet hänsyn till yttre faktorer? 
10. Bytte ni ut befintligt styrsystem eller kompletterade ni det? (Vilket styrsystem 

hade ni före balanserade styrkort?) 
11. Vilka i företaget kände till hur systemet fungerade? Vad som mättes osv. 
12. Var det enkelt att ändra eller förbättra systemet? 
13. Gjordes det kontinuerliga förändringar? 
14. Vem gjorde den ekonomiska uppföljningen och vilka tog del av den? 
15. Upplevde du att det fanns några störningar i kommunikationen mellan ledningen 

och personal? 
16. Vi upplever att det finns en kedja som ser ut så här, upplever du också det? 
17. Var i processen upplevde du att det gick snett? 
18. Hur fungerade kommunikationen/informationen inom företaget? 
19. När frångick ni att använda balanserade styrkort, (år)?  
20. Vad är eran definition av att ni slutat använda balanserade styrkort? Varför räknar 

ni med att ni slutat använda det? Hur definierar ni att ni slutat med balanserade 
styrkort?  

21. Vad tror du påverkade att ni gjort ett uppehåll? Var det någon speciell händelse 
som påverkade beslutet? 

22. Vad använder ni för styrsystem idag? 
23. Upplevde ni några fördelar med styrkort? 
24. Upplevde ni några nackdelar med styrkort? 
25. Vidtog ni några åtgärder för att motverka eventuella nackdelar? 
26. Hur fungerade arbetet praktiskt, implementering? 
27. Tycker du att ni i företaget hade tillräcklig kompetens? 
28. Krävdes det mycket utbildning av personalen?  
29. Hur involverade var personalen i styrsystemet? 
30. Fanns det brister i personalens kunskaper gällande balanserade styrkort? 
31. Har ni kvar någon modell över era balanserade styrkort som vi kan få ta del av? 
32. Hur informerades personalen och tog de till sig informationen?  
33. Vad gjorde ni för att lyckas få personalen att förstå ”införandet och innebörden” 

av balanserade styrkort?  
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34. Hur många mätningar hade ni? Upplevde du att ni hade lagom många 
”mätningar”? 

35. Tror du ni kommer att återinföra balanserade styrkortet? 
36. Om ni skulle införa det igen, skulle du vilja ändra på någonting då? Vad skulle du 

vilja förbättra?  
37. Tycker du att vi har missat någon viktig fråga angående eran 

användning/avslutade användning av balanserade styrkort? 
38. Går det bra att vi hör av oss för eventuella kompletteringar? (Mail eller telefon?) 
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Bilaga B Intervjumall Christian Ax & Nils-Göran Olve 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 
2. Hur definiera du balanserade styrkort? 
3. Vilka fördelar ser du med balanserade styrkort? 
4. Vilka nackdelar ser du med balanserade styrkort? 
5. Har du någon personlig erfarenhet att arbeta med kontinuerlig utveckling av 

balanserade styrkort? 
6. Om ja, hur upplevde du arbetet, hur gick det för företaget/företagen? Vilken storlek 

hade företaget? 
7. Vilka faktorer tror du kan påverka ett företag att avbryta vidareutvecklingen av 

balanserade styrkort?   
8. Ser du införandet av balanserade styrkort som ett mångårigt projekt? 
9. Tycker du att man ska byta ut befintligt styrsystem mot balanserade styrkort eller 

komplettera det? 
10. Efter att ha läst litteratur anser vi att det finns en kedja när det gäller balanserade 

styrkort kontakt som ser ur så här: studie/information, beslut, införande, 
tillämpning/utveckling, där det sker en förstudie under studie/information och beslut. 
Vad anser du om denna kedja? Håller du med eller upplever du att den ser ut på annat 
sätt? (se bifogad fil) 

11. Tycker du balanserade styrkort bör analyseras, utvärderas och uppdateras med jämna 
mellanrum? Hur upplever du den processen, enkel eller svår? 

12. Vilka misstag anser du att företag ofta gör när de arbetar med balanserade styrkort? 
13. Tror du att man kan använda sig av vissa delar av balanserade styrkort eller måste 

man köra hela konceptet fullt ut? 
14. Om ett företag ska börja med balanserade styrkort tror du man måste utbilda 

personalen externt eller räcker det med intern utbildning/information? 
15. Hur många fokusområden tycker du att man ska ha? 
16. Hur tycker du att arbetet med balanserade styrkort bör ske praktiskt? 
17. Hur ska man få personalen på företaget att förstå vad balanserade styrkort innebär och 

bli engagerade? 
18. Nørreklit anser att balanserade styrkort är bristfällig då den ej tar hänsyn till 

konkurrensen eller teknisk utveckling, vad anser du om det? 
19. Tycker du att vi har missat någon viktig fråga? 
20. Går det bra om vi hör av oss via e-post för eventuella kompletteringar?   
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Bilaga C Balanserat styrkort PTC  

 

 




