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SAMMANFATTNING 

Dagens samhälle präglas av en ökad internationell konkurrens och snabb teknisk 
utveckling. Detta ställer allt högre krav på företagens verksamhetsstyrningar. 
Traditionell mätning som fokuserar på extern bokföring blir allt mer kritiserad. 
Kritikerna anser att det traditionella systemet blivit förlegat eftersom det 
uppmanar till ett alltför kortsiktigt tänkande som leder till suboptimering av 
verksamheten. Det finns styrmodeller vilka kompletterar de finansiella nyckeltalen 
med andra mätetal. En modell som blivit populär är det balanserade styrkortet 
(BSC). Modellen, som utvecklades av Dr Robert S. Kaplan och David P. Norton, 
tar hänsyn till både finansiella och ickefinansiella mått. 
Vittjärvshus AB är ett litet företag som verkar inom byggbranschen på den 
svenska och nordnorska marknaden.  
Syftet med denna rapport är att precisera vilka förutsättningar som krävs för att 
kunna implementera konceptet balanserade styrkort på ett litet svenskt företag 
samt undersöka om dessa förutsättningar finns på Vittjärvshus idag.  
Insamlingen av primärdata lades upp i tre delmoment. Första delen gick ut på att ta 
reda på hur Vittjärvshus styrsystem ser ut idag. Den andra delen avsåg att 
undersöka vilka förutsättningar Vittjärvshus har för att arbeta med förändrings-
arbete. Tredje delen avslutade empiristudien med en fokusgrupp. 
De grundläggande förutsättningar som identifierats var följande: 

 För att företaget ska kunna inleda arbetet med implementering av 
balanserade styrkort krävs att man har en god kunskap om branschen i stort 
och var företaget står idag.  

 Engagerad ledning är den viktigaste förutsättningen för en lyckad 
implementering eftersom ledningens engagemang reflekteras i hela 
verksamheten. 

 Tid är också en grundläggande förutsättning. I ett litet företag kommer tiden 
många gånger att ha större betydelse än kapitalinsatsen.  

 En väl fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för alla företag, 
framförallt i arbetet med förändringar.  

 Företagskulturen har identifierats som ett starkt instrument för att påverka 
människor och är dessutom svår att förändra. 
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Balanserade styrkort mäter verksamheten utifrån fyra olika perspektiv. Dessa är 
finansiella-, kund-, process- och lärandeperspektivet. Om man jämför dessa fyra 
perspektiv med Vittjärvshus dagliga verksamhet framkommer det tydligt att 
företaget har ett starkt kund- och processfokus. Resultatet av analysen visade att 
Vittjärvshus idag inte har alla de grundläggande förutsättningarna som krävs. Det 
gör att möjligheten för företaget att lyckas med en implementering av BSC är 
väldigt liten. Det är i huvudsak två grundläggande förutsättningar som inte är 
uppfyllda. Dessa är kommunikation och tid. 
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ABSTRACT 
The society of today is characterized by increased international competition and 
rapid technical progress. This leads to higher demand on company management. A 
traditional measurement that focuses on external accounting has come in for harsh 
criticism. Critics mean that the traditional system has become obsolete since it 
encourages short term thinking which leads to suboptimization of the activities. 
Some management models complement the financial business ratio with other 
measures. One model that has become popular is the Balanced Scorecard. The 
model, which was developed by Dr Robert S. Kaplan and David P. Norton, 
includes both financial- and non financial measures. 
Vittjärvshus AB is a small building company that acts on the Swedish and 
northern Norwegian markets.  
The purpose with this thesis is to specify the conditions that are required for a 
successful implementation of the Balanced Scorecard in a small Swedish company 
and investigate if these conditions exist at Vittjärvshus AB today. 
The collection of primary data was divided into three parts. The first part intended 
to look into how Vittjärvshus present control system works. The second part 
intended to examine what opportunities Vittjärvshus has to work with change. The 
third part completed the empirical study with a focus group. 
The fundamental conditions which were identified were the following: 

 For the company to be able to begin the work with implementation of 
Balanced Scorecard one demand is to have good knowledge of the business 
and of where the company stands today. 

 Leadership involvement is the most important condition for a successful 
implementation since this involvement reflects on the whole company. 

 Time is a fundamental condition. In a small company time will in many 
cases be of greater importance than money. 

 A well functioning communication is an important condition to every 
company, especially in the work with change. 

 The company culture has been identified as a strong instrument to influence 
people and is furthermore hard to change. 
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Balanced Scorecard measures the company activities on the basis of four 
perspectives. These are the financial-, customer-, process- and learning 
perspectives. When comparing between these four perspectives and Vittjärvshus´ 
activities it is clear that the company has a strong customer- and process focus. 
The result of the analysis concludes that Vittjärvshus, for the time being, does not 
have all the fundamental requirements. This means that the possibility of a 
successful implementation of BSC is very small. There are mainly two 
fundamental conditions that are not fulfilled. These are communication and time.
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1 INLEDNING 

Kapitlet beskriver bakgrunden till arbetet samt problemet och de frågeställningar 
som finns. Slutligen presenteras syftet och avgränsningarna. 

1.1 Bakgrund 
I början av 1990-talet drabbades byggbranschen hårt av en vikande konjunktur 
med färre beställningar och sämre lönsamhet som följd. De sista åren har en 
förbättring kunnat skönjas men de flesta, framför allt mindre företag, har 
fortfarande problem med att få ekonomin att gå ihop. (Sveriges byggindustrier, 
2001) 
På grund av de stora administrativa kostnader som finns i byggbranschen idag har 
små byggföretag små möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Företagen ska 
producera, handla upp material, se till att materialflödena fungerar, kalkylera, söka 
upp köpare, samt planera och styra byggprocessen och själva byggandet. Slutligen 
ska de sköta all annan administration som ett företag måste klara av. Det får till 
effekt att de har liten eller ingen möjlighet till kvalitetsutveckling. 
(Byggkommissionen, 2002) 
Vittjärvshus AB är ett litet byggföretag med 28 anställda och en årsomsättning på 
ca 27 miljoner kronor enligt bokslutsperiod 2002 01-2002 12 (Affärsdata, 2003). 
Företaget tillverkar prefabricerade villor, fritidshus och flerbostadshus samt 
kontors- och industrihus. Marknadsområdet omfattar hela Sverige samt Nord-
norge. Stommarna till husen byggs i fabriken i Vittjärv, strax utanför Boden, i 
Norrbotten (Vittjärvshus, 2003). Företaget grundades som ett enmansföretag 1975 
av Lars-Åke Eriksson och har under åren vuxit till dess nuvarande storlek. 
(Eriksson, 2003) 
Vittjärvshus AB har, som många andra små företag i byggbranschen, problem 
med lönsamheten. Tidigare undersökningar har konstaterat att dessa problem i 
huvudsak kan kopplas till kommunikations- och planeringsbrister inom 
organisationen (Eriksson et al, 2003). Vittjärvshus AB: s VD Lars-Åke Eriksson 
anser att ett styrmedel som mäter kvalitetsaspekter i det dagliga arbetet, men som 
även tar hänsyn till företagets ekonomi, skulle vara till stor hjälp för företaget.  
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Detta uttrycker han bland annat på följande sätt 
”Om var och en visste hur viktig deras enskilda arbetsinsats är för företaget, och 
hur nära sammankopplade företagets resultat och varje enskild arbetares lön är, 
skulle de också vilja engagera sig i att försöka göra det bättre, både för sin egen 
och för företagets skull.”  
         (Eriksson, 2003) 

1.2 Problembeskrivning 
I dagens informationssamhälle måste företag lära sig att erbjuda skräddarsydda 
lösningar till kunderna utan att kostnaderna blir högre på grund av den större 
variationen och lägre volymen. Dessa konkurrensvillkor har gjort att andelen 
anställda med analytiska arbetsuppgifter inom teknik, marknadsföring, 
management och administration ökat. Även medarbetare som sysslar med direkt 
varu- och tjänsteproduktion uppmanas att ge förslag till hur kvaliteten kan 
förbättras, kostnaderna sänkas och produktionstiderna förkortas. (Kaplan & 
Norton, 1999) 
Förändringar i omvärlden kräver också motsvarande förändringar i företagens 
verksamhetsstyrningar. En ökad internationell konkurrens och snabb teknisk 
utveckling ställer större krav på verksamhetsstyrningen. (Kaplan & Johnson, 
1991) 
Hallgårde och Johansson (1999) anser att traditionell mätning som fokuserar på 
extern bokföring, snabbt har blivit förlegad. De metoder och modeller som 
används är alltför kortsiktiga. Företag och organisationer behöver mäta och följa 
upp vad som är på väg att hända och inte vad som hände för tre månader sedan. 
Det går inte att styra en rallybil genom att titta i backspegeln. Även Olve et al. 
(1999) anser att den traditionella ekonomistyrningen uppmanar till ett kortsiktigt 
tänkande och suboptimering.  



 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BALANSERADE STYRKORT I ETT LITET FÖRETAG 

INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 
AVDELNINGEN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 

- 3 -

Nilsson (2003) anser att de ständiga förändringarna i företagets omvärld gör det 
nödvändigt att skaffa sig kontroll över vad som händer i företaget för stunden och 
inte endast syssla med sådant som redan hänt. Nilsson ger även en liknelse mellan 
att driva företag och köra bil på följande sätt 
”Jag färdas på vägen enligt en gammal plan, som jag då och då tvingas anpassa 
till verkligheten. Det innebär att jag emellanåt blir förvirrad över var jag exakt 
befinner mig och jag har bara en ungefärlig aning om var målet kan ligga. Likväl 
hoppas jag att vägen är den rätta. Men egentligen är inte detta väsentligt eftersom 
jag snart kommer att tvingas byta mål. Jag tittar på min instrumentpanel, som 
glädjande nog ger mig en mängd värden. Visserligen visar bara instrumenten vad 
mitt fordon presterade för en timme sedan, så någon nytta av dem har jag inte 
förrän jag nått målet och ska utvärdera färden. Vindrutan förefaller mest vara 
som en enda stor backspegel, som gör att jag är helt uppslukad av vad som händer 
bakom mig. I denna vindrutebackspegel finns ett litet titthål som gör det möjligt 
för mig att se framåt. Men ett snabbt ögonkast genom titthålet utsätter mig för en 
rad synvillor, eftersom hålet inte är så klart som jag hoppats. Då återstår bara att 
köra på känn, vilket ju är charmen med att köra företag”. 
        (Nilsson, 2003, s 27) 
En annan viktig aspekt är enligt Hallgårde och Johansson (1999) att traditionell 
styrning inte är tillräckligt begriplig. Många medarbetare kan ha svårt att förstå 
uttryck som räntabilitet på eget kapital. Företagsledningen talar inte samma språk 
som medarbetarna. Det gäller att skapa en modell som alla förstår. Lindvall (1997) 
menar att människan generellt är motståndare till förändringar som hon inte förstår 
och/eller som riskerar att bli negativa för individen. Det finns därför alltid ett visst 
förändringsmotstånd som kan vara av olika karaktär. 
Ytterligare kritik kommer från Olve et al. (1999) som anser att den traditionella 
bokföringen ägnar föga uppmärksamhet åt omgivningen. Kund- och konkurrens-
perspektivet ignoreras, och mätsystemen klarar således inte av att ge tidiga 
varningssignaler om förändringar i branschen eller verksamheten. 
Det finns uppenbarligen en hel del kritik mot traditionell ekonomistyrning, men 
det finns styrmodeller vilka kompletterar de finansiella nyckeltalen med andra 
mätetal. En modell som blivit populär är det balanserade styrkortet. Modellen tar 
hänsyn till både finansiella och ickefinansiella mått och kompletterar de 
finansiella nyckeltalen med helt nya mätetal utifrån olika perspektiv.  
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Företagets affärsidé, mål och vision, strategi, och kritiska framgångsfaktorer sätts i 
centrum. Ledningen ges möjlighet att se strategi och målformulering redovisade i 
konkreta mått. Vinnande företag är de som ständigt söker bli bättre och som 
konsekvens av detta hela tiden sätter nya mål (Bergsten, 1998). Olve et al. (1999) 
anser att metoden kan vara lämplig för att komplettera lönsamhetstänkandet och 
lyfta fram en avvägning mellan resultatet idag och en beredskap för imorgon 
Passar då balanserade styrkort alla typer av företag och organisationer? Små 
företag har till exempel inte samma resurser i form av tid och kapital som stora. 
Bara förändringen i sig kräver en hel del av organisationen. Vilka förutsättningar 
krävs då för att kunna implementera balanserade styrkort? Olve et al. (1999) 
menar att företagets storlek och status påverkar i vilken takt och ordning som 
styrkortet ska införas. I ett mindre företag skapas sannolikt ett styrkort för hela 
företaget och flertalet medarbetare har troligtvis varit involverade och införstådda 
under resans gång. Är det då svårare för ett litet företag än för ett stort att lyckas 
med implementeringen på grund av brist på resurser? Eller är det kanske rentav 
lättare eftersom organisationen är mindre, lättare att förändra, och därför inte 
kräver samma arbetsinsats? 
Vittjärvshus har samma problem som enligt byggkommissionen (2002) många 
andra i branschen har, det vill säga mycket administrativt arbete och tid som 
bristvara. Vid implementering av styrkorten i organisationen poängterar Olve et al. 
(1999) att kommunikation är väsentlig och att informationen ska vara tydlig och 
nå samtliga medarbetare. Detta på grund av att personalen ska ges en möjlighet till 
engagemang och förståelse. Vittjärvshus AB har, som nämnts tidigare, haft 
problem på dessa områden. Har då företaget de förutsättningar som krävs för att 
implementera konceptet?  
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har jag kommit fram till syftet med 
undersökningen vilket presenteras nedan. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att precisera vilka förutsättningar som krävs för att 
kunna implementera konceptet balanserade styrkort på ett litet svenskt företag 
samt att undersöka om dessa förutsättningar finns på Vittjärvshus AB idag.  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna av syftet, eller snarare ett förtydligande, är att endast grundarna 
Kaplan och Nortons ursprungsmodell för balanserade styrkort kommer att 
studeras. Detta på grund av att det finns olika tolkningar och utvecklingar på 
området av forskare och företag i olika branscher. De har då i sina tolkningar 
utgått från vissa typer av företags specifika behov. Författaren är mer intresserad 
av modellen i sig. 
Författaren har valt att endast fokusera på förutsättningarna för implementering av 
balanserade styrkort. Därmed kommer endast tidsperioden fram till det att ett 
beslut tas att studeras. Exakt hur mätningarna i det balanserade styrkortet skulle 
kunna gå till kommer alltså inte att behandlas, detsamma gäller nivåer på mål och 
hur dessa fastställs. Detta på grund av att arbetet då skulle bli alltför omfattande. 

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet har författaren redogjort för bakgrunden till arbetet och 
genomfört en problemdiskussion kring vad som avses att undersökas. Därefter har 
författaren redogjort för syftet och avgränsningarna. Här presenteras en kortfattad 
disposition över hur arbetet kommer att presenteras. I kapitel 2 redogörs för det 
vetenskapliga förhållningssätt och tillvägagångssätt vid genomförandet av studien 
samt metodproblemen diskuteras. I kapitel 3 presenteras den teoretiska 
referensramen. Där fokuseras på det balanserade styrkortets uppbyggnad och vilka 
hinder som kan uppkomma samt lämplig teori kring implementeringsprocesser 
och förändringsarbete i organisationer. I kapitel 4 presenteras den empiriska 
undersökningen från det valda undersökningsobjektet. Där beskrivs organisa-
tionen, det nuvarande arbetssättet samt nuvarande förutsättningarna. Dessa 
analyseras sedan i kapitel 5 utifrån de grundläggande förutsättningarna som 
framkommit av teorin. I kapitel 6 presenteras sedan resultatet och de slutsatser 
som dragits utifrån analysen. Slutligen diskuteras i kapitel 7 styrkortet som 
modell, samt käll- och metodkritik och avslutas med förslag till fortsatt forskning 
inom området. 
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2 METOD 

I detta kapitel redovisas det vetenskapliga förhållningssättet följt av en motivering 
till vald undersökningsansats och den datainsamlingsmetod som tillämpats. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring begreppen reliabilitet och validitet. 

2.1 Forskningsansats 
Det finns flera skilda angreppssätt för att närma sig ett vetenskapligt problem. Två 
av dessa är induktion, där forskaren går från empiri till teori, och deduktion, där 
forskaren går från teori till empiri (Thurén, 1991). Den induktiva ansatsen utgår 
från en mängd observerade fall som syftar till att fastställa samband inom dessa 
fall som generellt giltiga, medan den deduktiva ansatsen utgår från generella regler 
och hävdar att dessa regler förklarar ett visst fenomen (Alvedsson & Sköldberg, 
1994). Då de ovanstående angreppssätten anses utgöra motpoler har ett tredje 
angreppssätt arbetats fram som en ”gyllene medelväg”. Detta angreppssätt 
benämns abduktion och kännetecknas av en växelverkan mellan empiri och teori. 
Detta synsätt tros enligt Alvedsson och Sköldberg (1994) vara en vanlig metod vid 
fallstudiebaserade undersökningar.  
I detta arbete har i huvudsak ett deduktivt arbetssätt tillämpats eftersom befintliga 
teorier fått utgöra basen för undersökningen. Teorierna har då legat bakom 
bedömningen av det iakttagna objektet. Författaren har dock inte enbart utgått från 
teorierna utan även försökt vara öppen för de infallsvinklar som empirin givit 
under arbetets gång, vilket får anses vara ett induktivt angreppssätt. Detta gör att 
författaren till viss del även har haft ett abduktivt angreppssätt.  
Det finns olika metodiska tillvägagångssätt vid val av forskningsansats. Enligt 
Holme och Solvang (1997) kan dessa särskiljas genom att se vilken utgångspunkt 
informationen har. Den kan vara av karaktären mjukdata eller hårddata och man 
talar då om kvalitativa eller kvantitativa metoder. Speciellt utmärkande är 
skillnaderna i målsättning och sättet att ställa frågor. Enligt Starrin och Svensson 
(1994) är målsättningen i den kvalitativa undersökningen att identifiera och klar-
lägga företeelser och egenskaper som inte är kända eller inte förklarats tillfreds-
ställande. Den kvantitativa undersökningen riktar sig mer mot att undersöka redan 
kända företeelser, deras egenskaper och innebörder. 
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I detta arbete har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats. Kvalitativa studier 
kännetecknas av flexibilitet, liten styrning från forskarens sida och öppenhet för 
ny kunskap och förståelse (Holme & Solvang, 1997). 

2.2 Undersökningsansats 
En fallstudie blev utgångspunkten för de datainsamlingsmetoder som används i 
rapporten. En fallstudie kan enligt Yin (1994) vara antingen forskande, 
förklarande eller beskrivande. Dock kan en fallstudie också vara både tids-
krävande och i vissa fall även svår att analysera. Eriksson och Wiederheim-Paul 
(2001) menar att fallstudier kräver tillgång till mångfasetterade och utförliga data 
om den process som utredaren undersöker. Detta kan leda till accessproblem, det 
vill säga problem att skaffa empiriska data. En utredare som inte har stor 
erfarenhet av det område, t ex den organisation, som han ska undersöka kan ha 
svårt att exempelvis veta: 

 vilka data som är viktiga, vilka som är oviktiga 
 hur data samlas in 
 vilka personer som har viktig information 
 hur insamlade data ska tolkas 

Misstag i dessa avseenden kan leda till ytliga och missvisande fallstudier. (Ibid) 
Författaren anser att det inte funnits några större accessproblem under arbetets 
gång. Detta på grund av att en god insikt i företaget och kunskap om vilka 
personer som har olika typer av information. Orsaken till detta beskrivs närmare i 
diskussionen kring reliabilitet (kapitel 2.5.1).  

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att fördjupa kunskaperna inom det ämnes-
område som rapporten behandlar. Fördjupningen har då fokuserat på balanserade 
styrkort och teorier kring förändringsarbete. För att få ytterligare insikt inom det 
valda området, genomfördes sökningar efter litteratur i Luleå universitets-
biblioteks databas LUCIA samt i det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. 
De sökord som användes var balanserade styrkort, Balanced Scorecard, Kaplan, 
Norton och Kvalitet. Även sökningar på traditionella sökverktyg på Internet 
gjordes, som Google, Lycos och Alta Vista, där även sökord som Byggbranschen, 
Byggföretag, Småhus användes för att skapa en uppfattning om branschen i stort. 
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2.4 Val av datainsamlingsteknik 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två huvudgrupper av tekniker för 
datainsamling. Dessa är: 

 Samla in ny data (primärdata) 
 Utnyttja redan insamlat material (sekundärdata) 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anger tre tekniker för att samla in primär 
data. Dessa är genom intervjuer, enkäter och observationer  
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Lundahl och Skärvad (1999) skiljer på 
standardiserade och ostandardiserade intervjuer, samt strukturerade och ostruktur-
erade intervjuer. Vid insamlandet av hårda data som är ämnat att kvantifieras 
anses standardiserade intervjuer vara bäst.  
Är det däremot mer mjuka variabler och kvalitativa förhållanden som ska fångas 
in lämpar sig en ostandardiserad intervju bäst. Det som skiljer dessa intervju-
former åt är hur uppstyrd frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd är 
mellan de olika respondenterna i undersökningen.  
För att få mer djupgående information kan intervjuer enligt Kvale (1997) vara 
både strukturerade och ostrukturerade till sin form. En sådan intervjuform kallas 
för semistrukturerad. Intervjun är då strukturerad i den bemärkelse att det finns ett 
klart syfte med vad intervjuaren vill få fram.  
En öppen intervju karaktäriseras av att respondenten får tala fritt utan att vara 
bunden av fasta svarsalternativ (Lantz, 1993). En sådan intervjuform ger enligt 
Lantz (1993) en möjlighet att fånga in uppfattningar, känslor och upplevelser som 
var av stor vikt för respondenten.  
Observationer kan enligt Eriksson och Wiedersheim- Paul (2001) göras direkt, 
genom att exempelvis följa hur ett ärende hanteras mellan olika avdelningar, eller 
indirekt, genom att använda andras undersökningar. I båda fallen gäller det att få 
fram observationer som är giltiga. I grunden kan man observera genom mätning 
eller tolkning.  
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2.4.1 Primärdata 
I detta arbete samlades primärdata in främst genom ostandardiserade öppna 
intervjuer men även till viss del genom direkta observationer, främst genom 
tolkning. Författaren instämmer med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) om 
att observationer kan vara ett riskabelt sätt att arbeta eftersom att människor kan 
uppfatta och tolka saker på olika sätt. Detta har därför hållits i åtanke under 
arbetets gång för att minimera risken för feltolkningar. Enkäter har inte tillämpats i 
denna studie. 
Insamlingen av rapportens primärdata lades upp i tre delmoment. Första delen 
gick ut på att ta reda på hur Vittjärvshus AB: s styrsystem ser ut idag, vad som 
mäts, hur det fungerar och företagets syn på detta. Denna del genomfördes genom 
intervjuer med de personerna i ledningsgruppen med bäst insyn i styrsystemet.  
Den andra delen avsåg att ta reda på vilka förutsättningar Vittjärvshus AB har att 
arbeta med förändringsarbete. Det innefattar vilka tankar som finns om framtiden, 
hur arbetet fungerar i dagsläget samt företagets allmänna inställning till 
förändringar. För att ta reda på detta gavs enskilda intervjuer med samtliga i 
ledningsgruppen samt några utvalda arbetare.  
Tredje delen innefattade att ledningsgruppen fick ett kort och sammanfattande 
teorimaterial som förklarade konceptet balanserade styrkort. Materialet innehöll 
Kaplan och Nortons bakomliggande tankar och hur konceptet är uppbyggt. 
Avsikten var att klargöra vilka fördelar och problem som kan finnas med 
konceptet, samt vad som krävs av företaget för att lyckas. Efter att lednings-
gruppen läst igenom materialet avslutades empiristudien med en fokusgrupp.  
Avsikten med frågorna var att få igång en övergripande diskussion kring, både 
nuvarande systemet och förutsättningarna för implementering, som eventuellt 
skulle kunna leda författaren till ytterligare infallsvinklar på problemet. 
För att undvika ”tillrättalagda svar” fick respondenterna i moment ett och två 
frågorna ca tio minuter innan intervjun. I det tredje momentet erhölls frågorna 
samtidigt som teorimaterialet för att deltagarna skulle få tid att reflektera ett tag 
innan fokusgruppen. Intervjufrågorna har inkluderats i rapporten som bilaga 1. 
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2.4.2 Sekundärdata 
De sekundärdata som användes var information från en projektrapport som 
behandlade kommunikations- och planeringsproblem på Vittjärvshus AB 
(Eriksson et al, 2003). Denna rapport har skrivits av författaren samt tre andra 
studenter på avdelningen för kvalitets- och miljöledning på Luleå tekniska 
universitet. Informationen från projektrapporten (Eriksson et al, 2003) användes 
främst för att skapa en uppfattning om vilka problem som redan är identifierade i 
organisationen. Dessutom har information hämtats från företagets hemsida 
(www.vittjarvshus.se). Denna användes endast till företagspresentationen.  
Viss information som organisationsschema och dylikt har samlats in. Denna 
användes för att skapa en bild av hur organisationen är uppbyggd och vilka 
beslutsvägar som finns. samt informationsblad för kvalitetsförbättringar som 
företaget tidigare tagit fram. Detta för att skapa en uppfattning om företagets 
pågående kvalitetsarbete. Slutligen har information från en analysrapport för 
kompetenskartläggning av företaget använts. Denna gjordes i samband med en 
kompetensutvecklingsdag som företaget genomfört i mars 2003. Analysrapporten 
gav information om genomförd SWOT-analys, visioner, strategier etc. 

2.5 Metodproblem 

2.5.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan 
återupprepas (Merriam, 1994). Enligt Bell (2000) har ofta kvalitativa studier lägre 
reliabilitet än motsvarande kvantitativa studier. Detta beror på att sannolikheten att 
svaren vid intervjuer blir samma vid olika tillfällen är liten. Dessutom är resultaten 
subjektiva och därför kan efterföljande studier tolkas annorlunda. Detta kan 
innebära en minskad reliabilitet men är något som måste accepteras då syftet med 
rapporten inte möjliggör någon annan ansats.  
Ytterligare en faktor som påverkar reliabiliteten är enligt Wallén (1996) 
respondentens sinnesstämning vid intervjuerna. Även intervjuarens förförståelse 
(egna tankar, intryck, känslor och kunskap) inom ämnet är något som ofta 
påverkar intervjuerna (Ibid).  
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Jag är utbildad snickare och har jobbat i företaget, både som snickare och med 
administrativa uppgifter, under fyra år. Dessutom är min far, Lars-Åke Eriksson, 
VD på företaget. Jag anser att mina kunskaper har varit till nytta för mig under 
arbetets gång. Risken med denna koppling är att jag känner personalen och det kan 
ha gjort att de har hållit tillbaka med kritiska åsikter eller vinklat sina svar på 
grund av att det varit chefens son som ställt frågorna. Ytterligare en risk är att jag 
inte kunnat förhålla mig objektiv och se nya lösningar på grund av min bakgrund. 
Eftersom att jag varit medveten om dessa fallgropar har jag arbetat aktivt för att 
undvika dessa och det gör att jag inte anser att de har inneburit några problem. För 
att stärka rapportens reliabilitet har en bandspelare använts vid intervjutillfällena. 
Även anteckningar har förts, som en säkerhetsåtgärd.  
Vissa delar av teorin som tagits upp har beskrivit olika uppfattningar och tvingat 
fram ställningstaganden. Dessa ställningstaganden har gjorts medvetet och utifrån 
mina åsikter. Detta speglar även analysen av empirin och slutsatserna som dragits 
av detta. Det gör att rapporten kanske hade sett annorlunda ut om den gjorts av 
någon med andra referensramar. Eftersom att jag redovisat mina vägval och 
ställningstaganden är min uppfattning att reliabiliteten bör vara relativt hög. 

2.5.2 Validitet 
En hög validitet, eller giltighet, ges av studiens förmåga att mäta det som avsågs 
att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Det är ett mer komplicerat 
begrepp än reliabilitet av den anledningen att en validitetsprövning bara kan ske 
om det finns ett annat mått att jämföra med. Validiteten ökar enligt Holme och 
Solvang (1997) genom närheten till det eller dem som studeras. De intervjuer som 
ligger till grund för denna rapport genomfördes i Vittjärvshus AB: s lokaler vilket 
gav en närhet till de utvalda respondenterna. Dessutom finns även närheten till 
företaget på grund av att jag känner till alla delar av företaget och känner 
personalen. Det gör att jag kunde intervjua relevanta personer. Genomförandet av 
flertalet intervjuer på företaget ökade antalet källor, vilket har en positiv inverkan 
på validiteten. 
Något som är viktigt att beakta är att en bristande validitet inte kan uppvägas av en 
hög reliabilitet. Detta eftersom att en fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen 
men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta. Abnor och Bjerke (1994) anser att 
validitet kräver reliabilitet, eftersom det får anses vara viktigare att mäta rätt saker 
än att studien ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet är tänkt att ge 
läsaren en inblick i de teorier som ligger till grund för de arbetssätt som använts 
samt för analysen av den empiriska undersökningen. 

3.1 Balanced Scorecard eller Balanserat styrkort? 
I företag och på kurser och konferenser ges termen Balanced Scorecard (BSC) 
ganska skiftande innebörd. Enligt Olve et al. (1999) finns det inte någon helt 
accepterad term på svenska. Scorecard syftar främst till sporter och det resultat-
protokoll som förs och Balanced antyder att vi inte eftersträvar ett endimensionellt 
resultat utan avvägningen mellan flera olika. Den vanligaste svenska formen är 
balanserat styrkort. Styrkort är för oss ett mer aktivt ord som vi associerar som ett 
medel för att påverka aktiviteter, ”ställa in” en verksamhet. Detta stämmer inte 
riktigt med vad som avses. Eftersom att detta arbete författats på svenska har jag, 
trots detta, konsekvent talat om balanserat styrkort men jag är medveten om 
skillnaden i tolkningen av orden. För att underlätta läsning, har dock förkortningen 
BSC använts eftersom att denna är allmänt accepterad. 

3.2 Konceptet balanserade styrkort 
Konceptet balanserade styrkort utvecklades av Dr Robert S. Kaplan och David P. 
Norton 1992. (Balanced Scorecard Collaborative, 2003)  
Balanserade styrkort (BSC) är ett koncept som hjälper företaget att omvandla 
strategi till handling och är baserat på den enkla premissen mätning motiverar. 
Konceptet utgår från företagets vision och strategier. För att stödja dessa måste 
mått skapas i de ”kritiska framgångsfaktorerna”, det vill säga områden som är 
kritiska för att strategin skall kunna genomföras. Följaktligen är balanserat styrkort 
ett system för att mäta utfallet av de aktiviteter som görs inom de viktigaste 
områdena för att uppnå vision och strategi. Det balanserade styrkortet stödjer 
strategisk planering och implementering genom att förena aktiviteterna från alla 
delar av en organisation runt en gemensam förståelse av målen.(QPR, 2003) 
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Konceptet gör att företaget kan bevaka de ekonomiska resultaten och samtidigt 
hålla koll på hur väl det bygger upp den kompetens som behövs för att nå 
framgång. Detta görs genom att de historiska finansiella styrtalen kompletteras 
med styrtal på de faktorer som påverkar framtida resultatet. Måtten på styrtalen är 
utvalda för att rikta chefernas och medarbetarnas uppmärksamhet på de faktorer 
som förväntas leda till dramatiskt förbättrad konkurrenskraft för organisationen. 
(Kaplan & Norton, 1999) 
Konceptet handlar enligt Kaplan och Norton i princip om att: 

 ge en strategisk inriktning åt verksamhetens styrning 
 få en mer relevant och strukturerad styrning 
 ge en tydlig bild till alla om vad som är meningen med det de gör 
 öka respekten för att allt inte är pengar och allt inte leder till mer intäkter. 

På det sättet kan man diskutera hur satsningar på t ex friskvård och miljö 
ger utdelning i framtiden 

 komplettera den traditionella årsredovisningen med icke finansiell 
information.    (Refererad i Hallgårde & Johansson, 1999) 

3.3 De fyra perspektiven 
Kaplan och Norton introducerade fyra olika perspektiv, från vilka en organisations 
aktiviteter kan bedömas: 

 Finansiellt perspektiv (Hur vi tillgodoser våra ägare)  
 Kundperspektiv (Hur vi tillgodoser våra kunder)  
 Processperspektiv (Vilka processer måste fungera bra för att lyckas?)  
 Utbildning och Lärandeperspektiv (Vår förmåga till förändring och 

förbättring)  
(QPR, 2003) 

Med hjälp av dessa fyra perspektiv ska alltså en organisation kunna mätas på ett 
sätt som gör att alla känner delaktighet i att uppnå de uppsatta målen. De fyra 
perspektiven och kopplingarna till vision och strategi tydliggörs nedan i figur 3.1 
(Kaplan & Norton, 1999) följt av en kortfattad beskrivning av respektive 
perspektiv och dess styrtal. 
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STRATEGI
VISION

Finansiellt
perspektiv

Process-
perspektiv

Kund-
perspektiv

Lärande-
perspektiv

Vad tycker
ägarna?

Vad måste vi vara bra
på för att göra kunder

och ägare nöjda?

Hur ska vi förbättra oss i
framtiden för att göra

kunder och ägare nöjda?

Hur ser kunderna
på oss, och vi på

dem?

 
Figur 3.1 Översiktsmodell för balanserade styrkort, fritt efter Kaplan och Norton 
(1999) 

3.3.1 Det finansiella perspektivet 
I det finansiella perspektivet identifieras de finansiella styrtal som ska fungera som 
riktmärken för målsättningarna och styrtal i de andra perspektiven. Varje valt 
styrtal måste ingå i en orsakskedja som mynnar ut i ett bättre ekonomiskt resultat. 
De finansiella styrtalen brukar kretsa kring lönsamhet och mäter till exempel 
rörelseresultat, avkastning på arbetande kapital och även på senare tid finansiellt 
mervärde. Finansiella målsättningarna och styrtal måste uppfylla två syften. Dels 
ska de definiera det ekonomiska resultat som strategin väntas leda till och dels ska 
de fungera som högsta referens för målsättningarna och styrtal i de andra 
perspektiven. (Kaplan & Norton 1999) 
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3.3.2 Kundperspektivet 
I kundperspektivet identifieras de kunder och marknadssegment som affärsenheten 
ska rikta sig till och de styrtal som ska mäta affärsenhetens resultat inom de valda 
segmenten. Detta perspektiv brukar innehålla flera utfallsmått på framgång för en 
välformulerad och välimplementerad strategi. Till dessa mått hör kundtillfreds-
ställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning. kundlönsamhet och marknadsandelar 
inom de utvalda segmenten. Kundperspektivet bör även innehålla konkreta styrtal 
för de produkter och tjänster som företaget tänker erbjuda kunderna inom det 
valda segmentet. Kunderna kanske värdesätter korta ledtider och punktliga 
leveranser. Kundperspektivet gör det möjligt att formulera en strategi som borgar 
för en särklassig avkastning i framtiden. (Ibid) 

3.3.3 Processperspektivet 
I processperspektivet identifieras de processer som organisationen måste behärska 
till fulländning för att lyckas. Styrtalen rör de interna processer som har störst 
inverkan på kundernas tillfredsställelse och på möjligheten att nå de finansiella 
målen. Processperspektivet i BSC-modellen innehåller mål och styrtal för både 
den långsiktiga innovationscykeln och den kortsiktiga operativa cykeln. Styrkort-
modellen lyckas i många fall identifiera helt nya processer som organisationen 
måste behärska för att nå sina kundrelaterade och finansiella mål. Det kan mycket 
väl hända att dessa processer för närvarande inte ens finns inom företaget. (Ibid) 

3.3.4 Lärandeperspektivet 
I lärandeperspektivet identifieras styrtal som rör den infrastruktur som företagen 
måste ha för att skapa långsiktig tillväxt och förbättring. Organisationens lärande 
och tillväxt kommer från tre källor: Människor, system och rutiner. I många fall 
visar de tre perspektiven finansiellt, kund och processer att det finns klyftor mellan 
medarbetarnas kompetens och systemens/rutinernas stöd för vad som krävs för att 
uppnå ett särklassigt resultat. För att fylla dessa klyftor måste företagen investera i 
kompetensutveckling av medarbetarna, stärka informationsteknologin och harmo-
nisera organisationens rutiner. Dessa mål återspeglas i lärandeperspektivet i BSC. 
(Ibid) 
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Processen att ta fram styrtal och det balanserade styrkortet beskrivs översiktligt i 
figur 3.2, Olve et al. (1999)  

Finansiellt
perspektiv

Kund-
perspektiv

Process-
perspektiv

Lärande-
perspektiv

Vision
Vad är vår framtida vision?

Perspektiv

Strategiska mål
Om vi uppnår visionen, hur

kommer vi att vara då?

Framgångsfaktorer
Vilka är de kritiska

framgångsfaktorerna för att
uppnå de strategiska målen?

Nyckelmått
Vilka är de kritiska

nyckelmåtten som indikerar
vår strategiska inriktning?

Handlingsplan
Vilken handlingsplan ska

vi ha för att lyckas?
 

Figur 3.2 Figuren visar en översiktlig bild av processen att ta fram balanserat 
styrkort, fritt efter Olve et al. (1999). 
Bakom alla fyra perspektiven ligger alltså en uttalad vision och strategi. Och för 
vart och ett av perspektiven formuleras mål, mått, konkreta målsättningar och 
handlingsplaner. 

3.3.5 Är dessa fyra perspektiven tillräckliga? 
De fyra perspektiven i ett balanserat styrkort har enligt Kaplan och Norton (1999) 
visat sig tillräckliga i en mängd olika företag och branscher. De fyra perspektiven 
bör dock ses som en mall och inte en tvångströja. Det finns inget matematiskt 
teorem som säger att fyra perspektiv är en både nödvändig och tillräcklig 
förutsättning.  
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Somliga har uttryckt oro för att BSC visserligen tydligt tar hänsyn till aktieägare 
och kunder, men inte andra intressenter som medarbetare, leverantörer och 
samhälle. Medarbetarnas perspektiv inkluderas emellertid i praktiskt taget alla 
styrkort via lärandeperspektivet och om starka relationer till leverantörerna är en 
del av strategin bör dessa faktorer tas med i processperspektivet. Däremot ska inte 
alla intressenter automatiskt ha rätt till en plats i styrkortet. De utfallande och 
drivande måtten (vilka beskrivs i kap 3.5.2) bör endast mäta sådant som skapar 
konkurrensfördelar och genombrott för organisationen. (Ibid) 

3.4 Antal styrtal i ett BSC 
Eftersom vart och ett av de fyra perspektiven i ett balanserat styrkort kan kräva 
mellan fyra och sju separata styrtal, blir det totala antalet i många fall upp till 25 
stycken. Även om mängden styrtal i ett BSC kan verka förvirrande innehåller ett 
bra styrkort en helhet och tydlighet där samtliga styrtal bidrar till att förverkliga en 
integrerad strategi.  
Vissa företag tror inte att endast ca 25 styrtal kan räcka för att mäta verksamheten, 
men då skiljer de inte på operativa mått, det vill säga mått som kontrollerar att 
företaget håller rätt kurs och kan ge signal om akuta avvikelser, och strategiska 
mått, det vill säga mått som definierar en strategi för att nå en särklassig 
konkurrensförmåga (Kaplan & Norton 1999). I bilaga 2 visas ett antal exempel på 
mått inom de olika perspektiven. 

3.5 Tre principer för framgång 
Det är av stor vikt att styrkortet innehåller relevanta och väl avvägda mått för att 
fungera optimalt. Ett felaktigt styrkort leder enligt Kaplan och Norton (1999) till 
suboptimering och felaktiga prioriteringar. För att kunna upprätta ett korrekt 
balanserat styrkort som omvandlar strategin till ett antal styrtal finns tre viktiga 
principer att utgå ifrån. 

3.5.1 Orsak-verkan samband 
Ett korrekt upprättat styrkort ska beskriva affärsenheternas strategi genom en 
kedja av orsak-verkan samband. Mätsystemet ska förtydliga sambanden 
(hypoteserna) mellan målen och måtten i de olika perspektiven så att de kan styras 
och bekräftas. De ska förtydliga kedjan med hypoteser om sambanden mellan 
utfallsmåtten och de drivande måtten.  
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Varje styrtal i ett BSC ska vara en länk i en orsak-verkan kedja som förmedlar 
innebörden av företagets affärsidé till medarbetarna. (Kaplan & Norton 1999) 
Ett exempel på orsak-verkan samband skulle kunna vara följande: 
Om vi förbättrar medarbetarnas produktkunskaper, så blir de mer medvetna om 
hela det sortiment de har att erbjuda; om medarbetarna har större kunskaper om 
företagets produkter, så blir de effektivare säljare. Om de blir effektivare säljare, 
så ökar den genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer. (Ibid) 

3.5.2 Utfallsmått och drivande mått 
Ett bra balanserat styrkort bör innehålla en blandning mellan utfallsmått och 
drivande mått kopplade till en affärsstrategi. Utfallsmått (t ex lönsamhet, 
marknadsandel, kundtillfredsställelse) utan drivande mått säger ingenting om hur 
resultaten är tänkta att uppnås. De ger heller ingen tidig signal om strategins 
implementering går som den ska. Om omvänt drivande mått (t ex cykeltider och 
defektnivåer) utan utfallsmått ger kanske möjlighet att uppnå kortsiktiga förbätt-
ringar, men de säger ingenting om ifall förbättringar leder till ökad försäljning och 
därmed till högre vinst. (Ibid) 

3.5.3 Koppling till de finansiella måtten 
Det är lätt hänt att mål som kvalitet, kundtillfredsställelse etc. blir till själv-
ändamål. Det kan naturligtvis leda till bättre ekonomiska resultat men det är inte 
säkert. Bland annat vittnar de finansiella problemen hos en del Malcolm Baldrige-
vinnare om behovet att koppla de operativa förbättringarna till de ekonomiska 
resultaten. (Ibid) 
I sådana organisationer har förbättringsprogrammen felaktigt uppfattats som det 
slutgiltiga målet. Det oundvikliga resultatet blir då att dessa organisationer tappar 
lusten eftersom förbättringsprogrammen inte ger några konkreta fördelar. (Kaplan 
& Norton 1999) Malcolm Baldrige National Quality Award är en kvalitets-
utmärkelse för amerikanska företag som bedöms vara utomordentliga inom sju 
områden: Ledarskap, strategisk planering, kund och marknad, information och 
analys, medarbetare, processer och resultat. (National institute of standards and 
technology, 2003) 
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3.6 Elva steg för implementering av BSC 
För att veta vilka förutsättningar som krävs för att implementera konceptet 
balanserade styrkort behövs en god insikt i hur arbetet kommer att bedrivas. 
Utifrån de tidigare beskrivna delarna visas här i figur 3.3 hur implementerings-
processen går till. Det finns ett antal olika modeller på detta men författaren väljer 
Olve et al. (1999) som beskriver implementeringsprocessen i elva steg. Hallgårde 
och Johansson (1999) använder sig av en liknande modell men med endast sju 
steg. I bilaga 3 redogörs kortfattat hur denna process går till.  

Definiera branschen, dess
utveckling och företagets roll

Fastställ perspektiven

Fastställ/stäm av företagets
vision

Bryt ner visionen på
respektive perspektiv och
formulera de övergripande

strategiska målen

Identifiera kritiska
framgångsfaktorer

Utveckla mått, identifiera
samband och skapa balans

Fastställ det övergripande
styrkortet

Bryt ner styrkort och mått i
organisationen

Formulera mål

Ta fram handlingsplaner

Håll styrkortet vid liv

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

 
Figur 3.3 Företagets implementeringsprocess för balanserat styrkort, fritt tolkat 
Olve et al. (1999) 
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3.7 Fyra hinder mot en effektiv strategiimplementering 
Ovanstående bild av processen (Figur 3.3) ger en indikation om vilket arbete som 
krävs för att implementera konceptet balanserade styrkort. Det finns naturligtvis 
många hinder på vägen som måste övervinnas. I nedanstående avsnitt beskrivs 
fyra av de vanligaste hindren som företaget måste klara. 

3.7.1 Visionen och strategierna är inte konkretiserade 
Första hindret mot implementering uppstår när visioner och strategi inte kan 
omsättas i termer som går att förstå och agera utifrån. En stor del av det strategi-
arbete som idag sker ute i organisationerna är inte framgångsrikt. Karlöf et al. 
(2002) menar att detta kan bero på att den största kraften ägnas åt att komma på 
den optimala lösningen, medan vägen dit ges alltför lite uppmärksamhet. Om det 
råder djup oenighet om hur en abstrakt vision och affärsidé ska omsättas i 
handling, leder det enligt Kaplan och Norton (1996) oundvikligen till splittring 
och suboptimering. Den bristande enigheten gör att olika grupper strävar mot olika 
mål. 

3.7.2 Strategierna är inte kopplade till avdelningarnas, teamens och 
individernas mål 
Kaplan och Norton (1996) anser att det andra hindret uppstår när de långsiktiga 
kraven hos företagens strategi inte omvandlas till mål för avdelningar, team och 
individer. I stället förblir avdelningarna koncentrerade på att hålla de ekonomiska 
budgetar som den traditionella managementprocessen tvingar på dem. Teamen och 
medarbetarna på avdelningarna får dessutom sina mål kopplade till avdelningens 
kortsiktiga mål. Detta beror i många fall på att belöningssystemen är kopplade till 
kortsiktiga finansiella mått och förstärker helt enkelt de gamla arbetsmetoderna. 

3.7.3 Strategierna är inte kopplade till lång- eller kortsiktig 
resursfördelning 
Det tredje hindret mot implementering av strategin är, enligt Kaplan och Norton 
(1996), oförmågan att knyta handlingsprogram och resursfördelning till 
långsiktiga strategiska prioriteringar. I dag har många organisationer separata 
processer för den långsiktiga strategiska planeringen och den kortsiktiga budge-
teringen. Följden blir att kapitalfördelningarna ofta saknar samband med de 
strategiska prioriteringarna. 
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3.7.4 Taktisk feedback i stället för strategisk 
Det sista hindret mot implementering av strategin är brist på feedback om hur 
implementeringsarbetet fortskrider och om strategin fungerar som tänkt. De flesta 
av dagens managementsystem ger feedback bara om resultat på kort sikt och 
merparten av denna feedback utgörs av ekonomiska styrtal. Kaplan och Norton 
(1996) anser då att följden av detta blir att organisationen saknar möjlighet att 
testa och lära sig något om denna strategi. 

3.8 Förändringsarbete 
Kvalitetsarbetets rötter handlar om ständiga förbättringar. Det finns enligt Kline 
och Saunders (1995) en vanemässig förväntan hos en organisation och de 
individer som verkar i den om att allting, vad det än är, kan förbättras och att 
denna förbättringsprocess är något av det mest intressanta, utmanande och 
berikande man kan ägna sig åt. De anser dock att det tyvärr är alltför få människor 
som har detta tankesätt.  
Att få en organisation som har arbetat på samma sätt i många år att förändra sig 
och tänka i nya banor är ingen lätt uppgift. Eftersom att införande av balanserade 
styrkort innebär en hel del förändringar bör företaget vara väl medvetet om hur 
människor kan reagera på detta och vilka egenskaper organisationen måste 
behärska för att vara framgångsrikt i förändringsarbetet. Därför tas här upp ett 
antal aspekter som har stor betydelse i sammanhanget. 

3.8.1 Motstånd mot förändringar 
Många människor avskyr förändringar, även när förändringarna är helt 
oundvikliga. Enligt Kline och Saunders (1995) kan detta bero på att de är rädda för 
att de inte kommer att kunna anpassa sig till de nya förhållandena eller för att de 
måste arbeta hårdare. I vilket fall som helst kan detta göra att de blir motiverade 
att förhindra verkliga framsteg. Först när organisationen har övergått till att stödja 
deras unika prestationer kan de fås att stödja andras. Då är nämligen föränd-
ringarna inte något hot längre.  
Angelöw (1991) är dock av motsatt uppfattning. Han menar i stället att människan 
i naturen utvecklas genom förändringar och förnyelse, och därigenom i grunden är 
förändringsbenägen. Han håller dock med om att reaktionen beror på vilka 
effekter förändringen får för individen. Förändringar kan upplevas på tre olika sätt, 
nämligen som positiva, negativa eller likgiltiga.  
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Angelöw menar att en förändring sällan är entydigt positiv eller negativ, utan 
snarare en sammanvägning av känslor, där de dock oftast väger över åt något håll.  
Angelöw menar vidare att människor generellt ogillar att beslut fattas över 
huvudet på dem. Därför kan avsaknaden av delaktighet vara en stark orsak till 
förändringsmotstånd. Då man inte medverkat till framtagandet av förändrings-
beslutet, kan det vara svårt att inse nyttan av de föreslagna åtgärderna. Han menar 
att det ofta kan vara ett faktum att ledningens verklighetsuppfattning inte stämmer 
överens med den som upplevs ute i organisationen. 

3.8.2 Rädsla att ta ansvar 
När det gäller att ta ansvar identifierar Kline och Saunders (1995) två typer av 
människor. Den första typen har en helt fantastiskt övertygande förmåga att finna 
ursäkter för att inte göra något, en ursäkt som är mycket trovärdig och du känner 
dig övertygad om att saken absolut inte hade gått att utföra. Den andra typen har 
kanske en lika giltig, övertygande och acceptabel ursäkt, men de får saker och ting 
uträttade i alla fall, trots att de helt tydligt framgick att det var omöjligt. Kline och 
Saunders anser att för att sådan lojalitet som den andra typen beskriver ska uppstå, 
får organisationerna varken nonchalera mänskliga eller affärsmässiga värden, utan 
tvärtom visa prov på ansvarskänsla i hela sin struktur. 
Enligt Kline och Saunders (1995) förknippar många människor fel med straff. Det 
gör att den omedvetna reflexen att skydda sig ofta hindrar annars mycket 
kompetenta personer från att våga ta ansvar. Vanan att skylla ifrån sig och 
rättfärdiga sig själv ökar bara paranoian i organisationen. Tillsammans bildar de 
en negativ kraft som kan underminera hela arbetsmiljön. Ansvarstagande på 
organisationsnivå är naturligtvis omöjlig om den inte också finns hos den enskilde 
individen. Organisationens ansvar är emellertid viktigast, eftersom det på ett 
systematiskt sätt får alla att komma upp till samma höga standard. Sådana 
organisationer får ofta de anställda att växa. Dessa får i sin tur en mycket stark 
känsla av lojalitet med sitt arbetslag. 
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3.8.3 Ledningens engagemang 
Enligt Kotter (1996) präglas dagens samhälle av en föränderlig omgivning och 
detta gör att andra krav ställs på ledarskapet och dess engagemang. Även Dale 
(1999) betonar vikten av ledningens engagemang vid alla typer av förändrings-
arbete. De ska bland annat motivera medarbetarna genom att uppmärksamma, 
uppmuntra och stödja det fortgående arbetet. Dessutom ska de, genom att själva 
delta helhjärtat och föregå med gott exempel, se till att hela organisationen 
involveras i förändringsprocessen. Ledarens sätt att leda bestäms till stor del av 
vilken människosyn han/hon har.  
Psykologen Douglas McGregor (1960) beskriver två olika antaganden om 
människors natur, kallade teori X och Y. 
Teori X har en pessimistisk människosyn och beskriver de flesta människor som 
lata, passiva, ovilliga att ta ansvar och dessutom ganska dumma. De måste därför 
ledas av den minoritet, den elit, som inte har dessa egenskaper eller brister. De 
måste ges enkla arbetsuppgifter utan krav på tänkande och beslutsfattande och de 
måste övervakas noggrant. Den enda belöningen som de är intresserade av är 
pengar och därför är ackord den adekvata löneformen. 
Teori Y har en optimistisk människosyn och beskriver människor som ansvars-
tagande och att de gärna vill använda sin kreativitet och självständiga skapande för 
att lösa problem. Enligt denna teori skulle hård styrning endast hindra motivation 
och arbetseffektivitet.  
Bergman och Klefsjö (2001) delar den optimistiska människosynen och anser 
därför att ledarskap inte handlar om detaljstyrning utan snarare om att 

 skapa en vision för organisationen, som medarbetarna kan känna sig 
delaktiga i, och på detta sätt skapa en färdriktning för organisationen 

 få medarbetarna, och därmed hela organisationen, att röra sig i denna 
riktning 

 motivera och inspirera och på så sätt påskynda rörelsen i visionens riktning. 
 
I en undersökning gjord av Berggren et al. (2001) visar det sig att nio av tio ledare 
ansluter sig helt till teori Y. Men när de testas på hur de utövar sitt ledarskap i 
praktiken är det många som avslöjar ledarbeteenden av typ X, speciellt i företag 
med många monotona och tunga arbetsuppgifter. 
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3.8.4 Belöningssystem 
Thompson och Strickland (1989) anser att belöningsstrukturen är det mest 
kraftfulla instrumentet för att lyckas med strategiimplementering eftersom det ger 
individen ett personligt engagemang i processen, något som inte alltid själva 
förändringen ger. Även Kaplan och Norton (2001) betonar vikten av att använda 
bonussystem som kan kopplas till det balanserade styrkortet.  
Enligt Thompson och Strickland kännetecknas ett bra belöningssystem av att: 

 belöningen måste utgöra en väsentlig del av medarbetarnas totala 
ersättning/lön eftersom en för liten belöningsandel inte ger samma 
incitament. 

 belöningssystemet ska gälla för alla, från högsta chefen till alla 
medarbetare. 

 belöningssystemet måste vara kopplad till strategiskt viktiga prestationsmål. 
 belöningssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett för svårt eller 

för enkelt prestationsmål ger inget extra incitament till gott arbete. 
 den belönade måste kunna påverka resultatet. Det är alltså meningslöst att 

ha ett belöningssystem där den enskilde medarbetaren belönas för vad 
någon annan gjort eller inte gjort. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

I arbetet med balanserade styrkort är enligt Hallgårde och Johansson (1999) det 
vanligaste belöningssystemet att koppla mål till de olika måtten, och om målen 
uppfylls betalas bonusen ut. Ett annat alternativ är att ge belöning efter de 
aktiviteter som utförts i handlingsplanen.  

3.8.5 Kommunikation 
Ett viktigt verktyg i det alldagliga jobbet, men i synnerhet vid förändringsarbete, 
är kommunikation. Denna ska enligt Erikson (1994) användas för att: 

 ge medarbetare överblick. Medarbetare ska tydligt kunna se sitt bidrag till 
totalresultatet. 

 skapa enighet om mål. Alla medarbetare måste dra åt samma håll. 
 ge bättre beslutsunderlag. Tillgång till rätt information ger större 

möjligheter att ta bättre beslut. 
 skapa motivation och vi-anda. Det blir roligare att jobba och ett bra 

arbetsklimat skapas. 
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 underlätta delegering. Kunskapen ska spridas för att beslutsprocessen ska 
gå snabbare. 

Dahlqvist (1994) menar att en tydlig och effektiv information kännetecknas av att 
det är svårt för mottagaren att missförstå eller på annat sätt omformulera det som 
kommunicerats. 

3.8.6 Timing 
Vid implementering av nya idéer är även timing en mycket viktig faktor. Om inte 
företaget kan avsätta den tid som krävs kommer inte heller resultatet att bli bra. 
Det kan därför vara bra att genomföra implementeringen under en lugnare period 
för företaget (Bicheno, 1991). Även Angelöw (1991) anser att en illa vald tidpunkt 
kan vara en grogrund för missnöje, exempelvis när det nyligen genomförts 
omfattande förändringar. Om organisationen genomgått en besvärlig period, 
exempelvis i form av dålig lönsamhet och uppsägningar, kan däremot en föränd-
ring vara välkommen för att komma ur denna negativa trend. 

3.8.7 Företagskultur 
Kulturen i företaget är organisationens filosofi angående hur dess dagliga 
verksamhet ska eller bör bedrivas. Anledningen till att organisationen gör saker på 
det sätt den gör. En stark kultur och en nära koppling mellan strategi och kultur är 
starka instrument för att påverka människor att göra sitt jobb bättre och mer i 
överensstämmelse med organisationens synsätt. Det är därför viktigt att skapa en 
kultur som stämmer väl överens med den valda strategin så dessa inte drar åt olika 
håll. Det är även av största vikt att skapa en känsla av framgång i kulturen för att 
individerna i organisationen ska ta till sig denna. (Thompson & Strickland, 1989) 
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3.8.8 Förändringsarbete enligt Kotter 
Kotter (1996) menar att företagen i dagens samhälle tvingas göra förändringar, 
inte bara för att konkurrera och lyckas, utan också för att överleva. Han presen-
terar en modell för förändringsarbete som innehåller åtta steg. Denna modell ska 
enligt honom kunna anpassas till vilket förändringsarbete som helst i en 
organisation av vilken storlek som helst. De åtta stegen är följande: 

1. Upprätta en känsla av angelägenhet 
 Undersöka marknaden och konkurrenterna 
 Identifiera nuvarande kriser, potentiella kriser och de största 

möjligheterna 
2. Skapa tillräcklig sammanhållning 

 Sätta samman en grupp med tillräcklig makt att genomföra 
förändringen 

 Få gruppen att jobba ihop som ett team 
3. Utveckla en vision och strategi 

 Skapa en vision som hjälper till att leda förändringen 
 Skapa strategier för att nå dessa visioner 

4. Kommunicera förändringsvisionen 
 Använda alla möjliga medel för att kontinuerligt kommunicera den 

nya visionen och strategierna 
5. Tillåta aktion på bred front 

 Minimera hinder 
 Ändra på system eller strukturer som försvagar förändringsvisionen 
 Uppmuntra risktagande och icke traditionella idéer, aktiviteter och 

handlingar 
6. Generera kortsiktiga vinster 

 Planera för synliga förbättringar vad gäller prestationer eller vinster 
 Skapa dessa vinster 
 Synligt ge erkännande och belöna människor som har gjort vinster 

möjliga 
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7. Befästa framsteg och producera mer förändring 
 Utnyttja ökad trovärdighet för att ändra alla system, strukturer och 

policys som inte passar ihop med förändringsvisionen 
 Anställa, befordra och utveckla människor som kan implementera 

förändringsvisionen 
 Förstärka processer med nya projekt, teman och förändringsagenter 

(personer som är villiga att visa övertygelse och entusiasm för en 
vision som ska implementeras i en organisation) 

8. Förankra nya tillvägagångssätt i kulturen 
 Skapa bättre prestationer genom kund- och produktivitetsorienterat 

beteende, mer och bättre ledarskap och effektivare chefskap 
 Uttala kopplingen mellan nytt beteende och organisationens 

framgång 
 Utveckla grunder som garanterar ledarskapsutveckling och framgång 

 
De första fyra stegen hjälper till att tina upp ett hårt och fast läge. Stegen fem till 
sju introducerar många nya olika tillvägagångssätt. Det sista steget förankrar 
förändringen i företagskulturen och hjälper till att bibehålla det nya tankesättet.  

3.9 Erfarenheter från kvalitetsarbete 
Balanserade styrkort har en stark koppling till kvalitetsområdet och delar därför 
många av de grundläggande värderingar som finns. Bergman och Klefsjö (2001) 
definierar kvalitet på en produkt enligt följande: 
”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” 
       (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Denna definition antyder att det inte alltid är tillräckligt att uppfylla kundernas 
förväntan. Om företaget lyckas ta fram en produkt, eller utforma en tjänst, som är 
bättre än kunden förväntade sig från början kommer naturligtvis kunden att bli 
mycket nöjd. Företaget måste således ständigt söka förbättringar och anpassa sig 
till omvärldens krav. (Ibid) 
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3.9.1 PDSA-cykeln 
W. Edwards Deming utvecklade PDSA-cykeln (Plan- Do- Study- Act) som idag är 
en symbol för ständiga förbättringar. PDSA-cykeln är en metod som lämpar sig 
utmärkt både till akut problemlösning och i det dagliga arbetet med ständiga 
förbättringar. Bland annat Hallgårde och Johansson (1999) rekommenderar detta 
arbetssätt, både i implementeringsstadiet och i det fortsatta arbetet med BSC. 
Figur 3.4 visar Bergman och Klefsjös tolkning av PDSA-cykeln. Därefter följer en 
kortfattad beskrivning av varje steg. 

Planera

GörStudera

Lär

 
Figur 3.4 visar en tolkning av Demings PDSA-cykel, fritt efter Bergman och 
Klefsjö (2001) 
Planera 
När problem upptäcks gäller det att först fastställa den väsentligaste orsaken till 
problemet. Stora problem måste brytas ned till mindre, hanterbara problem. Beslut 
om förändringar skall baseras på fakta.  
Gör 
När en viktig orsak till problemet har funnits måste en arbetsgrupp utses. Denna 
arbetsgrupp får då ansvaret för att de föreslagna åtgärderna genomförs. 
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Studera 
När åtgärderna vidtagits, måste materialet undersökas på nytt, för att kontrollera 
att dessa ledde till avsedd förbättring. När man är övertygad att åtgärderna fått 
effekt och kvalitetsnivån förbättrats, gäller det att se till att man bibehåller den 
nya, bättre nivån. 
Lär 
Det gäller att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker 
samma typ av problem nästa gång. Om åtgärderna var lyckade, skall den nya 
förbättrade nivån permanenteras. Det är även viktigt att analysera hur arbetet med 
problemlösningen fungerade så att även sättet att lösa problem förbättras. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Kapitlet 
inleds med en kort företagspresentation för att sedan beskriva organisationen 
samt de arbetssätt och förutsättningar som finns idag.  

4.1 Vittjärvshus AB 

4.1.1 Företagspresentation 
Vittjärvshus AB är ett litet byggföretag med 28 anställda. Av dessa är fem 
tjänstemän med kontorsarbete, tre arbetsledare samt 20 snickare. Företaget har en 
årsomsättning på ca 27 miljoner kronor enligt bokslutsperiod 2002 01-2002 12 
(Affärsdata, 2003).  
Företaget tillverkar prefabricerade villor, fritidshus och flerbostadshus samt 
kontors- och industrihus. Marknadsområdet omfattar hela Sverige samt Nord-
norge. Stommarna till husen byggs i fabriken som ligger i Vittjärv, strax utanför 
Boden, i Norrbotten. Företagets affärsidé baseras på att kunderna ska ha 
fullständig valfrihet att utforma husen individuellt (Vittjärvshus, 2003). 
Vittjärvshus AB tillämpar olika entreprenadformer beroende på projekt. På den 
lokala marknaden används främst totalentreprenad (företaget svarar för både 
projektering och byggande) medan delad entreprenad (företaget utför detalj-
projektering, tillverkar huset och upphandlar sedan andra entreprenörer till färdig-
ställande) tillämpas i första hand vid leveranser till andra delar av landet eller till 
Norge.  

4.1.2 Beskrivning av organisationen 
Vittjärvshus AB har en traditionell organisationsstruktur där VD har lednings-
gruppen närmast och ekonomi och administration ses som en stödfunktion och står 
därför som en separat del i schemat. Eftersom företaget är litet så finns inga 
komplicerade hierarkiska strukturer. Organisationsschemat är upprättat snarare för 
att klargöra ansvarsområden än för att redovisa hierarkier. Varje person i lednings-
gruppen har ett antal specifika ansvarsområden och arbetsledningen delas upp på 
tre separata delar av produktionsprocessen. Organisationsschemat visas i figur 4.1 
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Figur 4.1 Organisationsschema Vittjärvshus AB, fritt efter Vittjärvshus AB (2003) 
I Vittjärvshus organisationsschema finns under respektive del en lista över 
ansvarsområden. För att underlätta för läsaren och inte ta upp onödig plats i 
rapporten tas inte den kompletta bilden med. Något som dock bör nämnas är att 
arbetsuppgifterna i många fall överlappar varandra, det vill säga man hjälps ofta åt 
med att utföra uppgifter i det dagliga arbetet. 

4.2 Nuvarande system 

4.2.1 Ekonomisystemet 
Vittjärvshus använder sig idag av traditionell ekonomisk redovisning. Resultat och 
balansrapport för varje månad, kassaflöde per vecka, kundfordringar, leverantörs-
skulder samt lån och övriga kostnader kontrolleras. För närvarande är det endast 
VD Lars-Åke Eriksson (i fortsättningen kallad VD) och ekonomichefen som har 
tillgång till den kompletta ekonomiska uppföljningen. Om problem skulle 
uppkomma informeras övriga ledningsgruppen om läget och försöker lösa dessa. 
Vittjärvshus har ett omsättningsmål för varje år. Detta är inte mer märkvärdigt än 
att företaget ständigt försöker överträffa förra årets omsättning. Målsättningen är 
satt främst för att klara de fasta kostnaderna. Omsättningen utöver målsättningen 
ger vinst då företaget naturligtvis även strävar efter att ha samma marginaler som 
tidigare. 



 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BALANSERADE STYRKORT I ETT LITET FÖRETAG 

INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 
AVDELNINGEN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 

- 32 -

Företaget har en separat ekonomisk uppföljning för varje projekt vilken avstäms 
allt eftersom projekten avslutas. Om något projekt har gått dåligt försöker man 
utreda vad detta berott på. Eftersom Vittjärvshus jobbar efter fasta priser, det vill 
säga offererade priser till kunderna, är det i huvudsak två delar som kan gå fel. 
Dessa är arbetstiden, som i sin tur kan bero på exempelvis hinder och ändringar i 
det pågående arbetet, samt inköp av material och tjänster.  

4.2.2 Bonussystemet 
Vittjärvshus har ett egenutvecklat bonussystem som spänner över alla projekt som 
företaget har under en tidsperiod. Systemet utgår från företagets kalkyler och 
mäter projektens totala arbetstimmar. Snickarna får då inför varje projekt 
information om hur många arbetstimmar de har till förfogande. Om projektet 
klaras snabbare än kalkylerat erhålls för varje procent en bonus på lönen. Greger 
Lundman är arbetsledare på Vittjärvshus och var den som utvecklade 
bonussystemet. Enligt Lundman kan det i gynnsamma fall röra sig om upp emot 
30 % intjäning på arbetstiden. Dock tillägger han att det inte går att forcera genom 
att göra slarvjobb eftersom all tid för projektet tas med, det vill säga även 
efterbesiktningsjobb.  
Avstämning av systemet görs kvartalsvis. Om ett projekt sträcker sig över två 
perioder görs en avstämning hur långt projektet kommit och resterande del tas 
med i nästkommande period. Eftersom endast tider mäts måste hänsyn tas till 
omständligheter som medarbetarna inte kan råda över. Enligt Lundman vet 
samtliga snickare hur systemet fungerar och vad som mäts. De flesta är nöjda med 
systemet, i synnerhet eftersom det gett bra utdelningar efter införandet, dock finns 
det flera som har synpunkter på hur systemet fungerar. 
Bonussystemet infördes efter att företaget haft en tung period och varit tvunget att 
minska arbetsstyrkan. Företaget lejer idag bort delar av färdigställandearbetet som 
man tidigare gjorde själva och som har varit ett problemområde. Efter att dessa 
åtgärder vidtagits har företaget haft en produktionsökning på ca 30 %. Dessa 
uppgifter bekräftas av ekonomichefen som sett en generell förbättring på 
ekonomin senaste tiden. Lundman anser att systemet inte har några egentliga 
nackdelar eftersom det ger bonus på bra jobb men om det går dåligt får arbetarna i 
alla fall alltid avtalsenlig lön. Dock medger han, eftersom projekten slås samman i 
avstämningen, kan ett dåligt jobb dra ner andra bra jobb och därmed även 
bonusen.  



 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BALANSERADE STYRKORT I ETT LITET FÖRETAG 

INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 
AVDELNINGEN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 

- 33 -

Eftersom alla projekts resultat redovisas kan det leda till att vissa snickare kan 
hängas ut och att det inte riktigt var vad som avsågs med systemet. 
”Systemet är tänkt att fungera som morot för snickarna där de har chansen att 
tjäna extra pengar genom att anstränga sig och jobba på rätt sätt. Men för att 
systemet ska fungera måste alla engagera sig. En snickare som inte är intresserad 
att jobba effektivt kan förstöra för de andra” 
          (Lundman, 2003) 
Per Hansson är snickare på Vittjärvshus. Han är relativt nöjd med bonussystemet 
men påpekar att det är känsligt för störningar på vissa punkter. Han anser att 
snickarna ibland får betala för problem som de inte kan råda över. Sena leveranser 
och ritningar som inte är klara i tid gör att arbetstimmar går åt i onödan. 
Lönebonusen minskar utan att de kan göra något åt det. Motivationen att försöka 
vara effektiva minskar drastiskt när de inte kan råda över situationen. 

4.3 Nuvarande förutsättningar 
För Vittjärvshus är en förutsättning för framtiden att kunna verka över ett större 
marknadsområde. Det finns inte tillräckligt underlag för företagets produktion i 
närområdet. En annan förutsättning är att kunna leverera till områden där säsongen 
är längre. Som det är idag minskar byggverksamheten kraftigt varje vinter för att 
under våren komma igång igen och under sommar och höst bli väldigt intensiv. 
Om företaget kan ta marknadsandelar på ställen där säsongen inte spelar lika stor 
roll kunde produktionen utjämnas och därigenom fungera bättre. VD anser att en 
annan viktig förutsättning är att ha en kunnig och allsidig personal som är lyhörd 
och öppen för förslag. 

4.3.1 Konkurrensfördelar 
Vittjärvshus genomförde i mars 2002 en kompetensutvecklingsdag där alla i 
företaget närvarade. Där fick man hjälp av utomstående konsulter att konkretisera 
bland annat Vision, strategier, omvärldsanalys, SWOT-analys samt individuell 
yrkeskompetenskartläggning.  
I dagsläget går det inte att priskonkurrera med de stora jättarna i branschen och det 
är heller inte något som Vittjärvshus strävar efter. Företaget konkurrerar istället 
med kundanpassade lösningar och flexibilitet.  
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Att lyssna på kunden samt ge stöd och råd för alternativa lösningar är en viktig 
egenskap för ett litet företag.  
”När kunden jämför standardhus så har de större företagen en annan prisbild än 
oss. Men så fort det gäller att ändra någonting eller komma med egna idéer faller 
jämförelsen och då kommer vi in i bilden. Då betalar de gärna några kronor extra 
för att få som de vill ha” 
          (Hallin, 2003) 
Just kundanpassade lösningar är något som samtliga respondenter anser att 
Vittärvshus är bra på idag. Men det kan och ska utvecklas ytterligare. 
Kundanpassningen ställer höga krav, inte minst på säljarens kompetens och 
kännedom om byggprocessen. De kunder som kontaktar Vittjärvshus är oftast inte 
intresserade av ”kataloghus” utan vill ha huset individuellt utformat efter sina egna 
behov. Kontakten med företaget tas ofta efter att kunden, i lokala fall, fått 
kännedom om företaget via ”mun mot mun metoden” via andra som har byggt. I 
övrigt är det främst genom företagets hemsida eller annonskampanjer.  
En styrka med Vittjärvshus är att man kan leverera snabbt, något som kunderna 
värdesätter högt. Lars-Gunnar Öhman är kalkylerare på företaget och förklarar 
detta på följande sätt: 
”Kunden har i många fall gått och funderat länge. De har kollat i kataloger, på 
nätet, ritat och funderat för att slutligen hitta det hus som motsvarar just deras 
livsstil. De har kontrollerat med banken att de har råd, kanske även hittat en tomt 
där de vill bo. När de väl kommit igenom dessa processer och tagit beslutet blir 
det bråttom. Då vill de ha huset omedelbart. De har mentalt gått och förberett sig 
så länge på detta. Då är företaget som kan leverera snabbast mest intressant. De 
kan till och med tänka sig att betala extra för snabb leverans” 
          (Öhman, 2003) 

4.3.2 Visionen 
Det råder samstämmighet om Visionen i Vittjärvshus. Om fem år ska företaget 
vara något större än vad det är idag. Prefabriceringsgraden på husen ska vara 
högre och volymerna i fabriken större. Företaget ska kunna vara kapabelt att 
leverera ca 50 hus per år vid maximal produktion. Större resurser ska satsas på 
produktion och underentreprenörer ska lejas in till färdigställandearbeten.  
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Där råder dock viss oenighet då några är av uppfattningen att om under-
entreprenörer kan tjäna pengar på detta borde vi också kunna göra det. Birger 
Hallin är säljare på Vittjärvshus. Han anser att kunden värdesätter att företaget 
sköter hela bygget. Säljorganisationen ska fungera så pass väl att jobben räcker till 
ett jämnt högt produktionsflöde hela året och företaget ska kunna ha en längre 
framförhållning på jobben än det är i dag. Andelen tjänstemän på kontoret ska i 
stort sätt vara oförändrat mot i dag. Detta anses ge ett stabilt och livskraftigt 
företag. Samtliga respondenter anser att dessa målsättningar är realistiska. 

4.3.3 Kunden 
Vid ett husköp är uppfattningen att kunden sätter stort värde i företagets 
bemötande. De bör få en känsla av att bli omhändertagna och blir hjälpta att 
skräddarsy sitt eget drömhus. De talar om hur de vill ha det och företaget gör det 
så. Säljaren ska inge förtroende och hjälpa till under processens gång. Lundman 
berättar att företaget har fått jobb eftersom kunden tycker att de är bra att ha att 
göra med. Då är det inte varan som är viktigast, utan företagets bemötande. 
Tydlighet i anbudsunderlaget är någonting som VD anser är väldigt viktigt för att 
kunden i ett senare skede ska bli nöjd. Kunderna ska veta exakt vad de får för 
pengarna. Denna tydlighet kan ibland leda till att företaget missar jobb, men det är 
bättre än att kunden senare känner sig lurad. 
”En del företag får sina jobb för att de har ett dåligt underlag på sitt anbud. 
Kunden tar anbudet men kan sedan konstatera att det är mycket de inte har köpt 
som de trodde att de köpt. De får då betala en massa extra för tillägg och känner 
sig lurade” 
          (Eriksson, 2003) 
En annan viktig egenskap är enligt Öhman att kunna hålla kunden informerad och 
delaktig i arbetet. Eventuella fel och brister ska naturligtvis följas upp och åtgärdas 
snabbt, gärna innan kunden själv har upptäckt felet. Det visar att vi har koll på 
deras bygge.  
”Kunden blir mycket nöjd om han/hon ringer om ett problem och får beskedet att 
det redan är uppmärksammat och på väg att lösas” 
          (Öhman, 2003) 
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Ytterligare en viktig sak för att få nöjda kunder är enligt VD att jobben avslutas 
helt. Med det menar han att man måste se till att stämma av projektet och 
kontrollera att allting är färdigt. Det får inte ligga kvar saker som inte är åtgärdade. 
Det fungerar idag inte tillräckligt bra. Ibland kan det röra sig om små saker som, 
för tillfället, inte är viktiga för kunden. Men de kommer, om de inte åtgärdas i 
rimlig tid, att bli en orsak till missnöje. 

4.3.4 Kvalitetsarbetet 
Vittjärvshus kvalitetsarbete består idag av ett egenutvecklat system för 
kvalitetssäkring. Systemet är infört som en garanti till kunden att arbetet är utfört 
på ett felfritt sätt enligt gällande regler och normer. Systemet baseras på ett stort 
antal punkter för självkontroll som ska godkännas allt eftersom huset tillverkas i 
hela produktionskedjan. Vittjärvshus har även norsk centralgodkänning för 
husbyggande vilket innebär att företaget kan leverera enligt norsk standard. Dessa 
system har enligt Öhman gjort att företaget har mer kvalitetstänkande i arbetet nu 
än tidigare. En brist idag är uppföljningen av kvalitetsarbetet och redovisning av 
hur arbetet fungerar och fortgår. Resultatet måste presenteras för att visa att detta 
är viktigt för företaget och att det är något värde i det arbete som läggs ner.  

4.3.5 Engagemanget 
Engagemanget bland medarbetarna skulle enligt Öhman kunna öka genom att 
ansvarsområden klargjordes på ett bättre sätt. Han tror att om alla hade klarare 
riktlinjer skulle arbetet fortskrida effektivare och det gör att det blir roligare att 
jobba. En annan faktor, vilken samtliga respondenter uttryckte som viktig, är 
bättre information om hur det går för företaget, vad som är på gång etc. Att alla 
helt enkelt känner sig mer delaktiga i företaget. Dessa två åtgärder skulle öka 
lojaliteten gentemot företaget.  
Sedan omorganisationen har hela företaget gjort en skärpning och engagemanget 
hos alla har ökat betydligt. VD berättar att det till och med är så att snickarna i 
fabriken nu ställer högre krav på ritningar och underlag till produktionen för att 
själva kunna vara effektiva. Det visar ett positivt engagemang från dem också. 
Idag sitter även vissa snickare med i planeringsmöten så ofta det är möjligt. Det 
ökade engagemanget har också visat sig positivt på det ekonomiska resultatet. 
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4.3.6 Belöningssystemet 
Företaget använder idag bonussystemet som en form av belöningssystem. 
Lundman påpekar att företaget dock relativt ofta brukar bjuda på fika, och det 
händer ibland att hela företaget bjuds på lunch. Det anser han är en liten kostnad 
för att hålla arbetsmoralen uppe. Han tror även att sådant blir mer uppskattat när 
det sker lite spontant än vid inplanerade tillfällen. Hansson anser att 
belöningssystemet ska vara kollektivt så att alla som är inblandade tar del av det.  
”Det här med olika lönesystem, där en del har 30 kr mer i timman än andra som 
står och jobbar sida vid sida på samma jobb, det sprider bara irritationer” 
          (Hansson, 2003) 

4.3.7 Kommunikationen 
Den interna kommunikationen har varit ett problem för företaget. Den har dock 
blivit bättre men det finns fortfarande en hel del kvar att förbättra. Bland annat är 
genomgångarna av husen under projekteringsfasen idag inte tillräckligt bra för att 
sudda ut alla frågetecken. Det leder ibland till att beställningar ”faller mellan 
stolarna” och andra liknande problem uppstår. Enligt VD beror det till stor del på 
brister i dokumentationen. Pappershanteringen är inte tillräckligt effektiv och det 
framgår inte tillräckligt klart vem som ska göra vad.  

4.3.8 Förändringsarbetet 
De flesta anser att förändringsarbete i större omfattning är relativt ovanligt i 
företaget. Arbetet har fungerat på samma sätt under en lång tid och ”hjulspåren” är 
relativt djupa, men Öhman tillägger att han på senare tid märkt en större öppenhet 
mot förändringar i företaget. Denna öppenhet har visat sig i form av allt från 
konkreta förslag på förändringar till villighet att göra studiebesök eller 
benchmarkingprojekt för att inspireras till nya metoder. Företaget genomför med 
jämna mellanrum mindre förändringar. Ofta är dessa kopplade mot produktions-
effektivitet.  
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Ett fel som då är vanligt är att förändringen beslutas utan att fråga de som blir 
berörda av den. Det är något som skapar irritation eftersom att de som berörs anser 
att de borde veta bäst om förändringen är bra, och framför allt genomförbar på ett 
effektivt sätt. 
”Förändringsarbete ska inte bedrivas bara för förändringens skull utan det ska 
finnas ett tydligt egenvärde i det. Det gör förändringen motiverad och därmed 
också lättare att få igenom” 
          (Öhman, 2003) 
Engagemanget i ledningen för förändringsarbete är bra. De flesta anser att 
förändringar är nödvändiga och viktiga för verksamheten. Men även där ska 
naturligtvis förändringen vara motiverad och ha ett tydligt egenvärde. 
Förbättringen som följer av förändringen måste vara värd arbetet som läggs ner. 
Om inte denna koppling är tydlig kommer inte ansträngningen att bli helhjärtad 
och risken är då att den inte kommer att lyckas. 

4.3.9 Tiden 
Tid har alltid varit, och är än idag, ett problem för Vittjärvshus. Allt för mycket 
ska hinnas på för kort tid. Mycket arbete läggs idag ner på saker som inte borde 
vara tidskrävande. Ett exempel på detta är att arbetsledarna ständigt måste 
kontrollera underentreprenörer och leverantörer för att de ska leverera i tid.  
Lundman anser att de inte respekterar tidsplaner och överenskommelser längre. 
Allt onödigt extraarbete gör att man inte hinner hålla på med det man borde göra 
”Om jag ringer och är arg, då blir det gjort. Men jag ska inte behöva ringa och 
vara arg. Mycket energi går åt till att jaga och lösa problem som inte borde 
finnas. Det är dessutom svårt att förklara för en kund att man inte lyckas få 
leveranserna i tid. Det hjälper inte att skylla på andra eftersom det är vi som har 
hela ansvaret” 

(Lundman, 2003) 
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Även medarbetarna upplever att tiden i de flesta fall är allt för knapp. Hansson ger 
sin syn på arbetssituationen.  
”Varje gång det blir mycket att göra får vi problem. Stressen gör att mycket blir 
fel. Beställningar glöms bort och leveranser kommer inte i tid. Bonusen grundas 
på arbetstiden, det tar längre tid då vi inte får materialet när vi behöver det och vi 
kan inte göra något åt det. Det gör att man blir väldigt frustrerad och 
arbetsmoralen faller. Tillslut skiter en del i kalkyltiderna och det går ut över alla. 
Det blir till en ond cirkel”. 
          (Hansson, 2003) 
Denna stress beror enligt Hansson till stor del på att tidsplaneringen är alltför snäv. 
Ett hus som kräver 300 timmar tillverkning måste vara klart på 280 timmar för att 
nästa då ska igång. Om kalkylerade tiderna fick vara underlag för planeringen 
skulle detta inte bli ett problem. Då skulle nästa hus kunna tidigareläggas när 
möjligheten finns. Det går inte att förutsätta att man alltid ska hinna klart tidigare 
än kalkylerat. Även kvalitetsarbetet blir lidande när det blir för mycket att göra. 
Man anser sig inte hinna med att fylla i redovisningen när det är överbelastning 
och övertid.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer de grundläggande förutsättningarna att analyseras. 
Därefter kommer de empiriska resultaten som framkommit i föregående kapitel att 
analyseras. Analysen görs med utgångspunkt från syftet med rapporten och 
kopplingar görs till befintliga teorier på området. 

5.1 Implementering av BSC i små företag 
Nedan analyseras, utan någon inbördes viktning, de förutsättningarna som, i 
litteraturstudien identifierats som, grundläggande för att ett litet företag ska kunna 
implementera BSC i organisationen. Dessa bör företaget således redan ha innan 
arbetet inleds. Därefter beskrivs vad som är viktigt för att företaget sedan ska 
lyckas.  

5.1.1 Grundläggande förutsättningar 
För att företaget ska kunna inleda arbetet med BSC är en grundläggande förut-
sättning att det finns en god kunskap om branschen i stort och vart företaget står 
idag. Eftersom stor vikt kommer att ges till faktorer som enligt Kaplan och Norton 
(1999) kan leda till dramatiskt förbättrad konkurrenskraft krävs även en god 
kännedom om det egna företagets och dess styrkor och svagheter. Om företaget 
väl känner till sina egna processer och hur de fungerar kan man också arbeta fram 
förslag till förbättringar. 
Engagerat ledarskap är den viktigaste förutsättningen av alla. Kotter (1996) och 
även Dale (1999) betonar vikten av ledningens engagemang i förbättringsarbetet. 
De måste ha viljan, och verkligen sträva efter, att åstadkomma någonting bättre. 
Alla i organisationen måste motiveras och engageras och det är endast ledningen 
som kan åstadkomma detta. Därför är ledningen nyckeln till framgång. Kotters 
modell för förändringsarbete, som beskrivs i kapitel 3.8.8, är uppbyggd just på att 
ledningen skall visa och skapa engagemang. 
Tid är också en grundläggande förutsättning. I litteraturen som studerats under 
arbetets gång nämns resurser främst i form av kapital. Man kan visserligen säga att 
”tid är pengar” men i ett litet företag kommer tiden många gånger att ha större 
betydelse än kapitalinsatsen. I många små företag finns det nämligen oftast alltför 
lite tid att avsätta. Därför är tid i detta fall en grundläggande förutsättning. Om 
viljan finns kommer man dock att lägga ned den tid som behövs.  
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Naturligtvis bör man, som Bicheno (1991) och Angelöw (1991) påpekar, anpassa 
arbetet till perioder som är lugnare för företaget. Implementeringen av BSC är inte 
något som görs över en natt. 
En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för alla företag, framförallt i 
arbetet med förändringar. Detta resonemang stöds av Erikson (1994). Hela BSC-
konceptet handlar om sträva efter ständiga förbättringar och att lära sig under 
resans gång. Uppföljning och förbättring av styrkortet är ett måste. Ett styrkort 
som är optimalt för ett tillfälle kan, vilket Kaplan och Norton (1999) varnar för, i 
ett senare tillfälle leda till suboptimering. Om inte kommunikationen fungerar väl, 
kommer arbetet inte att fungera. Då spelar det ingen roll hur mycket vilja och 
entusiasm det än finns i organisationen. 
Företagskulturen identifierar Thompson och Strickland (1989) som ett starkt 
instrument för att påverka människor. Denna kultur är dock ofta djupt rotad i 
organisationen och därför svår att förändra. Om företagskulturen är negativ till 
förändringar kan det därför bli näst intill omöjligt att få genomslag. Därför är detta 
en grundläggande förutsättning för implementering av BSC. 

5.1.2 Detta är viktigt för att lyckas med BSC 
En implementering av BSC kräver resurser i form av tid, vilket identifierats som 
en grundläggande förutsättning, men även kostnader (dessa är då främst kopplade 
till tiden som måste läggas ner). Dessa måste därför prioriteras. Balanserade 
styrkort bör ses som en investering i ett system som ska ge resultat på längre sikt. 
Alla måste veta vad BSC handlar om och varje medarbetares roll i helheten. Kline 
och Saunders (1995) varnar för motstånd mot förändringar om inte medarbetarna 
kan se sin tydliga roll. Utbildning skulle därför kunna ses som en grundläggande 
förutsättning eftersom konceptet kräver ganska stor förståelse. Dock kan alla 
företag utbilda sin personal och detta beror bara på viljan hos företaget. Det är 
alltså viktigt för processen, men dock inte en grundläggande förutsättning. 
Alla bör vara med om att utforma målen och strategierna för att känna delaktighet 
och engagemang i arbetet. Angelöw (1991) påpekar även att beslut som rör den 
enskilda medarbetaren inte ska tas över huvudet på dem. Konkreta handlings-
planer måste arbetas fram för att veta vad som skall prioriteras och hur det ska gå 
till. Företaget måste, som Kaplan och Norton (1999) poängterar, dessutom kunna 
släppa tilltron till ekonomiska uppföljningen och se den som ett komplement.  
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Att starta upp ett sådant arbete utan vägledning av någon med erfarenhet och 
kompetens kan vara besvärligt. En konsult kan enligt Bicheno (1991) hjälpa till 
vid implementeringen, men han/hon kan inte få det balanserade styrkortet att 
fungera. Med hjälp av konsulten kan arbetet med implementeringen av styrkortet 
underlättas, men i slutändan är det medarbetarna i företaget som ändå måste göra 
arbetet. En konsult kan alltså vara till stor nytta men denne får inte ha för stort 
inflytande. Han/hon ska således endast vara ett stöd för att komma igång. Ett annat 
problem med en konsult är att man inte vet vad man får. Denne kanske inte alls 
passar i företaget och då blir det en kostsam konstatering som, för ett litet företag, 
kan stjälpa hela projektet. 
Belöningssystem anser Thompson och Strickland (1989) är det mest kraftfulla 
instrumentet för att lyckas med implementeringen. Även Kaplan och Norton 
(1999) betonar vikten av att belöna bra arbete. Att använda ett sådant, med en klar 
koppling till konceptet, kan därför vara ett sätt att snabbt komma igång med 
arbetet och få resultat. 
Förändringsarbete i alla former är krävande för organisationen. I arbetet med 
förändringar är det därför viktigt att ha en klar strategi för hur det ska genomföras. 
Kotters (1996) modell för förändringsarbete, som beskrivs i kapitel 3.8.8, är då ett 
utmärkt upplägg att jobba efter. Den innehåller tre olika faser som företaget måste 
gå igenom, dessa är att först tina upp ett fast läge, sedan introducera förändringen 
och slutligen förankra förändringen i företaget. 

5.2 Nuvarande arbetssätt 
Vittjärvshus har idag ingen budget att utgå ifrån i ekonomistyrningen. Faktum är 
att det inte handlar om någon styrning alls i ordets rätta bemärkelse, snarare en 
ekonomisk kontroll av vissa nyckeltal. Många av de ekonomiska besluten tas lite 
på känn. På grund av att företaget inte är så stort har detta fungerat ganska väl och 
det har gjort att man inte försökt göra på något annat sätt. Om företaget ska kunna 
utvecklas kommer dock ett system som stödjer uppföljning och planering att 
krävas. Framgångsrikt kvalitetsarbete kräver, enligt Bergman och Klefsjö (2001), 
att beslut måste kunna baseras på fakta. 
VD håller idag på att minska sitt inflytande genom att delegera ut allt mer ansvar 
till övriga i ledningsgruppen. Det gör att de nu får allt mer ekonomisk information 
och då också bättre förutsättningar att kunna ta bra beslut. Viktigt är då att 
ledningen får rätt sorts information som de kan ha nytta av i planeringen.  
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Ledningsgruppen arbetar i sin tur för att involvera medarbetarna mer i företaget 
och delegera ut ansvar till de som är villiga att ta detta. Det görs främst för att de 
ska känna sig delaktiga och engagerade men även för att de ska få djupare 
förståelse för problematiken som finns utanför produktionsprocesserna. Kline och 
Saunders (1995) anser att många människor förknippar fel med straff och därför 
inte vågar ta ansvar. Detta har inte kunnat identifieras i företaget idag, dock kan 
det finnas en tendens att, som Kline och Saunders säger, finna ursäkter för att inte 
göra vissa saker. Den förefaller dock vara relativt liten och kan säkert även i 
många fall berättigad. 
Bonussystemet företaget använder som belöningssystem idag är accepterat av alla 
och fungerar bevisligen relativt bra. Thompson och Strickland (1989) betonar 
vikten av ett väl fungerande sådant för framgång. Känsligheten för störningar som 
framkommit är dock en svaghet som kan leda till missnöje. Vid en jämförelse med 
Thompson och Stricklands kännetäcken för hur ett bra belöningssystem ska 
fungera (kap 3.8.4) finns vissa avvikelser. Bland annat att de belönade ska kunna 
påverka resultaten. Det kan de visserligen göra i de flesta fall, men inte alltid. Det 
blir ofta en förhandling om vad som ska räknas med i systemet. Osäkerheten kan 
leda till irritation hos medarbetarna. En annan avvikelse är att inte alla omfattas av 
systemet. En förbättring skulle vara att även cheferna ingick, då skulle de 
engagera sig mer i processerna. 
Vittjärvshus har med jämna mellanrum informationsträffar, utbildnings- och 
utvecklingsdagar. Syftet med dessa är att man vill utvecklas, skapa engagemang 
och en känsla av tillhörighet till företaget. Tyvärr blir dessa dagar oftast bara ett 
självändamål, och de resultat som tillfällena ger följs inte upp och utvecklas. Det 
gör att dagarna inte utnyttjas optimalt och mycket information som skulle kunna 
vara till nytta i stället faller i glömska. Det är vid dessa tillfällen som exempelvis 
Demings PDSA-cykel, som presenteras i kapitel 3.9.1, skulle kunna användas för 
att planera och följa upp förbättringar. 
Företaget har idag en ganska klar vision. Den är visserligen inte nedskriven och 
bearbetad, annat än på enklaste sätt, men de flesta talar samma språk och uttrycker 
samma mål. Det finns dock ingen speciell strategi för att kunna nå dessa 
målsättningar.  
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Kaplan och Norton (1999) betonar vikten av att fastställa strategin och föreslå 
konkreta åtgärder som stödjer denna. Avsaknaden av dessa gör att företags-
ledningen nu famlar lite i blindo och vet inte riktigt vad de ska koncentrera sig på 
för att komma dit de vill. Det finns därför ett stort egenvärde i att ta sig tid att 
formulera en klarare vision och sedan en tydlig strategi som man kan jobba efter. 
Att jobba med kundanpassade lösningar är en affärsidé som förpliktigar. Det 
ställer stora krav på organisationens flexibilitet. En uppenbar risk med kund-
anpassade lösningar kan vara att man lovar för mycket. Det kan ge kunden så höga 
förväntningar att företaget senare får problem att uppfylla dessa. Om så är fallet 
kommer kunden med stor sannolikhet att bli besviken även om företaget gör ett 
utomordentligt jobb. Man ska alltid se till att, som Bergman och Klefsjö (2001) 
säger tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. 
Kvalitetsarbetet i företaget är riktat mot kontroll gentemot kunden. Visserligen är 
det viktigt men det finns mycket mer att få ut av detta. Det finns mycket att lära 
inom detta område, exempelvis nyttan av att följa upp, utvärdera och förbättra. 
Utvärdering görs idag endast när något har gått galet och är då främst inriktat på 
brandsläckning. Bergman och Klefsjö (2001) anser att kvalitetsarbete handlar om 
att sträva efter ständiga förbättringar. Ett system för kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering skulle därför vara till stor nytta för företaget. 
Begreppet kvalitet innefattar även leveranssäkerhet, effektivitet och uppföljning. 
Dessa delar fungerar inte tillräckligt bra idag. Underentreprenörer och leverantörer 
håller inte vad de lovar och det gör att det hela tiden uppstår nya problem. För 
Vittjärvshus del leder dessa problem till osäkerhet. Även när projekten flyter bra 
blir denna osäkerhet ett störande moment. Man vågar inte lita på sina leverantörer 
och måste hålla dem under uppsikt. Eftersom tiden är en bristvara bör stor kraft 
läggas på att förbättra relationer och avtal med dessa. 
Kommunikationsproblemen på kontoret kan i många fall kopplas till de 
överlappande arbetsuppgifterna som tidigare nämnts. Alla har inte exakt samma 
uppgifter från projekt till projekt. Att arbeta på det sättet ställer extra höga krav på 
fungerande kommunikation. Dahlqvist (1994) poängterar att informationen måste 
vara tydlig, effektiv och därigenom svår att missförstå. Det är här problemet ligger 
för Vittjärvshus.  
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Detta borde dock inte vara svårt att lösa. Exempelvis genom att samma person 
alltid är ansvarig för samma arbetsuppgifter. Då kan personen delegera ut 
uppgifterna men har ändå ansvaret att se till att det blir gjort. 
Kommunikationen med medarbetarna har enligt Vittjärvshus förbättrats, bland 
annat genom kontinuerliga möten med information om hur det går för företaget. 
På dessa möten ska även de kunna komma till tals för att lufta idéer och åsikter. 
Detta sker helt enligt Erikssons (1994) riktlinjer(kap 3.8.5). Dock krävs ytterligare 
ansträngningar för att det ska anses tillräckligt bra. Det är dessutom viktigt att se 
till att behålla den bättre nivån samt att utveckla och förbättra den ytterligare.  
Samtliga i ledningsgruppen som intervjuats uttrycker en vilja och ett engagemang 
att förändra och förbättra. De har alla många idéer och förslag till åtgärder som 
skulle leda till förbättring. Små åtgärder genomförs löpande och strävan är att hela 
tiden bli bättre.  
Problemet är att de inte anser sig ha tid till att genomföra några större 
förändringar, speciellt om dessa befaras leda till att de får ytterligare jobb efteråt. 
Även detta syftar alltså tillbaka på tidsbristen. Det är idag ett dilemma för hela 
företaget.  
En uppfattning som de flesta i företaget har är att det inte finns utrymme för att 
anställa en person till på kontoret. De är, eller borde vara, tillräckligt många som 
det är idag. Detta resonemang kan ifrågasättas. Det är inte alls säkert att det skulle 
vara olönsamt för företaget att anställa en person till. Det finns inga kalkyler som 
visar motsatsen, det är bara en känsla som finns i organisationen. Det finns dock 
fler inom företaget som ifrågasätter detta resonemang. Bland annat anser Lundman 
att en professionell heltidsinköpare som skötte alla företagets inköp skulle kunna 
förbättra företagets resultat avsevärt. Även Hallin är inne på samma linje. Han tror 
att det skulle innebära att alla fick mer tid till att koncentrera sig på sina egna 
uppgifter. Det skulle kunna göra hela organisationen effektivare.  
Företagskulturen i Vittjärvshus är stark. Personalomsättningen är liten och det gör 
att de som jobbar i företaget är väl invanda att arbeta på ett visst sätt. De är också 
väl införstådda i företagets affärsidé och delar uppfattningarna om vad som är 
viktigt. När man talar om problem så talar de flesta om samma saker. De är i de 
flesta fall överens om vad som behöver förbättras. Det tyder på att de har insikt i 
företaget och bryr sig om sin arbetssituation. Det är en viktig egenskap som 
organisationen kommer att ha nytta av. 
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5.3 Skillnad mellan nuvarande arbetssätt och BSC 
Vittjärvshus arbetar idag i huvudsak efter kortsiktiga mål. Dessa sätts år för år och 
företaget blickar sällan framåt mer än ett år i taget. Snarare handlar det om några 
månaders framförhållning. Det har sin naturliga förklaring i att företaget sällan har 
jobb som sträcker sig längre än så. Dock krävs, trots detta, att ett tydligt lång-
siktigt mål formuleras. Detta för att alla ska ha en gemensam strävan att bli bättre i 
framtiden. Balanserade styrkort utgår, enligt Kaplan och Norton (1999) just från 
företagets syn på framtiden. Verksamheten ska styras mot det långsiktiga målet 
med hjälp av kortsiktiga delmål. De kortsiktiga delmålen ska ha en tydlig strategi 
för hur de ska uppnås. 
Vid jämförande mellan Kaplan och Nortons fyra perspektiv (kap 3.3) och 
Vittjärvshus dagliga verksamhet framkommer det tydligt att företaget har ett starkt 
kund- och processfokus. Den största uppmärksamheten i det dagliga arbetet läggs 
på dessa två perspektiv. Det finns dock inte några konkreta mål eller något sätt att 
mäta eller följa upp arbetet. Det går därmed inte att se om dessa perspektiv strävar 
efter ett gemensamt mål.  
Vittjärvshus uttrycker en vilja att utvecklas. Det har tidigare nämnts att de med 
jämna mellanrum genomför olika typer av åtgärder för att förbättras, exempelvis 
kompetensutvecklingsdagar etc. Tyvärr finns det inte något tydligt mål med varje 
tillfälle och det gör att man inte får ut något av dessa. Det gör att lärande-
perspektivet på företaget inte är tillfredsställande. Dessutom gäller samma i detta 
perspektiv som för ovanstående, det vill säga mål eller mått för att följa upp finns 
inte.  
Eftersom företaget inte använder en egentlig budget utan lite mer av ”dag för dag 
kontroll” så är det finansiella perspektivet svårt att jämföra med det som används 
idag. Den enda typen av mått som används är täckningsbidrag. Målet med det är 
naturligtvis att hålla det så högt som möjligt. 
Engagemang och delaktighet är någonting som ett företag aldrig kan få för mycket 
av. Vittjärvshus har idag allt mer av detta på grund av att man blivit bättre på att 
informera medarbetarna. Det finns dock en hel del kvar att göra på området. I 
arbetet med balanserade styrkort kommer engagemanget och delaktigheten att 
stärkas av tydligheten i kortet.  
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Kaplan och Nortons tre principer för ett korrekt upprättat styrkort, det vill säga 
orsak-verkan sambanden, fördelningen mellan utfallsmått och drivande mått samt 
kopplingen till de finansiella måtten (kap 3.5), gör att hela företagets mål blir 
tydligare för varje enskild medarbetare. 
En av styrkorna med BSC är att alla dessa perspektiv avser att uppfylla samma 
mål. Det finansiella perspektivet ska göra det möjligt att se att företaget kommer 
dit man vill. Skillnaderna mellan Vittjärvshus nuvarande verksamhetssystem och 
BSC- konceptet är markanta. Om Kaplan och Nortons premiss att mätning 
motiverar stämmer kommer en välplanerad implementering att leda till en 
avsevärd förbättring av Vittjärvshus verksamhet. 

5.4 Förutsättningar för implementering i Vittjärvshus AB 
I kapitel 5.1.1 beskrivs ett antal punkter som identifierats vara grundläggande 
förutsättningar för att ett litet företag ska kunna implementera BSC. Nedan 
analyseras utifrån dessa punkter om förutsättningarna finns på Vittjärvshus AB. 
I företaget finns en god kunskap om byggbranschen och hur den fungerar. Alla i 
ledningsgruppen, förutom VD, har tidigare jobbat på andra byggföretag. Samtliga 
har en genuin förståelse och stort tekniskt kunnande för byggande, de processer 
som ingår, och vilka krav och spelregler som gäller i branschen. Företagets roll i 
branschen är också tydligt klarlagd genom att man har en fastställd nisch som varit 
densamma i alla år. De styrkor och svagheter som finns i organisationen är 
kartlagda och de flesta har en god uppfattning om dessa. 
Företaget har ett tillsynes engagerat ledarskap som är mån om att bli bättre. 
Ansträngningar görs för att komma tillrätta med problem och förändra till det 
bättre. Engagemanget smittar även av sig på medarbetarna som blir allt mer 
involverade i processförbättingsaktiviteter. Det medför att de blir mer medvetna 
om sin roll i, och betydelse för företaget. Det finns dock inte så stor erfarenhet av 
uppföljning och utvärdering för att förankra och bibehålla en bättre nivå. Det gör 
att vissa ansträngningar bara leder till tillfälliga förbättringar. Det finns alltså 
förbättringsmöjligheter här men det viktiga är att engagemanget finns. 
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Det har i detta arbete vid flera tillfällen talats om tidsaspekten. Det stärker 
uppfattningen om tiden som en grundläggande förutsättning. Som det ser ut i 
Vittjärvshus idag så finns inte tillräckligt med tid. Det gör att om inte företaget 
kan omfördela eller utöka arbetsstyrkan på kontoret kommer inte denna 
förutsättning att vara uppfylld. Det har dock framkommit tankar på hur det skulle 
kunna lösas och det verkar inte omöjligt att det kommer att göra det inom en 
närliggande framtid. 
Kommunikationen på Vittjärvshus har inte heller varit tillräckligt tillfreds-
ställande. Rapporten som gjordes våren 2003 (Eriksson et al, 2003) behandlade 
just detta problem. Efter att rapporten publicerats har dock företaget gjort försök 
att komma tillrätta med problemet med ett antal konkreta åtgärder. Det har gett 
vissa resultat men det återstår mycket arbete. Eftersom även detta är en 
grundläggande förutsättning krävs det att företaget blir betydligt bättre än vad de 
är idag. 
Företagskulturen i Vittjärvshus framstår som sund. Det finns en god lojalitet, liten 
personalomsättning och en gemensam uppfattning om hur saker ska fungera. Det 
finns ingen som uttrycker tveksamhet mot förändringar. Många påpekar dock att 
förändringar ska genomföras med en löpande dialog mellan ledningen och de 
medarbetare som berörs och att nyttan av förändringen ska vara tydlig. Annars 
kommer den att kännas påtvingad och inte accepteras fullt ut. 
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6 RESULTAT OCH SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras resultatet från analysen av den empiriska under-
sökningen och slutsatser dras utifrån dessa resultat. 

6.1 Balanserade styrkort i små företag 
Det verkar finnas en allmän uppfattning att införande av nya system eller 
förändringar borde vara lättare i ett litet företag än i ett stort. Uppfattningen är 
förståelig eftersom ett stort företag ofta har en mer komplicerad struktur som kan 
kännas trögare att förändra. Teoretiskt borde alltså ett stort företag vara svårare att 
förändra. Resultatet av analysen visar dock att resonemanget inte stämmer. Detta 
för att stora företag ofta har stora resurser att sätta in där det behövs. Exempelvis 
har de kapital för att köpa konsulttjänster med stor erfarenhet på området, de kan 
avsätta en eller flera heltidstjänster för arbetet, de har en större andel ingenjörer 
och därför en bredare kompetens på dessa områden. Det är inte säkert att ett litet 
företag har resurser som ger möjlighet till något av detta. Ett komplicerat system 
som BSC trots allt är ställer stora krav. 
I ett litet företag kommer alla att omfattas av det balanserade styrkortet. Ett 
problem som detta medför är svårigheten att ta fram rätt styrtal och kunna 
balansera måtten för att få det utfall man strävar efter. Risken är att det tas fram 
för många mått så att man inte hinner eller orkar följa upp dessa, eller för få mått 
så att de inte ger tillräcklig information, eller fel mått så att de ger missvisande 
information. Detta är ett av de svårare hinder företaget kommer att stöta på. Att 
komma fram till rätt modell för det enskilda företaget blir en mycket svår nöt att 
knäcka. 
Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en framgångsrik implementering är att 
få medarbetarna engagerade till att arbeta med styrkortet. Det gäller både för små 
och stora företag och ställer stora krav på ledarskapet. Delaktighet är nyckeln till 
engagemang. Alla som berörs av styrkortet måste ha möjlighet att påverka 
utformningen. Dessutom ska styrkortet kunna ändras om förhållandena ändras. 
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Ett litet företag bör ta små steg. Implementeringsarbetet ska förberedas noggrant 
genom att göra klart allt som går i förväg och hela tiden informera och utbilda 
medarbetarna. Det är en nödvändighet att bygga upp kompetensen kring styrkortet 
innan man påbörjar utformningen. Tidigare har även nämnts betydelsen av 
tydlighet. Det är av största vikt för att eliminera osäkerheten som kommer av 
förändringen. Styrkortet ska ha begriplig vokabulär som alla utan problem ska 
kunna förstå.  
I ett litet företag är också en nödvändighet att ha ett välfungerande system för 
uppföljning. Detta är viktigt för små företag eftersom att det förmodligen inte 
kommer att vara en och samma person som följer upp systemet, det kommer att 
göras av olika personer vid olika tillfällen. Systemet ska därför vara så enkelt som 
möjligt för att det ska upprätthållas och fungera. 

6.1.1 Viktigt att styrkortet används på rätt sätt 
Rätt använt är det balanserade styrkortet en utmärkt planerings- och 
uppföljningsmodell med potential att i grunden förändra hur företag leds. Nilsson 
och Trossmark (1999) anser dock att potentialen för balanserade styrkort sällan 
tillvaratas. I stället för att lyfta fram helheten och underlätta strategiska 
förändringar bidrar många styrkort, enligt dem, i praktiken till att konservera 
traditionellt budgettänkande. Om balanserade styrkort används fel kan det leda till 
stora problem. Styrkortet kan då ge en falsk känsla av trygghet och uppvaknandet 
kan bli smärtsamt. De menar att företaget har förträngt behovet av förnyelse och 
samtidigt undergrävt sin egen utvecklingsförmåga. 
Kaplan och Norton (1999) redogör i kapitel 3.7 för de fallgropar som är vanligast 
förekommande i implementeringsstadiet. Minsta gemensamma nämnaren med 
dessa fallgropar är tydlighet. Om företaget inte är tillräckligt tydliga i sina 
formuleringar finns det en risk att de misstolkas. Detta leder i sin tur till fel 
prioriteringar. 
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6.2 Möjligheten för Vittjärvshus AB att implementera BSC 
Resultatet av den empiriska undersökningen och analysen av denna leder till 
slutsatsen att Vittjärvshus idag inte har alla de grundläggande förutsättningarna 
som krävs. Det gör att möjligheten att lyckas med en implementering av BSC i 
företaget idag är väldigt liten. Det är i huvudsak två grundläggande förutsättningar 
som inte är uppfyllda. Dessa är kommunikation och tid. 
Kommunikationen har, vilket tidigare nämnts, förbättrats, men detta är en ständigt 
pågående process som hela tiden måste utvecklas. Företaget har dock ännu inte 
uppnått en tillräcklig mognadsnivå för att kunna ta sig an den utmaningen som ett 
implementeringsarbete av BSC skulle kräva.  
För att komma till rätta med problemet bör företaget först utvärdera det system 
som används idag, sedan ska riktlinjer dras för hur man vill att det ska vara och en 
strategi för att komma dit, slutligen bör man systematiskt införa en åtgärd i taget 
tills målet är uppnått. För att se att uppnå målet måste arbetet följas upp och 
utvärderas allt eftersom det pågår. Metoden är helt enligt Demings PDSA-cykel 
(kap 3.9.1). 
Resonemanget i rapporten har hela tiden kretsat kring tiden, eller snarare bristen 
på densamma. Det är klarlagt att företaget idag inte har möjlighet att lägga ner den 
tid som kommer att behövas. Man har ansett att den arbetsstyrka som finns idag är 
tillräcklig men alla verkar ha mer än fullt upp. Då är frågan egentligen bara vad 
man anser att tid är värt. Kanske skulle den extrakapacitet som ytterligare en 
person på kontoret skulle innebära, vara värt den kostnad som denna skulle 
medföra. Kanske skulle rent av avlastningen som denna person skulle medföra, 
göra att andras arbete skulle bli så pass mycket effektivare att företaget i slutändan 
skulle tjäna mer pengar på det. Tiden måste prioriteras högre i företaget. 
Möjligheterna till utveckling blir begränsade om alla hela tiden måste stressa och 
ingen tid ges till eftertanke, uppföljning och planering. 
Trots dessa brister går det inte att avfärda möjligheten att företaget vid ett senare 
tillfälle ska kunna implementera BSC. De hinder som finns idag är inte på något 
sätt omöjliga att övervinna. Om Vittjärvshus satsar helhjärtat, arbetar systematiskt 
och baserar beslut på fakta kommer man snart att uppnå resultat.  
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7 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras författarens ställningstaganden samt huruvida styrkortet 
är en lämplig modell. Detta följs av käll- och metodkritik av arbetet samt 
generaliserbarhet utanför det valda undersökningsobjektet. Slutligen ges förslag 
till fortsatta studier inom ämnet. 

7.1 Ställningstaganden 
I studien av teorimaterialet och analysen av detta uppkom ett antal frågor som 
gjorde att författaren måste ta ställning. Nedan redovisas författarens ställnings-
taganden som senare påverkat analysen av företaget.  
Avseende människors förändringsbenägenhet är författaren av samma uppfattning 
som Angelöw (kap 3.8.1) men tror också att denna kan minska med tiden. Det vill 
säga en människa som arbetar på samma sätt i många år har svårare att förändra 
sig än någon som är ny på arbetet, vardagsrutiner är alltså svåra att ändra. Denna 
reflektion känns ganska självklar eftersom att alla människor skapar rutiner, vare 
sig det är i det dagliga arbetet eller på fritiden. 
Författaren är även starkt övertygad om att teori Y gäller för de flesta människor 
(kap 3.8.3). Däremot förvånar det inte att tester visar att även ledare som delar 
denna uppfattning ändå utövar sitt ledarskap utifrån teori X. De allra flesta ledarna 
idag tillhör ”den gamla skolan” och har inte kunskaperna att leda på annat sätt. 
Författarens uppfattning är dock att detta kommer att ändras allt eftersom den nya 
generationen tar över. 
Författaren stödjer Thompson och Stricklands uppfattning om att 
belöningssystemet har betydelse för framgång (kap 3.8.4) men anser även att 
materiella belöningar ska ges med försiktighet. Det kan vara farligt att ge 
belöningssystemet en allt för stor betydelse. Påståendet grundas på en positiv 
människosyn, enligt teori Y, där individen antas vilja ta ansvar. Om belönings-
systemet då får för stor betydelse och inte är perfekt utformat kan det i stället leda 
till suboptimering på grund av att strävan att tjäna pengar gör att man bara jobbar 
mot de uppsatta måtten och glömmer andra viktiga aspekter.  
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Författaren håller med Eriksson om att kommunikation är ett viktigt verktyg för att 
företaget ska fungera bra (kap 3.8.5). Det är till och med ett avgörande verktyg vid 
förändringsarbete. Då måste kommunikationen vara extra tydlig för att inte lämna 
något utrymme för feltolkningar eller missförstånd. Författarens åsikt om detta 
reflekteras även i resultatet och slutsatserna då stor vikt har getts till 
kommunikationsbristen i analysen av företaget. 

7.2 Är styrkortet en lämplig modell? 
Ewing och Samuelson (1998) anser att man inte bör ta till sig olika styrmodeller 
okritiskt. Under det senaste decenniet har flertalet olika specifika modeller 
lanserats flitigt. Ett axplock av dessa är: 

 ABC – Activity Based Costing 
 ABM – Activity Based Management 
 BPR – Business Process Re-Engineering 
 JIT – Just In Time 
 TQM – Total Quality Management 
 QFD – Quality Function Deployment 

Vid tillämpning av dessa modeller utlovas fortsatt framgång.  
Ewing och Samuelson (1998) menar att metoderna säkert kan vara till hjälp i rätt 
sammanhang, men de poängterar att det är viktigt att utveckla styrning och ledning 
utifrån en grundläggande förståelse för den egna organisationens situation och 
utveckling. Författaren instämmer med detta resonemang. Modellerna är i många 
fall framtagna för specifika branscher och sedan utvecklade för en vidare 
tillämpning. Författarens uppfattning är att en modell som känns riktig för 
företaget inte alltid med säkerhet kommer att leda till förbättring. Det kan till och 
med vara så att modellen helt enkelt är för komplicerad och därför bara leder till 
bekymmer. Ett kritiskt förhållningssätt är därför alltid att föredra inför en sådan 
omfattande arbete. 
Atkinson (1994) avråder från att sträva efter att införa mätsystem som syftar till att 
spegla hela verksamheten eftersom ett sådant arbete anses vara komplicerat och 
mognadsnivån hos både ledning och medarbetare måste vara mycket hög. 
Författaren förstår Atkinsons resonemang men ifrågasätter varför ett system som 
spänner över hela verksamheten måste vara mer komplicerat.  
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Balanserade styrkort är just ett system som avser hela verksamheten. Om 
Atkinsons resonemang stämmer skulle alltså det balanserade styrkortet vara mer 
komplicerat att arbeta med än andra system. Kaplan och Norton poängterar just att 
systemet ska hållas så enkelt som möjligt. Dock kan författaren hålla med 
Atkinson om komplexiteten i implementeringsarbetet. 
Beträffande modellens svagheter anser Nils-Göran Olve att dess skenbara enkelhet 
ibland kan lura användare att fuska. Olve menar att man exempelvis i någon bok 
hittar en mall att fylla i och då tror att man har skapat ett styrkort. Så fungerar det 
naturligtvis inte. Ett annat misstag som enligt Olve är vanligt är att betrakta 
styrkortet som ett formulär för prestationsrapportering. Det kan då upplevas som 
hotfullt. I stället bör det ses som ett språk för att diskutera hur verksamheten bör 
inriktas. De som lyckas bra med metoden har ofta en eldsjäl inom organisationen 
som sköter om kortet så att det förblir aktuellt. (Personal & Ledarskap, 2001) 
År 1997 erhöll Kaplan och Norton ett pris för konceptet balanserade styrkort som 
bästa teoretiska modell. Priset gavs ut av American Accounting Association. 
Nørreklit (2003) menar dock att sådana utmärkelser till högt uppsatta professorer i 
handelshögskolor i USA inte är någon garanti för att BSC tekniken är ett bra 
verktyg för att lösa problemen som boken avser, eller att boken är uppbyggd på 
helt sund argumentation. 
Nørreklit (2003) riktar hård kritik mot Kaplan och Nortons modell. Hon menar att 
orsak-verkan sambandet mellan utfallsmåtten och de drivande måtten, vilket är 
själva kärnan i det balanserade styrkortet, inte finns i vissa delar av modellen. 
Bland annat ser hon inte ett självklart samband mellan kundnöjdhet, kundlojalitet 
och finansiella resultat.  
Nørreklit (2003) anser att det inte är säkert att hög kundnöjdhet leder till ökad 
lojalitet och att ökad lojalitet är den viktigaste faktorn för lönsamhet. Hon menar 
att detta samband kommer från slutsatsen att det alltid kostar mer pengar att skaffa 
en ny kund än att behålla en gammal samt att en lojal kund är villig att betala mer 
för produkten och därför alltid är lönsam. Enligt henne ignorerar alltså Kaplan och 
Norton kunder med många små beställningar till låga priser. Hon håller dock med 
om att icke lojala kunder kostar pengar, men av det följer inte att lojala kunder inte 
gör det. Exempelvis säljer bara framgångsrika företag till lojala kunder som är 
lönsamma, annars skulle inte företagen vara framgångsrika.  
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Författaren instämmer till viss del med denna kritik men anser att dessa samband 
borde vara generellt giltiga för de flesta företag. Att hitta sådana samband utan 
undantag är nog en omöjlighet. Att inte Kaplan och Norton reflekterat över detta 
kan dock ses som en svaghet. 
Vidare riktar Nørreklit (2003) kritik mot det balanserade styrkortet som kontroll-
modell. Hon anser att Kaplan och Norton bortser från problemet med att få ett 
sådant system accepterat i organisationen. Det är ett stort problem att 
implementera ett kontrollsystem som enligt henne är baserat på hierarkiskt 
toppstyrda mätetal. Det balanserade styrkortet innehåller mått som har blivit hårt 
kritiserade för att de inte är grundade i en dynamisk omgivning eller i organisa-
tionen. Effekten av en sådan modell kan enligt henne bli att organisationen får 
allvarliga felaktiga beteenden och att företaget förlorar den strategiska kontrollen.  
Författaren anser att Nørreklits kritik mot implementeringen är fullt berättigad. 
Däremot anses kritiken mot måtten vara överdriven. Måtten ska enligt Kaplan och 
Norton tas fram genom samförstånd i hela organisationen. Det ska göra att de blir 
väl förankrade och accepterade i företaget. Det ska dessutom vara klarlagt hur 
dessa ska leda till förbättrade resultat. Därför anser författaren att organisationen 
borde välkomna dessa. Om inte arbetet görs enligt Kaplan och Nortons 
rekommendationer är däremot denna risk uppenbar. 

7.3 Käll- och metodkritik 
I ett vetenskapligt arbete kan metoder och källor alltid ifrågasättas. Trovärdigheten 
i de resultat som presenterats kan påverkas av flera olika fel under arbetets gång. 
Eftersom författaren har en relation till företaget finns det en risk att rapporten fått 
en felaktig vinkling och inte förblivit objektiv. Andra problem som kan 
uppkomma är exempelvis felaktiga metodval och att källor feltolkas. 
Missuppfattningar kan i ett senare skede leda till brister i analysen. Jag har dock 
under arbetets gång varit medveten om detta och aktivt försökt minimera påverkan 
från dessa potentiella problem. 
Det finns även en möjlighet att fel personer intervjuas. Jag har, som tidigare 
nämnts, valt intervjuer som metod för insamling av empirin trots denna risk. Min 
förkunskap om företaget gör att jag kunnat välja personer som ansetts kunnat 
tillföra undersökningen mest.  
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Det finns trots detta alltid en viss risk att inte alla med intressanta åsikter fångats 
in. Jag är dock av uppfattningen att undersökningen inte hade kunnat göras bättre 
med ett annat tillvägagångssätt. 
Eftersom ett syfte med detta arbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns 
i företaget har förekomsten av kritiska åsikter och motstridande uppfattningar varit 
av stort intresse. Detta är ett känsligt område för vissa och risken är att svaren 
ibland kan ge en förskönande bild av verkligheten. Därför kan alltid sannings-
halten i svaren ifrågasättas. Detta är svårt att undvika, men eftersom jag sedan 
tidigare har god kännedom om företaget har jag utifrån denna försökt ställa rätt 
frågor. Det har gjort att jag ändå har fått indikationer på det jag velat veta.  
Eftersom konceptet balanserade styrkort är relativt nytt har det varit lite proble-
matiskt att hitta vetenskapliga artiklar med kritiska åsikter riktade direkt mot 
konceptet. Denna brist på förutfattade meningar kan därför vara en svag länk i 
analysen. Den kritik som funnits har dock beaktats i arbetet. 

7.4 Generaliserbarhet 
Ett vetenskapligt arbete ställer krav på att vara generaliserbart utanför det valda 
undersökningsobjektet för att vinna trovärdighet. Det finns enligt författaren två 
orsaker till att detta arbete har den krävda generaliserbarheten. 
Syftet med arbetet var att ta fram de grundläggande förutsättningarna som gäller 
för små svenska företag generellt och sedan undersöka om dessa fanns på 
Vittjärvshus AB. Det gör att arbetet redan har en bredare fokus än bara gentemot 
uppdragsgivaren.  
Vittjärvshus AB är dessutom, enligt författaren, en typisk representant för ett litet 
byggföretag. De problem som finns är med största sannolikhet vanligt före-
kommande även i andra företag. Därför borde mycket som framkommit i detta 
arbete vara generellt tillämpbart även i andra företag av liknande storlek i samma 
bransch.  
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7.5 Förslag till fortsatta studier 
Detta arbete har fokuserat på vilka förutsättningar som krävs för att kunna 
implementera BSC-konceptet i ett litet företag. Det skulle vara intressant att 
studera hur arbetet med implementeringen ska bedrivas i mer konkreta åtgärder för 
att nå resultat. Hallgårde och Johansson (1999) har tagit fram en modell för detta. 
Modellen beskrivs kortfattat i bilaga 3. Det skulle vara intressant att exempelvis se 
hur pass bra den passar ett litet företag och vilka hinder som måste klaras i 
implementeringsarbetet. 
Ett annat intressant område skulle vara att undersöka små företag i andra 
branscher. Finner man samma problem hos dessa eller är byggbranschen mer 
problematisk på grund av det stora administrativa arbetet som krävs här? Det finns 
idag många studier på företag som redan infört arbetssättet, men de flesta syftar 
till att undersöka hur arbetet fortgår istället för att undersöka hur företagen gjorde, 
och vad som krävdes för att lyckas. Av naturliga skäl har också dessa under-
sökningar gjorts på stora och medelstora företag. Detta beror då på att det är få 
små företag som anammat konceptet. 
Kopplingen till kvalitetsarbete gör att en mängd kvalitetsverktyg kommer väl till 
pass. På grund av arbetets omfattning har endast PDSA-cykeln presenterats men 
för vidare studier rekommenderar författaren starkt Bergman och Klefsjö (2001) 
”Kvalitet från behov till användning” samt Klefsjö et al. (1999) ”De sju 
ledningsverktygen” Det skulle vara intressant att se hur dessa verktyg kommer till 
praktisk nytta i ett implementeringsarbete. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Frågor på nuvarande arbetssätt 

1. Vilka instrument används idag för att följa ekonomin i företaget? 
2. Hur viktig är budgeten för styrning av företaget? (Planering, samordning, 

uppföljning, motivation, etc.) 
3. Hur ser redovisningssystemet ut idag? 
4. Vad mäts? 
5. Hur fungerar det? För och nackdelar 
6. Vilka var med och utformade systemet? 
7. Vilka känner till hur systemet fungerar? Vad som mäts osv. 
8. Vilka tar del av resultatet av den ekonomiska uppföljningen? 
9. Är det enkelt att ändra eller förbättras systemet? 
10. Tar systemet hänsyn till yttre faktorer? 
11. Vilka faktorer förutom själva byggverksamheten påverkar resultatet på 

systemet? Investeringar etc. 
12. Vad anser du om systemet? 
13. Anser du att dagens sätt att utvärdera verksamheten i företaget är bra? 

Frågor till alla 
Namn: 
Befattning: 

1. Beskriv din syn på byggbranschen idag. Vad måste företagen vara bra på 
för att överleva? 

2. Beskriv företagets affärsidé enligt din uppfattning 
3. Vad är Vittjärvshus AB bra på idag? 
4. Var vill du att företaget skall vara om fem år? 
5. Är dessa målsättningar realistiska? 
6. Vilka faktorer tror du att kunden värderar högst vid husköp? 
7. Vilka faktorer tror du att kunden värderar högst hos Vittjärvshus AB? 
8. Vad anser du är det viktigaste som företaget måste förbättra för att få 

nöjdare kunder? 
9. Vilka faktorer tror du är viktiga för att kunna bli lönsammare i framtiden? 
10. Vad är kvalitetsarbete? Hur fungerar det idag? 
11. Hur fungerar kommunikationen på företaget? 
12. Hur ser produktionskurvan ut på ett år? När är det mest och minst att göra? 
13. Hur anser du att ett bra belöningssystem borde fungera? 
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Frågor till Tjänstemän 

1. Vilka faktorer spelar störst roll vid anbud? 
2. Hur mycket information får du om hur det går för företaget?  
3. Vet du vad du ska koncentrera dig på för att förbättra resultaten? 
4. På vilka sätt skulle man kunna öka engagemanget bland medarbetarna? 
5. Använder ni er av någon form av belöning för att motivera/engagera 

medarbetarna? 
6. Vilka deltar i bestämmandeprocessen på företaget? 
7. Finns det någon erfarenhet i företaget av att arbeta med förändringar? (Med 

förändring avses här tex införande av kvalitetssystem eller liknande som 
innebär en väsentlig skillnad i arbetet) 

8. Vad anser du om förändringsarbete? 
9. Hur reagerar medarbetarna på förändringar? 
10. Tror du att det skulle gå att få alla att arbeta mot samma mål? 
11. Hur stort är engagemanget i ledningen att få till stånd förändringar? 
12. Hur många är villiga att ta ansvar? 
13. Är medarbetarna lojala mot företaget? 
14. Vilka är Vittjärvshus AB: s kritiska framgångsfaktorer? Dvs. de faktorer 

som påverkar framtida resultat mest 
15. Vilka av dessa går att mäta? 
16. Tror du att alla delar av företaget skulle kunna mätas för att jobba mot 

uppsatta mål? 
Frågor till arbetare 

1. Vad anser du om systemet för resultatuppföljning som används idag? 
2. Hur mycket information har du om hur det går för företaget?  
3. Vet du vad du ska koncentrera dig på för att förbättra resultaten? 
4. Används någon form av bonussystem idag? 
5. Hur stort är engagemanget i ledningen att få till stånd förändringar? 
6. Vad anser du om förändringsarbete? 
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Frågor till fokusgrupp 
1. Spontan reaktion på studerat material 
2. Framgick det vad balanserade styrkort handlar om och vad som krävs? 
3. Skulle en modell som balanserade styrkort kunna vara bra för Vittjärvshus 

AB? 
4. Vilka problem tror ni skulle vara störst med att implementera modellen? 

(Kultur, tid, kunskap, engagemang, ålder på medarbetare, uppföljning, etc.) 
5. Vilka möjligheter/fördelar tror ni kan finnas med att använda balanserade 

styrkort i verksamheten? 
6. Vilka problem tror ni kan finnas vid användning av styrkortet? 
7. Tror ni att modellen kan hjälpa företaget med kvalitetsarbete? 
8. BSC-modellen brukar innehålla fyra perspektiv. Finansiella-, kund-, 

process- och Lärandeperspektivet. Tror du dessa skulle passa Vittjärvshus 
AB eller behövs det fler eller kanske mindre? 
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Bilaga 2 Exempel på mått inom de olika perspektiven (Olve 
et al, 1999) 
Finansiella perspektivet 

 Totala tillgångar (kr) 
 Totala tillgångar/anställd (kr) 
 Intäkter/totala tillgångar (%) 
 Intäkter från nya affärer (kr) 
 Intäkter/anställd (kr) 
 Vinst/totala tillgångar 
 Vinst från nya affärer (kr) 
 Vinst/anställd (kr) 
 Marknadsvärde (kr) 
 Avkastning på nettotillgångar 

(%) 
 Value added/anställd (kr) 
 Räntabilitet på totalt kapital (%) 
 Räntabilitet på sysselsatt kap. 

(%) 
 Vinstmarginal (%) 
 Täckningsbidrag/intäkter (%) 
 Täckningsbidrag/anställd (%) 
 Cash-flow (kr) 
 Soliditet (%) 
 Avkastning på     investeringar 

(%) 
 Totala kostnader (kr) 

 
Kundperspektivet 

 Antal kunder (#) 
 Marknadsandel (%) 
 Marknadsandel i segment (%) 
 Årlig försäljning/kunder (kr) 
 Förlorade kunder (# eller %) 

 Genomsnittlig tid nedlagd på 
kundrelationer (#) 

 Antal kunder/antal anställda (%) 
 Andel försäljningskontakter som 

lett till affär (%) 
 Nöjd kund-index (%) 
 Kundlojalitetsindex (%) 
 Kostnader/kunder (kr) 
 Antal kundbesök (#) 
 Kundbesök i tid (#) 
 Antal reklamationer (#) 
 Marknadsföringskostnader (kr) 
 Varumärkesindex (%) 

 
Processperspektivet 
 Adm. kostnader/totala intäkter (%) 
 Processtid utbetalningar (#) 
 Leveransprecision (%) 
 Genomsnittlig ledtid (#) 
 Ledtid beställd till levererad produkt 

(#) 
 Ledtid leverantörer (#) 
 Ledtid produktion (#) 
 Genomsnittlig tid för beslut (#) 
 Lageromsättningshastighet (#) 
 Produktivitetsförbättring (%) 
 IT-kapacitet (#) 
 IT-kapacitet/anställd (#) 
 Förändring i IT-tillgångar (%) 
 IT-kostnader/adm. kostnader (%) 
 Miljöutsläpp från produktion (#) 



 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BALANSERADE STYRKORT I ETT LITET FÖRETAG 

INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 
AVDELNINGEN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 

 
Lärandeperspektivet 
 Ledarskapsindex (%) 
 Motivationsindex (%) 
 Antal anställda (#) 
 Personalomsättning (%) 
 Genomsnittlig anställningstid (#) 
 Genomsnittlig ålder på de anställda 

(#) 
 Internutbildningsdagar/anställd 

/år (#) 
 Temporärt anställda/fast anställda 

(%) 
 Andel anställda med 

universitetsutbildning (%) 
 Genomsnittlig frånvaro (#) 
 Antal kvinnliga chefer (#) 
 Ansökningar till företaget (#) 
 IT-utbildn.kostnader/ 

IT-kostnader (%) 
 IT-utveckl.kostnader/ 

IT-kostnader (%) 
 Investering i utbildning/ 

kunder (%) 
 Investering i produktutv. (kr) 
 Investeringar i applikationer (kr) 
 Utvecklingsinvesteringar av nya 

marknader (kr) 
 Utbildningskostnad/anställd (kr) 
 Förbättringsförslag/anställd (#) 
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Bilaga 3 Beskrivning av de olika stegen 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av varje steg som företaget måste gå 
igenom i implementeringsprocessen av balanserade styrkort. 
Steg 1: Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 
Målet med detta steg är enligt Olve et al. (1999) att skapa en gemensam syn kring 
branschens förutsättningar och krav samt att klart definiera företagets position och 
roll idag. Här kan med fördel SWOT-analys tillämpas, dvs. analysera interna 
styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. Här fås ett värdefullt och 
nödvändigt underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av visionen och de 
framtida strategierna. 
Steg 2: Fastställ/stäm av företagets vision 
Eftersom att BSC-modellen utgår från en gemensam och delad övergripande 
vision är det angeläget att göra en avstämning av huruvida det finns en gemensam 
syn eller inte. Om en vision saknas är detta ett utmärkt tillfälle att börja bygga en 
gemensam grund för visionen. Det är väsentligt för det fortsatta arbetet att ha en 
gemensam definition av vad man menar med vision, affärsidé och strategi. Nedan 
följer definitionerna av dessa enligt Olve et al. (1999). 
”En vision är en vägledande, styrande och utmanande bild av ett företags 
önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi i stort ska se ut och fungera i 
framtiden” 
”En affärsidé är en beskrivning av vad som görs för vem, varför, på vilket sätt och 
varför man anser sig ha de egenskaper, resurser etc. som krävs för att lyckas” 
”Strategier är beskrivbara spelregler, händelser och beslut för att ta sig från ett 
nuläge till ett framtida önskvärt läge, dvs. hur når vi vår vision” 
Enkelhet är enligt Hallgårde & Johansson (1999) den viktigaste egenskapen för en 
väl definierad vision. Den måste vara lätt att förstå för samtliga medarbetare i 
organisationen. Visionen bör innehålla faktorerna kompetens, kunder och 
marknad, intressekrav, utveckling och resurser. 
Steg 3: Fastställ perspektiven 
Perspektiven i olika organisationer kan variera, men enligt Kaplan och Nortons 
ursprungsmodell finns det fyra perspektiv: finansiella-, kund-, process-, och 
lärandeperspektivet. (Olve et al, 1999) 
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Steg 4: Bryt ner visionen och formulera de övergripande strategiska målen 
Syftet med detta steg är enligt Olve et al. (1999) att konkretisera visionen utifrån 
de fastställda perspektiven och på så sätt få fram en övergripande balans. Detta är 
därför en mycket viktig, och även tidskrävande, del i själva utvecklingsarbetet. 
Hallgårde och Johansson (1999) beskriver ett antal metoder för att ta fram 
strategier. En av dessa är Porteranalys och går i princip ut på fem moment: 

1. Definition av var vi står i förhållande till marknad, kunder, utmanare, 
leverantörer och nya lösningar 

2. Ramverk 
3. Val av strategi 
4. Precisering av strategin 
5. Komplettering med ytterligare analyser (exempelvis SWOT-analys) 

 
Steg 5: Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
Nästa steg innebär att man baserat på beskrivningar och strategier övergår till att 
diskutera och fastställa vad som krävs för att uppnå visionen och vilka faktorer 
som påverkar mest. Man ska alltså bestämma och prioritera de mest kritiska 
framgångsfaktorerna (Olve et al, 1999). Hallgårde och Johansson (1999) 
poängterar här att en framgångsfaktor inte ska beskriva vad företaget gör bra, utan 
enbart definiera vad som är avgörande för att företaget ska lyckas. 
Steg 6: Utveckla mått, identifiera samband och skapa balans 
Under detta steg utvecklas relevanta nyckelmått för det fortsatta arbetet. I den 
avslutande fasen preciseras och prioriteras de mått som känns mest relevanta och 
som går att följa upp och mäta. Den stora utmaningen här ligger i att finna tydliga 
länkar och skapa balans mellan de olika måtten i de valda perspektiven (Olve et al, 
1999). Hallgårde och Johansson (1999) anser här att en utvärdering bör göras. Den 
bör ske i två moment. Den första delen definierar hur starkt sambandet är mellan 
kritiska framgångsfaktorer och strategi. Den andra delen definierar hur starkt 
sambandet är mellan ett enskilt mått och en kritisk framgångsfaktor. 
Steg 7: Fastställ det övergripande styrkortet 
När ovanstående fas är slutförd, sammanställs det övergripande styrkortet för 
godkännande och presentation för behöriga parter. I detta steg är det viktigt att alla 
i organisationen får någon form av genomgång av det tidigare arbetet och 
bakgrundstankarna till det framtagna styrkortet. (Olve et al, 1999) 
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Steg 8: Bryt ner styrkort och mått i organisationen 
Enskilda mått påverkas oftast av en rad olika aktiviteter som utförs inom olika 
delar och nivåer i företaget. Om så många som möjligt i en organisation ska kunna 
se sitt bidrag till företagets övergripande mått är det viktigt att de bryts ner på en 
så detaljerad nivå som möjligt.(Ibid) 
Steg 9: Formulera mål  
Mål för varje mått måste formuleras. Ett företag behöver både kortsiktiga och 
långsiktiga mål för att löpande stämma av färdriktningen och i god tid kunna vidta 
lämpliga åtgärder. Viktigt att dessa mål ligger i linje med företagets vision och 
strategier och att de inte får en motverkande effekt sinsemellan (Ibid). När mål för 
måtten formuleras bör dessa uppfylla fem kriterier enligt SMART-principen 

 Synliga och specificerade 
 Mätbara 
 Accepterade 
 Realistiska 
 Tidsatta (när ska målet nås) 

(Hallgårde & Johansson, 1999) 
Steg 10: Ta fram handlingsplaner 
För att slutligen få fram det kompletta styrkortet, krävs enligt Olve et al. (1999) en 
precisering av vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga de uppsatta 
målen och visionen. I likhet med alla handlingsplaner är det viktigt att de 
innehåller såväl ansvariga som tidsplaner för del- respektive slutredovisning. 
Hallgårde och Johansson (1999) tar här upp ett sätt att arbeta som kallas PDCA 
(Plan Do Check Act) eller PDSA (Plan Do Study Act). Metoden introducerades av 
Deming på 1950: talet och har blivit en standardmetod för kontinuerligt 
kvalitetsutvecklingsarbete. 
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Steg 11: Håll styrkortet vid liv 
För att vidmakthålla intresset för styrkortet krävs att det löpande följs upp. En 
annan viktig faktor är att kortet används i det löpande ledningsarbetet i alla delar 
av organisationen (Olve et al, 1999). En uppföljning kan enligt Hallgårde och 
Johansson (1999) delas in i fyra faser, dessa är: 

1. Planering 
2. Kommunikation och lärande 
3. Åtgärder 
4. Feedback och lärande 

Hallgårde och Johansson (1999) drar slutsatsen att man som organisation måste ta 
fram en planerings- och uppföljningsrutin för att säkerställa att processen 
verkligen kommer igång och integreras med det övriga arbetet. Ledningen måste 
vara engagerad eftersom det är de som ska äga verktyget. 
 




