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Sammanfattning 
 
Under senare tid har det uppstått negativ kritik mot den traditionella ekonomistyrningen då 
den anses på lång sikt ge bristfällig och ensidig information för verksamheters beslut och 
strategi. Behovet av ett nytt, mer effektivt styrmedel uppfattades av två professorer på 
Harvard Business School vid namn Kaplan & Norton som myntade begreppet Balanced 
Scorecard. Metoden skulle underlätta styrningen av verksamheten genom att använda sig av 
fyra perspektiv (finansiella, kund, process och utveckling). 
 
Balanced Scorecard är ett verktyg som inte enbart tar hänsyn till ”hårda fakta” såsom siffror, 
utan även väger in alla aspekter av en verksamhet. De delarna är bland annat; kunder, 
medarbetare, miljö och utveckling. Syftet med denna styrmetod är att, precis som namnet 
antyder, skapa en hållbar och jämställd balans mellan de olika perspektiven.  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att identifiera hur företag använder sitt styrkort med 
avseende på verksamhetsstyrning och uppföljning, samt om detta skiljer sig åt beroende på 
vilket stadium de befinner sig i. De företag som ingår i vår uppsats är: Gruvöns Bruk, 
Karlstad Flygplats och Teknik och fastighetsnämnden inom Karlstad kommun. 
 
Vi utförde en kvalitativ undersökning och genomförde personliga intervjuer med 
representanter i ledande positioner från ovannämnda företag för att samla fakta till vår empiri. 
I intervjuerna använde vi oss av färdigställda intervjumallar som vid ett tidigare tillfälle 
skickats ut till respondenterna. 
 
Teorierna vi använt oss av har valts med hänsyn till uppsatsens ämnesområde. De är hämtade 
från lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar. 
 
Informationen som sammanställdes i empirin mynnade sedan ut i vår analys och ur den drog 
vi våra slutsatser och egna tankar om de åtgärder som nämnda företag genomfört. Det vi kom 
fram till kan i korta ordalag sammanfattas till att Karlstad Flygplats hade svårigheter med 
informationsflödet och saknade resurser för att åtgärda problemet. Resultatet blev en 
avveckling av dåvarande styrkort. Gruvöns Bruk har ett fungerande styrkort, men det har 
begränsad funktionalitet och kräver uppbackning av andra metoder. Teknik och 
fastighetsnämndens styrkort verkar ganska lovande, dock ser vi risker att för mycket 
information kommer att strömma genom systemet.  
 
Val av styrmetod kan vara högst personligt och det balanserade styrkortets utveckling och 
användningsområden kommer med all säkerhet diskuteras flitigt i framtiden. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsämnet samt problemformuleringar, vilka sedan 
mynnar ut i uppsatsens syfte. Därefter tas vår avgränsning upp vilken följs av våra 
företagspresentationer. Slutligen redogörs uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Utbildningen vid Karlstad Universitet har gett oss en inblick inom ekonomiområdet och då 
framförallt företagsekonomi där vi har läst externredovisning som fördjupningskurs. Det var 
nu tid att skriva en uppsats och valet av ämne föll på det balanserade styrkortet, som under 
tidigare kurser väckt vårt intresse.  Det balanserade styrkortet uppkom allt eftersom den 
traditionella ekonomistyrningen började anses inaktuell och missvisande. Därmed skapades 
ett behov på nya metoder som kunde följa utveckling i samma takt som redovisningens 
förändring. Tidigare skrivet material om Balanced Scorecard (BSC) har alla haft en positiv 
inställning till konceptet. Vi har dock valt att ha en mer kritisk syn på styrmetoden.   
 

1.2 Problembakgrund 
 
Vår uppsats tar sitt ursprung ur begreppet styrning vilket kommer från engelskans ”to be in 
control”, och syftar till att besitta en överblick och kontroll över situationen. Många modeller 
och teorier finns beträffande detta ämne, varav BSC är en av dem. Företagsledarna i dagens 
verksamheter är mer medvetna om vikten av att mäta andra värden än enbart finansiella för att 
kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt. 
 
De senaste två decennierna har det riktats kritik mot det traditionella sättet att styra sin 
ekonomiska verksamhet. Detta förfarande anses ge ett bristfälligt och enkelspårigt 
beslutsunderlag för verksamhetens strategi vilket begränsar företagets framtida 
utvecklingsmöjligheter, då verksamhetens beslut till stor del grundas på historiska ansatser. 
Det riktas även kritik mot den traditionella ekonomistyrningen, på grund av att den inte tar 
hänsyn till icke finansiella mått såsom; produktkvalitet, kundnöjdhet och kompetens. 
Företagens medarbetare kan få problem att arbeta mot verksamhetens mål när de siffror som 
presenteras blir svåra att sammanlänka med den egna arbetsinsatsen. Denna styrning har 
också svårt att besvara frågeställningar som: Satsar företaget tillräckligt på 
produktutveckling? Har de anställda rätt kompetens för att möta kundkraven? För att få svar 
på de här frågorna krävs det att man ser utanför den traditionella styrningen och hittar 
alternativa metoder. Denna kritik har uppstått mot den ursprungliga ekonomistyrningen på 
grund av att det nu råder andra förhållanden på marknaden än de som fanns när den 
utvecklades.1 
 
Företagsutvecklingen idag karaktäriseras av ökad global konkurrens, kortare 
produktlivscykler samt ökat utbud av varor och tjänster, vilket innebär att företagen måste 
upprätthålla en hög kundservice och snabbt kunna identifiera och utveckla de produkter de 

                                                 
1 N-G. Olve m fl, 1999 
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nya kundkraven ställer. Att företagen lyckas med detta är av största vikt om de ska kunna 
bibehålla och utveckla den egna konkurrenskraften. 2 
 
Nämnda kritik och krav uppmärksammades av Harvardprofessorerna Robert S. Kaplan och 
David P. Norton som i början på 90-talet utvecklade ett nytt koncept under namnet Balanced 
Scorecard. Grundtanken i detta system är att sammanlänka och upprätthålla en balans mellan 
fyra olika verksamhetsperspektiv i en kontinuerlig process. Syftet är att skapa ett värdefullt 
verktyg som skapar en förståelse och förankring om företagets situation som genomsyrar hela 
verksamheten från ledning ner till den enskilde medarbetaren.3 
 

1.3 Problemformulering 
 
Balanserat styrkort är ett ämne som berörts vid flera tillfällen under vår studietid. Vi fann 
detta styrmedel intressant och ville fördjupa oss i ämnet, och då främst hur det går till i 
”verkliga världen” och inte bara i teoriböckerna. Efter ett samtal med vår handledare (Bengt 
Bengtsson) bestämde vi oss för att inta en kritisk hållning, då de flesta tidigare uppsatser inom 
ämnet har framställt Balanced Scorecard som något mycket positivt. Bengt framhöll också att 
detta styrmedel var något föråldrat och kanske på väg utför. Detta påstående stärktes 
ytterligare då vi tog kontakt med Karlstad Flygplats och fick till svar att de hade mer eller 
mindre avvecklat denna form av verksamhetsstyrning, även hon gjorde påståendet att denna 
form av styrning var inaktuell. Ämnet blev ännu mer intressant då vi fann organisationer som 
var i uppstartsfasen av samma styrmetod. De var Karlstad kommun (Teknik och 
fastighetsförvaltningen) och Löfbergs Lila. Tyvärr ställde inte Löfbergs upp på någon 
intervju. Vi fann också ett tredje företag (Gruvöns Bruk) som använder sig av denna 
styrmetod. Vi hade nu tre företag som alla befann sig i olika stadier (uppstart, pågående och 
avveckling) av BSC och med denna bakgrund kunde vi skapa följande frågeställningar och 
arbetet kunde ta sin början: 
 

� Finns det fortfarande förtroende i företagsledningar för BSC som styrmetod? 
� Vilka är anledningarna till att BSC avskaffas? 
� Vad som krävs för att lyckas med sitt BSC? 
� Är det nödvändigt för företagen att hålla de operativa och strategiska delarna av 

uppföljningen åtskilda?  
 

1.4 Syfte 
 
Ovanstående frågeställningar ligger till grund i vår undersökning att identifiera hur företag 
använder sitt styrkort med avseende på verksamhetsstyrning och uppföljning, samt om detta 
skiljer sig åt beroende på vilket stadium de befinner sig i.  

 

1.5 Avgränsning 
 
Vi valde att bygga vår uppsats enbart baserad på fakta uppsamlat via intervjuer från personer 
med höga befattningar inom respektive organisation. Vi har därmed inte fått några som helst 

                                                 
2 N-G. Olve m fl, 1999 
3 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
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inblickar i företagens ”golvnivå” och inte heller mottagit några åsikter från dem som arbetar 
där. Tre intervjuer kan anses som något lite, vilket vi också är mycket medvetna om, men 
syftet med denna uppsats var att studera organisationer som befinner sig olika stadier med 
användandet av styrkortsmodellen. Det visade sig vara mycket svårt att finna företag som 
antingen skulle inleda eller hade avslutat denna verksamhetsstyrningsmodell.  
 

1.6 Företagspresentation 
 
Nedan följer en kort presentation av de företag som ingår i vår uppsats, den ordning som de 
framställs i har enbart att göra med tidpunkten för intervjun med företagsrepresentanten. 
 

1.6.1 Gruvöns Bruk 

 
Gruvöns Bruk är strategiskt beläget vid Vänerns strand vid ett litet samhälle som heter Grums. 
Bruket ingår i Billerudskoncernen tillsammans med två andra svenska bruk och ett i England. 
Det finns ett antal försäljningskontor runt om i Europa som behövs för att hålla ihop deras 
internationella marknad. Billerud är ett förpackningsföretag och självfallet faller Gruvön inom 
denna ram med sin tillverkning av kraftpapper, säckpapper, wellråvara och avsalumassa.4 
Gruvön är det största bruket inom koncernen med 1 100 anställda och med en nettoomsättning 
under de tre första kvartalen av 2005 på 5 081 MSEK. Gruvön är kända för sin 
innovationsförmåga och var först i världen med en produkt som heter White Top Liner.5 
 

1.6.2 Karlstad Flygplats 

 
Karlstad har haft en flygplats sedan 1944 men en ny byggdes så sent som 1997, cirka två mil 
nordväst om Karlstad centrum. Karlstad Flygplats (Kfpl) ingår i Luftfartsverkets (Lfv) 
koncern vars uppbyggnad utgörs av styrelse och generaldirektör i toppen, och som under sig 
har fyra divisioner där Karlstad utgör en av 17 enheter i division ”Flygplatsgruppen”.  Det 
finns 150 anställda varav 50 är anställda av Lfv.6 Karlstad Flygplats ska upprätthålla en 
flygplatsdrift som motsvarar Lfv:s krav på säkerhet, kundernas krav på service och 
flygbolagens krav på punktlighet. Resultatet för flygplatsen har de senaste åren varit negativa 
och efter den senaste kvartalsrapporten 2005 uppvisades en förlust på 11 Mkr.7    
 

1.6.3 Karlstad kommun 

 
Teknik och fastighetsförvaltningen (TF) är en av avdelningarna inom organisationen Karlstad 
kommun, deras huvudsakliga uppgift är att bygga och sköta om Karlstad stad. Antalet 
anställda i förvaltningen uppgår till cirka 470. Tidigare opererade tekniska verken och 
fastighetskontoret som enskilda enheter. Under 2005 genomfördes en sammanslagning av 
dessa två och TF ansvarar nu för följande tre områden:8 

                                                 
4www.billerud.se, 2005-12-08 
5 delårsrapport, Gruvöns Bruk, (Jan – Feb), 2005 
6 www.lfv.se, 2005-12-08 
7 affärsplan, Karlstad Flygplats, (2006-2009), 2005 
8 www.karlstad.se, 2005-12-12 
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• Gator och trafik; Ansvar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, 

parker, lekplatser och allmänna platser samt trafik- och parkeringsfrågor. 
 
•  Dricksvatten och VA-system; TF producerar och levererar dricksvatten, avleder 

dagvatten, renar spillvatten och ansvarar för byggande, drift och underhåll av de 
anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-systemet. 

 
• Fastigheter och naturvård; Förvaltar kommunens fastigheter och har hand om 

kommunens egen lokalförsörjning med tillhörande ny-, ombyggnads- och 
städverksamhet. Ansvarar även för förvärv och försäljningar av fastigheter, 
markfrågor samt skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten.9 

 

1.7 Disposition 
 
 
I det inledande kapitlet redogörs för uppsatsens 
problembakgrund, problemformulering, syfte samt 
avgränsningar och företagspresentationer.    

 
 
I det andra kapitlet redogör vi för olika metodsätt och den 
metod vi använt oss av. Vi beskriver hur vi samlat in och 
bearbetat materialet i uppsatsen.  
  
 
 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras de teorier som är 
relevanta för denna uppsats. 

 
 
 

Kapitel fyra består av empiri i form av intervjuer med tre 
företag. 

 
 

 
 
I kapitel fem kommer vi att analysera de svar som framkommit 
under de intervjuer som genomförts. 
 

 
 
 
I denna del tar vi upp våra egna slutsatser och försöker besvara 
frågeställningarna i problemformuleringen.  

 

                                                 
9 www.karlstad.se, 2005-12-12 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet redogörs först vårt tillvägagångssätt av arbetet med uppsatsen. Därefter 
motiveras valet av kvalitativ och kvantitativ metod. Slutligen tar vi upp teorierna om 
reliabilitet, validitet samt källkritik. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssättet för vår uppsats illustreras i nedanstående figur: 
 
Litteraturstudier   Datainsamling i    Tolkning av    

och  form av kvalitativa  intervjuer   Slutsatser 
val av teori  intervjuer  och analys    

 
Figur 2:1 Vårt tillvägagångssätt i uppsatsen 

 

2.2 Vetenskapsteori 
 
Till alla ställningstaganden ligger det en grundande orsak. Kunskapen om detta klassificeras 
som vetenskapsteori, vilken vidare förgrenar sig i ett flertal olika inriktningar. Dock framhålls 
två huvudsakliga spår inom vetenskapsteorin: positivism och hermeneutik.10 
 
Positivismen grundar sig ursprungligen på naturvetenskapen och tror på absoluta fakta. Att 
vara positiv i det här sammanhanget betyder att vara ”jakande”, ”bestämd” och ”säker”. Den 
”positiva kunskapen” är den som ges av tidigare erfarenhet.11 Vidare förkastar positivismen 
allt det som tros vara sant om det inte kan styrkas som sanning och behåller det som verkligen 
kan bevisas. Inom positivismen finns två kunskapskällor, iakttagelser och logik, där vi med 
våra sinnen kan iaktta och med vår logik räkna ut och fastställa i en faktisk slutsats. 
Positivister undersöker alla iakttagelser och hypotetiska sanningar med en kritisk inställning. 
 
Hermeneutikerna däremot tar utgångspunkt i humanismen och menar och att vetskap baseras 
på egna minnen, erfarenheter och förståelse. De förkastar inte heller ”sanningar”, utan anser 
att allt är relativt och den faktiska slutsatsen dras av tolkaren.12 
 

2.2.1 Induktion och deduktion 

 
Det finns två olika sätt att använda när man vill dra slutsatser, nämligen induktion och 
deduktion. Induktion bygger på empiri (kunskap grundad på erfarenhet) och deduktion på 
logik. 
 

                                                 
10 T. Thurén, 1996 
11 I. Arbnor, B. Bjerke 1994 
12 T. Thurén, 1996 
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Induktion är en vetenskaplig metod som innebär att teorier bildas utifrån existerande kunskap. 
Induktion förutsätter kvantifiering, vilket innebär att ange mängden hos något med hjälp av 
siffervärden. En induktiv slutledning är aldrig hundraprocentigt säker eftersom den är 
uppbyggd av empiriskt material. Det man kan komma fram till genom induktion är endast 
större eller mindre sannolikhet för något. 
 
Deduktion är en vetenskaplig metod som innebär att man drar en logisk slutsats vilken ses 
som giltig så länge den är logiskt sammanhängande. Slutsatsen behöver däremot inte vara 
sann, med andra ord behöver den inte stämma överens med verkligheten.13 
 

2.3 Val av metod 
 
Innan en undersökning påbörjas måste val av metod göras som överensstämmer med 
undersökningens inriktning. Två metoder som finns tillgängliga är kvantitativ och kvalitativ. 
Båda metoderna inriktar sig på att skapa en bättre förståelse för dagens samhälle, samt 
undersöka hur enskilda människor och grupper påverkar varandra.14 
 

2.3.1 Kvantitativ metod 

 
Kvantitativ metod lämpar sig dock bäst där den framtagna informationen i undersökningen 
kan omvandlas till siffror, det vill säga kvantifieras. Kvantitativa undersökningar 
kännetecknas av att de är systematiska och strukturerade. Dess utgångspunkter eller hypoteser 
utgör undersökningens ramverk och begränsning. Syftet med en kvantitativ undersökning är 
att belysa det representativa, genomsnittliga eller gemensamma för ett undersökt urval. Denna 
typ av undersökningar passar bäst då undersökaren redan har en hel del kunskap om det som 
ska studeras och då han vill testa en teori.  
 
Undersökaren iakttar fenomenet utifrån och har en mer observerande roll. Relationen mellan 
undersökaren och respondenten (den intervjuade) är en så kallad jag-det relation. 
Undersökaren har vid kvantitativa metoder distans till datakällan och betraktar det undersökta 
urvalet som ett objekt, vilket ofta leder till en opersonlig relation mellan undersökare och 
respondent. Kommunikationen vid kvantitativa metoder sker helt på forskarens villkor, en så 
kallad envägskommunikation.15 
 

2.3.2 Kvalitativ metod 

 
En kvalitativ metod bör användas när man vill ha en djupare och mer fullständig uppfattning 
av det som studeras. Syftet med denna metod är att finna det säregna, det unika eller det 
avvikande. Helhetsförståelsen och sammanhanget är viktigare än delarna.  
 

                                                 
13 T. Thurén, 1991 
14 I.Holme, B.Solvang, 1997 
15 Ibid 
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Undersökaren observerar problemet inifrån. Det är viktigt att undersökaren är medveten om 
att han genom sin närvaro i undersökningen kan påverka resultatet av den. Relationen mellan 
undersökare och respondent är av jag-du karaktär, en så kallad tvåvägskommunikation.16  
 
Kvalitativa undersökningar kan vara mycket osäkra på grund av den personliga hanteringen 
av datainsamlingen och tolkningen av dessa data. Egentligen är alla data från början 
kvalitativa.17 
 

2.4 Primär- respektive sekundärdata 
 
Insamlingen av det material som lägger grunden till en deskriptiv eller explorativ 
undersökning kan ta sin form i två huvudsakliga tillvägagångssätt: primärdata och 
sekundärdata.18 
 

2.4.1 Primärdata 

 
Insamling av primärdata innebär att undersökaren måste samla in nya data på egen hand, 
vilket görs genom direkt observation, såsom intervju, enkäter och experiment.19 Fördelarna 
med primärdata är att informationen är anpassad till undersökningsproblemet, den är aktuell 
och att det finns en möjlighet att strukturera insamlingen. Nackdelarna är att insamlingen 
kräver viss kompetens av insamlaren och att insamlingen är dyr och tidskrävande.20 
 

2.4.2 Sekundärdata 

 
Används däremot redan insamlad data kallas det sekundärdata, det är då viktigt att undersöka 
graden av validitet och reliabilitet, vilket behandlas senare.21 Sekundärdata är lämpliga att 
använda i början av undersökningen eftersom man med hjälp av dessa data kan få en 
grundkunskap om och en förståelse för det som ska undersökas. Fördelarna med sekundärdata 
är att insamlandet är kostnadseffektivt, tidseffektivt och det finns ett stort urval av källor. 
Nackdelarna kan vara att användbara data saknas, redan tillämpad klassindelning kan vara fel 
och data kan vara inaktuella.22  
 

2.5 Intervjuer 
 
I detta stycke följer en genomgång av de teorier som finns tillgängliga för att utföra intervjuer. 
Vi tar också upp vilka metodval vi har gjort, intervjuernas genomförande, sammanställning av 
resultatet samt vad man bör ha i åtanke då en intervju ska ske.  

                                                 
16 I.Holme, B.Solvang, 1997 
17 I. Andersen, 1998  
18 I. Arbnor, B. Bjerke 1994 
19 Ibid 
20 L. Christensen, m fl 2001 
21 I. Arbnor, B. Bjerke 1994 
22 L. Christensen, m fl 2001 
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2.5.1 Val av intervju och kvalitativt verktyg 

 
När vi bestämt oss för den kvalitativa metoden var det dags att välja vilket verktyg som 
lämpade sig bäst för vår uppsats. Valet låg mellan observationer och intervjuer och vi ansåg 
att detta var ett lätt val då det sistnämnda passade bäst in för det vi ville undersöka, då 
observationer ej accepterades av vissa företag, samt skulle bli alltför tidskrävande. 
 
Efter vårt val av verktyg valde vi också personlig intervju framför telefonintervju då detta ger 
en mer avslappnad ton samt att man kan läsa av respondents ansiktsuttryck. Under sådana 
intervjuer ges också möjligheten att använda sig av visuella hjälpmedel vilket gynnade vår 
uppsats. Dock kan det vid personliga intervjuer uppstå en så kallad intervjuareffekt som 
innebär att intervjuaren påverkar och styr respondenten. Under intervjun uppstår alltid någon 
form av samspel och detta kan ge utslag i resultaten på ett icke önskvärt sätt.23 Detta problem 
kan förhindras genom att i förväg vara medveten om att det kan uppstå och uppträda på ett 
sådant sätt som minskar dessa ej önskvärda effekter. En annan problemfaktor är stress och 
tidspress som kan leda till att respondenten inte tänker igenom sina svar och de blir 
missvisande. Därför är det viktigt att intervjuaren i förväg meddelar hur lång tid intervjun 
kommer att ta och att dessutom syftet med intervjun är klargjort i ett tidigare skede.24 
 

2.5.2 Intervjuernas genomförande 

 
Det finns två sätt att samla upp fakta vid en intervju. Antingen används en bandspelare eller 
också genom att föra anteckningar. Vi valde att använda oss av anteckningar då inspelning på 
band kan bli stressmoment och även vara hämmande för den intervjuade att framföra vissa 
”känsliga” åsikter om exempelvis ledning och därmed påverka dennes svar.25 
 
Ett antal intervjumetoder finns därefter tillgängliga, allt ifrån starkt strukturerad till helt och 
hållet ostrukturerad. Vi använde oss av en semistrukturerad modell som kännetecknas av en 
på förhand uppställd frågemall, men att intervjun ändå präglas av en öppen diskussion.26 Vi 
mailade i förväg ut våra frågor till intervjuobjekten så att de i god tid kunde leta fram rätt 
fakta till våra frågor. Samtliga respondenter uppskattade detta förhållningssätt och det gav 
intervjuerna en djupare innebörd då de kunde förbereda sig.  

2.5.3 Sammanställning av intervjuresultatet 

 
Vi valde att utföra en kvalitativ analys och för att kunna genomföra den använde vi oss av 
personliga intervjuer för att samla in primärdata. När nödvändig data samlats in började 
processen att sammanställa informationen. När intervjuerna var genomförda försökte vi så 
snart som möjligt gå igenom och diskutera våra anteckningar medan de fortfarande var färska 
i minnet. Diskussionen oss emellan skapade gemensamma åsikter om vad respondenterna 
hade återgivit under intervjun.        
 
Våra intervjufrågor hade till uppgift att skapa intressanta och relevanta diskussioner kring 
ämnet, med syfte att komma fram till återkommande teman och inte bara raka svar. Med 

                                                 
23 J. Trost, 1997 
24 L. Christensen, 1998 
25 I. Andersen, 1998 
26 Ibid 
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hänseende till detta har vi valt att sammanställa empirin i löpande text utan att skriva ut våra 
frågor, allt för att skapa en bättre helhetsbild. Samtliga intervjumallar återfinns som bilagor 1-
3. 
 

2.6 Reliabilitet och validitet 
 
Då kvantitativa och induktiva undersökningar görs finns det två saker man måste se upp med, 
reliabilitet och validitet.27 Vid insamlingen av datamaterialet finns det alltid risker att brister 
och feltolkningar uppstår. För att motarbeta detta är det viktigt att kontinuerligt under arbetets 
gång kritiskt granska materialet tills dess att arbetets form uppnår en godtagbar grad av 
validitet och reliabilitet.28 
 
Enligt Thurén innebär reliabilitet att mätningarna är korrekt gjorda och validitet definieras 
som att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat.29 
 
För att säkra en hög grad av reliabilitet så ska informationen hämtas utifrån flera olika källor 
som är oberoende till varandra. Om de oberoende källorna ger samma resultat och slutsatser 
kan källmaterialet anses ha hög reliabilitet.30 
 

2.6.1 Källkritik och felkällor 

 
För att bedöma att det material vi uppsamlat är korrekt och tillförlitligt har vi använt oss av 
Thuréns principer för källkritik samt de olika felkällor som Holme & Solvang anger: 
 

Källkritik 
 

• Äkthet: Källan ska vara det den utger sig för. 
• Tidssamband: Desto längre tid mellan en händelse och källans berättelse om denna 

händelse, desto större skäl att tvivla på källan. 
• Oberoende: Källan ”ska stå för sig själv” och inte till exempel vara en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 
• Tendensfrihet: Det ska inte finnas någon anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av något personligt, ekonomiskt, politiskt eller andra 
intressen som kan förvränga verklighetsbilden.31 

 
Felkällor 

 
• Fel syfte: Kan uppstå om syftet med undersökningen inte är klart definierat och om 

undersökningen inte besvarar de frågor den tänkt att besvara. 
• Respondentfel: Uppkommer i de fall respondenten inte svarar sanningsenligt på vissa 

frågor. 
• Urvalsfel: Uppstår om respondentvalen gjorts på ett felaktigt sätt. 

                                                 
27 T. Thurén, 1996 
28 I. Arbnor, B. Bjerke 1994 
29 T. Thurén, 1996 
30 I.Holme, B.Solvang, 1997 
31 T. Thurén, 1996 
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• Intervjuareeffekt: Uppstår om intervjuaren påverkar respondenten i hans svar. 
• Tolkningsfel: Misstolkar källan, leder till felaktiga slutsatser. 
• Hanteringsfel: Bearbetar intervjuinformationen på ett felaktigt sätt.  
• Analysfel: Inträffar då datan analyserats fel eller om en olämplig analysmetod 

använts.32 
 

                                                 
32 I.Holme, B.Solvang, 1997 



-Teori- 

15 

3. Teori 
 
I detta kapitel görs en genomgång av vad BSC innebär, dess ursprung och några av de 
teorier som berör ämnet. 
 

3.1 Uppkomsten av BSC 
 
De första tankarna kring konceptet BSC lanserades i Harvard Business Reviews första 
nummer 1992 av professorerna Robert S. Kaplan & David P. Norton. Genom att se företaget 
ur fyra viktiga perspektiv (finansiella, kund, process och utveckling) försöker ett styrkort 
koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. På 
detta sätt fokuserar företaget på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. BSC 
bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. Resultat av det som görs idag visar sig 
kanske först i övermorgon.33 Dessutom kan styrkortet användas som en modell vilken avser 
att hantera både företagets slutmål och vägen dit genom att beskriva de samband som gäller 
för företagets väg till ekonomisk framgång.34 Andra fördelar med BSC är att det kan användas 
som ett hjälpmedel inom områdena uppföljning och planering. Vidare avser styrkortet att 
utveckla kunskap om flerdimensionell uppföljning av verksamheten med klara kopplingar till 
företagets mål.35 
 
Kaplan & Norton ansåg att historiska händelser som finansiella styrtal lämpade sig bra för det 
gamla industrisamhällets företag som inte behövde investera i långsiktig kompetens och 
kundrelationer. Däremot är de otillräckliga för dagens företag i informationssamhället som 
måste skapa ett framtida mervärde via investeringar i kunder, leverantörer, medarbetare, 
processer, teknologi och innovationer.36 Som ett led i detta har det under det senaste decenniet 
väckts följande kritik mot den traditionella ekonomiska styrningen som:37 
 

⇒ inte tar hänsyn till de krav som dagens organisation och strategi ställer; där för stor 
vikt har lagts på vinstmaximering och icke-finansiella mått såsom kundbelåtenhet, 
leveranstider och produktkvalitet har förbisetts. 

 
⇒ uppmanar till ett kortsiktigt tänkande; som innebär minskade satsningar inom FoU, 

nedskärningar på utbildning och uppskjutna investeringar som i slutändan hämnar den 
långsiktiga verksamheten.  

 
⇒ ägnar för lite uppmärksamhet åt omgivningen; de traditionella finansiella 

mätsystemen ignorerar kund- och konkurrentperspektivet och klarar därför inte av ge 
tidiga varningssignaler om förändringar i företagets bransch och verksamhet. 

 
 

 

                                                 
33 N-G. Olve m fl, 1999 
34 J. Lindvall, 2001 
35 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
36 Ibid 
37 N-G. Olve m fl, 1999 
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⇒ ger missvisande information för beslutsfattande; den information som utgör grunden 
för företagens beslutsfattande, lönsamhet och intäkter, är resultat av aktiviteter som 
redan ägt rum. Information av detta slag kan därför leda till agerande som inte 
stämmer överens med de strategiska målen. 

 
 

Med utgångspunkt ur denna kritik togs konceptet BSC fram som kompletterar de historiska 
finansiella styrtalen med styrtal på faktorer som påverkar det framtida resultatet. Styrkortets 
målsättning och styrtal kommer ur organisationens vision och strategi. Målsättningen och 
styrtalen betraktar organisationens resultat ur de fyra perspektiven.38 BSC är en 
sammanslagning av mätbar data från både den långsiktiga och kortsiktiga strategin som 
härstammar utifrån de fyra perspektiven. Fördelarna med BSC är att det underlättar strategin 
och skapar bättre fokus på den samma. Användandet av de olika perspektiven skapar en bra 
översiktsbild över företagets situation och prestationsmöjligheter.39 
 
Många företag har ofta problem att handla utifrån visioner och strategier. Ett vanligt problem 
är att medarbetarna ofta har svårigheter att förstå vad visionen innebär och varför de gör vad 
de gör. Många uppfattar det som att visionen låter bra, men vet egentligen inte vad den 
betyder. Medarbetarna har också svårt att koppla strategin till avdelningens, gruppens eller 
individens mål. Det är här det balanserade styrkortet kan komma in i bilden och göra det 
möjligt att bryta ner strategin i konkreta handlingar för att kunna förbättra de olika måtten i 
styrkortet. När alla förstår varför, vad och hur man skall göra är chansen att det blir gjort 
betydligt större. En annan viktig aspekt är att det blir lättare att få kännedom om hur 
strategierna genomförs. Allt detta leder fram till att skapa en större medvetenhet och 
delaktighet bland de anställda40 Nedanstående bild visar hur vision och strategi samverkar 
med de fyra perspektiven 

 
Figur 3:1 De fyra perspektiven. Källa: Olve, Roy & Wetter (2001) 

                                                 
38 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
39 T. Stawar, A. Zipple, 2002 
40 U. Hallgårde, A. Johansson, 1999 
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3.2 Finansiella perspektivet 
  
Det finansiella perspektivet är övergripande i och med att det fastställer långsiktiga mål och 
ger oss resultatet på de övriga perspektiven. Ägarnas tillväxt- och lönsamhetskrav beskrivs i 
form av finansiella nyckeltal.41  
 
De finansiella styrtalen uttrycker organisationens långsiktiga målsättning, hög avkastning på 
företagets egna kapital. BSC kan förtydliga de finansiella målsättningarna och anpassa dem 
till affärsenheter som befinner sig olika stadier av livscykeln. För företag i tillväxtstadiet är 
styrtal som berör omsättningsökningen och försäljningsökningen centrala för att kunna mäta 
hur dagens investeringar ska ge positiva resultat i framtiden. Under mognadsfasen har 
företaget oftast en stabil ställning på marknaden och investeringar görs för att förbättra 
produktionsprocesser och öka kapaciteten. I detta fall kan det vara bra att använda 
lönsamhetsmått. Sådana styrtal hämtas lämpligen från bokföringsmässiga resultat, till 
exempel rörelseresultat och bruttomarginal. En del företag har nått en mognadsfas där man 
vill skörda de investeringar som gjorts i tidigare stadier och därför görs inte längre några 
större investeringar utan det viktigaste är att bibehålla den kompetens som finns inom 
organisationen. Det främsta målet i denna fas är att maximera kassaflödet och minska behovet 
av arbetande kapital. Under skördefasen ska man fokusera på kassaflödet och styrtal på 
redovisningsmått som avkastning på kapital.42    
 
Kaplan och Norton beskriver tre strategier om hur de strategiska målen ska uppnås:43 
 

1. Omsättningens tillväxt och mix, handlar om att vidga utbudet av varor och tjänster, nå 
nya kunder och marknader. Om företaget sköter detta rätt har man stora möjligheter att 
ligga steget före sina konkurrenter. Det finns dock en risk med att bli för angelägen i 
sitt sökande vilket leder till att små förändringar klassificeras som ”nya” produkter. Ett 
sätt att undvika felet är att mäta vinstmarginalen på nya produkter. Nya produkter med 
högt kundvärde ger en större marginal än mogna varor som bara utvecklats marginellt. 

 
2. Kostnadssänkning/produktivitetsökning, ska hjälpa företaget att bli mer kostnads- och 

produktivitetseffektiv. Strategin syftar till att minska indirekta och direkta kostnader 
samt att företagets resurser tas tillvara på ett effektivt sätt. Om målsättningen är att 
sänka kostnaderna måste även företaget tänka på att det inte rubbar balansen mellan 
produktion, flexibilitet och kvalitet.   

 
3. Resursutnyttjande/investeringsstrategi, är en strategi som går ut på att ta tillvara på 

sina knappa resurser på ett tillfredställande sätt. Avkastning på arbetande kapital, 
avkastning på investerat kapital och finansiellt mervärde är bra styrtal som ger en 
övergripande bild på om strategin har lyckats öka omsättningen, sänka kostnaderna 
och öka utnyttjandet av tillgångar. 

 

                                                 
41 N-G. Olve m fl, 1999 
42 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
43 Ibid 



-Teori- 
 

 18 

3.3 Kundperspektivet 
 
I detta perspektiv är det organisationens kunder som har huvudrollen. Perspektivet syftar till 
att uppnå förståelse gentemot kunders behov och preferenser, samt vilken nivå av 
tillfredsställelse företagets produkter/tjänster i dagsläget uppnår. Uppfylls inte kundens 
önskningar måste företaget anpassa sina erbjudanden för att kunna hävda sig på den 
konkurrenskraftiga marknaden. 
 
Definitionen av begreppet ”kund” kan ta sin form i ett antal olika varianter. Inom 
marknadsföringen klassificeras kund som individ/företag med olika behov och önskemål vilka 
det erbjudande företaget ska tillgodose. Behovet är, ur kundens perspektiv, skillnaden mellan 
nuvarande företagssituation och den önskade situationen. Hur behovet ska uppfyllas har 
kunderna olika önskemål om, men uppfylls det inte skapas kundmissnöje. Därför ligger det i 
båda parters intresse att hålla en kontinuerlig konversation44  
 
I BSC utgör kunden en mycket stor aspekt. Bristande kommunikation med kunder lägger en 
grund för stora begynnande problem som leder till svårigheter att genera framtida intäkter. 
Företagets största ambition, inom kundperspektivet, är att skapa och säkra kundernas lojalitet 
vilket utgör den mest centrala biten i verksamhetsstyrningen. För att åstadkomma 
kundlojalitet bör företaget sätta sig in i kundernas köpprocess, exempelvis konsumentens 
uppfattning om kvalitet, leveranstider och prisvärdhet. Utifrån de värderingarna ska företaget 
formulera sina kund- och marknadsstrategier.45 
 
Huvudsyftet inom detta perspektiv är som sagt att skapa kundlojalitet. Det är ett känt faktum 
att det är dyrare att skaffa nya kunder än behålla befintliga. Känt om lojala kunder är att de: 46 
 

• Köper igen 
• Rekommenderar företaget till sina vänner och, vilket innebär en form av ”gratis” 

marknadsföring för företaget 
• Ägnar mindre uppmärksamhet åt konkurrenterna 

 
För att behålla kunder krävs att företaget satsar resurser på att följa upp förändringar i deras i 
köp- och värderingsbeteende för att se om de fortfarande är lojala gentemot företaget eller om 
de sökt sig till nya konsumtionskällor. Det är mycket viktigt att upptäcka små 
kundförändringar i tid för att på så sätt förhindra mer betydande negativa konsekvenser som 
uppstår på längre sikt. Exempel på att mäta kunders tillfredsställelse är följande:47 
 
Marknadsandel (%)       Nöjd kundindex (%) 
Kundlojalitetsindex (%)     Årlig försäljning/kunder (kr) 
Antal reklamationer (st)     Marknadsföringskostnader (kr) 
Antal kunder (st)      Förlorade kunder (st) 
 

                                                 
44 B. Arnerup-Cooper, B Edvardsson 1998 
45 N-G. Olve m fl, 1999 
46 B. Arnerup-Cooper, B Edvardsson 1998 
47 N-G. Olve m fl, 1999 
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3.4 Processperspektivet 
 
I processperspektivet ska man kunna utläsa vilka processer som skapar de rätta kundvärdena. 
För att kunna göra detta krävs att företagets processer kartläggs. Ett bra sätt är att använda sig 
av en värdekedjemodell. I modellen tas alla processer från kundens behov till produktens 
leverans upp. Sedan bryts varje del ned var för sig för att kunna lokalisera och eliminera 
skeenden som inte tillför något kundvärde. Processerna bör sedan identifieras i form av 
kostnader, processtider och kvalitetssäkring. De bör sedan ligga till grund för styrmåtten inom 
processperspektivet. De viktigaste processer som bör utvärderas är de som skapar ökad 
kundbas.48 När företaget eliminerar värdeskapande processer som inte skapar något mervärde 
frigörs resurser som de tidigare tagit upp. De frigjorda resurserna ska användas till att bättre 
understödja företagets värdeskapande aktiviteter.49  
 
När företagen urskilt sina processer och hittat lämpliga styrtal som de kan använda sig av 
räcker det inte att bara förbättra dessa tal. För att företaget ska kunna fortsätta att utvecklas 
och skapa ett kundvärde som är högre än konkurrenternas, krävs att företaget utvecklar unika 
kompetenser som skapar nya processer.50  
 

3.5 Utvecklingsperspektivet 
 
Utvecklingsperspektivet går ut på att säkra företagets överlevnad genom att skapa en plan för 
sin långsiktiga utveckling.  Det är viktigt att företaget bygger upp en kunskap om vad som 
krävs för att även i framtiden kunna tillfredställa kundernas behov samt att förbättra 
effektiviteten och produktiviteten i de processer som skapar kundvärden.51 
 
Utvecklingsperspektivet tolkas i BSC som ett sätt att balansera den ekonomiska styrningens 
tendens att driva fram kortsiktigt agerande, samtidigt fungerar det som stabilisator. Det här 
perspektivet är ganska svårarbetat då företagen har problem med att hantera frågor som berör 
det långsiktiga perspektivet. Det finns en fråga som företagen bör fundera på för att tänka 
långsiktigt ”Vad måste företaget vara bra på i dag för att vara framgångsrik i morgon”.52  
 
Organisationers utveckling och tillväxt kan härledas under tre olika kategorier och källor 
inom lärandeperspektivet;53                                                             
 
Kategori Källa 

 
Medarbetarnas kompetens 
 

Människor 

Informationssystemens prestanda 
 

System 

Motivation, ”empowerment” och                       
den gemensamma inriktningen 

Rutiner 

 
                                                 
48 N-G. Olve m fl, 1999 
49 J. Lindvall, 2001 
50 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
51 N-G. Olve m fl, 1999 
52 J. Lindvall, 2001, s. 236 
53 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
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3.5.1 Medarbetarnas kompetens 

 
Om ett företag vill behålla sin ställning på marknaden räcker det inte att bara arbeta efter 
gamla standardrutiner som är utformade av företagets ledning. Det krävs kontinuerlig 
förbättring och utveckling av organisationen för att överleva. Idéerna om hur företaget ska 
förnyas krävs i allt större utsträckning komma från medarbetarna som jobbar närmast de 
interna processerna och kunderna. Det krävs alltså att företagsledningen tar tillvara på den 
kompetens som företagets medarbetare besitter.54  
 
För att sätta mått på medarbetarna finns tre bra styrtal;55 
 

1. Personaltillfredsställelse; ger ett mått på medarbetarnas moral och tillfredsställelse 
som visat sig få allt mer större uppmärksamhet hos företagsledningen. Nöjda arbetare 
utför ett bättre arbete som skapar högre kundtillfredsställelse. 

 
2. Personallojalitet; är ett tal som uttrycker förmågan hos organisationen att behålla 

viktiga medarbetare. Om man har hög omsättning på arbetare leder det till att 
företagets intellektuella kapital minskar. Lojaliteten kan mätas som 
omsättningshastigheten bland företagets nyckelpersoner. 

 
3. Personalens produktivitet; är ett mått som förstärks av förbättrad kompetens och hög 

moral. Andra orsaker som bidrar till ökad produktivitet är att främja innovationer samt 
att utveckla interna processer och tillfredställa kunderna. Målet här är att sätta 
outputen i förhållande till personalstyrkan. 

 

3.5.2 Informationssystemens prestanda (från ”push” till ”pull”) 

 
För att en medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter effektivt och konkurrenskraftigt 
behövs god och tillförlitlig information som man kan grunda sina beslut på. Avancerade 
informationssystem är en viktig ingrediens om företaget tillsammans med sina medarbetare 
ska kunna förbättra sina processer. Ett väl fungerande informationssystem bidrar långsiktigt 
till effektivare arbete, ökade intäkter och nöjda kunder56 
 
Vad som eftersträvas med informationsteknologin är att skapa ett stöd där chefer och arbetare 
har möjlighet att hämta rätt information som behövs för ett specifikt ändamål. Om företaget 
lyckas med sitt system skapas en ”pull-effekt” då användaren kan hämta informationen när 
det passar istället för att den som tidigare ”pushats” fram av producenten 
(ekonomiavdelningen) till honom.57 
 

3.5.3 Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen 

 
Organisationer har under en längre tid organiserat sin verksamhet efter en tanke som går ut på 
att chefen är tänkaren och beslutaren och de anställda bara ska utföra överordnarens vilja. Den 

                                                 
54 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 J. Lindvall, 2001 



-Teori- 
 

 21 

moderna verksamhetsstyrningens viktigaste grundpelare är att ge medarbetarna ett större 
aktivt deltagande samt att det ska uppmuntras. Medarbetarnas deltagande skapar 
kvalitetsfrämjande egenskaper tack vare att de själva har tillgång till den information de 
behöver och inte som tidigare att det bara var chefen som besatt informationen. Filosofin med 
att ge medarbetarna större inflytande kallas ”empowerment”. Inom empowerment är det 
viktigare att med rätt information planera för arbetsgruppers gemensamma uppgifter, än att 
följa upp enskilda individers arbete. Styrningen ska ses som ett motivationsmoment och det 
skapas genom att ha ett styrsystem som ger medarbetarna tillgång till omfångsrik information. 
Självklart kan inte all information göras tillgänglig då det finns uppgifter som kan vara risker 
för företaget. Det gäller att hitta en bra balans av vilken information som ska vara tillgänglig 
och vilken som ska sekretessbeläggas.58    
 

3.6 Utvecklingsprocessen av BSC 
 
Att ta fram ett styrkort är en process i elva steg. Dessa steg ska dock ses som ett förslag till 
hur ett företag kan agera, då det är viktigt att anpassa BSC efter varje enskilt företag. Det 
viktigaste vid implementeringen är att utbilda och engagera medarbetarna i processen. 
Dessutom måste budgeten och planeringen av valda strategier samordnas, så att de strävar åt 
samma håll. Det gäller också för företaget att hela tiden ifrågasätta sin strategi, för att kunna 
hålla sig konkurrenskraftigt.  De företag som arbetar med denna styrning kan se verksamheten 
ur olika perspektiv och kan skapa sig en bra helhetssyn. Nämnda elva steg kommer vi nu att 
sammanslå och gå igenom kortfattat.59 
 
Först måste företaget definiera sin bransch, då gäller det att ta reda på vilken roll företaget har 
i denna och branschens utveckling. Det här görs för att alla inom företaget ska ha en 
gemensam syn på branschen och verksamheten. Detta skapar en första grund till hur visioner 
och strategier ska se ut. Strategierna kan sedan tas fram genom att identifiera företagets 
resurser, förmågor, lönsamhetspotentialen gällande konkurrensfördelar.60 Därefter ska 
visionen fastställas. Det är av stor vikt att visionen och strategin tydliggörs konkret, med 
andra ord att man verkligen visar upp den bakomliggande grunden till de val som gjorts och 
hur dessa ska uppfyllas. Detta bör ske genom ett seminarium, där det är viktigt att 
definitionerna av valda begrepp klargörs för att undvika missuppfattningar.61 
 
Det är av stor väsentlighet att anpassa styrkortet efter verksamhetens karaktär. Därför måste 
stor noggrannhet vidtas under utvärderingen av de perspektiv som är aktuella för företaget. 
Finns det ett stort behov av ytterligare ett perspektiv kan det vara acceptabelt att tillföra ett 
sådant. Dock bör begränsning ske till fyra om det är möjligt, för att undvika 
informationsöverskott.62 Nästa åtgärd blir att bryta ner och omformulera visionen och målen 
till de olika perspektiven. Denna process skapar de strategier som stödjer företaget i 
strävandet efter dess visioner.63 De faktorer som i mycket stor utsträckning påverkar 
företagets resultat kallas kritiska framgångsfaktorer. ”En kritisk framgångsfaktor är något som 
det är avgörande att vara bra inom.”64 Framgångsfaktorerna gör det möjligt att nå den uppsatta 
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visionen och används också för att ta fram rätt nyckeltal, vilka består av drivande mått och 
utfallsmått (vi återkommer till de längre fram i teoridelen).65  
 
Slutligen måste det ses till att styrkortet hålls levande. Detta görs genom uppföljningar samt 
att det används som en naturlig del i ledningsarbetet. De nyckeltal som tagits fram bör 
kontinuerligt övervakas för att upptäcka om de bör bytas ut mot sådan som är mer relevanta 
för stunden.66 Ett korrekt utformat styrkort kan ha följande utseende. 

 
Figur 3:2 The Balanced Scorecard. Källa: Olve, Roy & Wetter (2001) 
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3.7 Koppling av styrtalen i BSC till strategin 
 
De styrtal som utformas i organisationens BSC kopplas till strategin genom tre principer:67 
 
Orsak-verkan sambandet; är en samling hypoteser om orsak och verkan som tillsammans 
bildar en strategi. Orsak-verkan samband kan uttryckas via en rad uttalanden av typen ”om p, 
så q”. Exempelvis kan sambandet mellan bättre säljträning för medarbetarna och en högre 
vinst uttryckas genom följande hypotesserie:  
 
”Om medarbetarnas produktkunskaper förbättras blir de mer medvetna om hela det sortiment 
vi erbjuder; om medarbetarna har större kunskaper om företagets produkter blir de 
effektivare säljare. Om de blir effektivare säljare, så ökar den genomsnittliga vinstmarginalen 
på de produkter de säljer”. 
 
Ett korrekt upprättat BSC ska beskriva affärsenhetens strategi genom en dylik kedja av orsak-
verkan samband. Mätsystemet ska förtydliga sambanden (hypoteserna) mellan målen (och 
måtten) i de fyra olika perspektiven så att de kan styras och bekräftas. Varje styrtal i ett BSC 
ska vara en länk i en orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till 
medarbetarna. 
 
Utfallsmått och drivande mått; alla BSC använder vissa generella styrtal som för det mesta är 
mått som speglar mål som är gemensamma för många strategier och oberoende av bransch 
och företag. De generella prestationsmåtten delas in i två kategorier: utfallsmått (lönsamhet, 
marknadsandel och kundtillfredsställelse) och drivande mått som oftast är unika för en viss 
affärsenhet (faktorer som styr företagets verksamhet och utvalda marknadssegment). 
 
Ett bra BSC bör innehålla en blandning av utfallsmått och drivande mått. Utfallsmått utan 
drivande mått säger inget om hur resultaten är tänkta att uppnås, samtidigt som de inte heller 
ger någon tidig signal om huruvida strategin genomförts som planerat. Och tvärtom, drivande 
mått utan utfallsmått ger kanske företaget möjlighet att uppnå kortsiktiga förbättringar, men 
de säger inget om förbättringarna leder till ökad försäljning till gamla och nya kunder och 
därmed högre vinst. Ett bra styrkort bör ha en lagom blandning av utfallsmått och drivande 
mått som anpassats till företagets strategi. 
 
Koppling till de finansiella måtten; det finns en mängd förändringsprogram i dagens 
organisationer, vilket kan leda till att mål som kvalitet, kundtillfredsställelse och 
”empowerment” blir till självändamål. De kan givetvis bidra till ett bättre ekonomiskt resultat, 
men det är inte säkert att så sker ifall de ses som mål i sig själva. På senare år har vissa 
finansiella problem vittnat om behovet att koppla de operativa förbättringarna till de 
ekonomiska resultaten 
 
Ett styrkort måste även fortsättningsvis betona resultaten, särskilt ekonomiska sådana som 
avkastning på arbetande kapital eller finansiellt mervärde. Många företagsledare lyckas inte 
knyta program som Total Quality Management, cykeltidsreducering och ”empowerment” till 
resultat som direkt påverkar kunderna och som ger framtida vinster. I sådana organisationer 
har förbättringsprogrammet felaktigt uppfattats som det slutliga målet och inte kopplats till 
speciella mål för att förbättra kundrelationerna och i sista hand, den ekonomiska vinsten. Det 
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oundvikliga resultatet blir att sådana organisationer tappar lusten, eftersom 
förändringsprogrammen inte ger några konkreta fördelar. För samtliga mått i ett BSC gäller 
att deras samband med de finansiella målen måste vara tydliga.68 
 

3.8 Visionen och affärsidéns roll i BSC 
 
Vision, affärsidé och mål är centrala begrepp i arbetet med att utforma en organisations 
strategi. Begreppen kan i olika sammanhang ges olika betydelse. Det finns en rad 
mellanformer utöver de två ytterlighetsvarianter som nedan presenteras.  
 
Inom vissa organisationer anses det att förhållandet mellan vision, affärsidé och mål ständigt 
förändras. En sådan organisk struktur gör det svårt att placera de olika delarna i ett fast 
mönster som beskriver roller och relationer. Det är snarare så att vision, affärsidé och mål 
bildar grupper av element som hålls samman av mer eller mindre lösa förbindelser.  
 
Ett annat synsätt är att placera vision, affärsidé och mål i en hierarkisk struktur. Det finns 
olika uppfattningar om vilket av de tre elementen som är överordnat och vilka som är 
underordnade. I den struktur som presenteras enligt Roos, von Krogh & Roos är visionen en 
överordnad formulering av organisationens verksamhet. Sedan följer affärsidén som en 
precisering av underlaget för verksamheten, medan slutligen målet uttrycker vad man vill 
uppnå inom de olika områdena.69 Det är främst det här synsättet som passar bäst in i BSC 
modellen, vilket framgår av nedanstående bild. 
 
Det är de tre ovanstående delarna som utgör de grundpelare som hela BSC vilar på, där 
visionen lägger grunden och riktlinjer för hela verksamheten. 
 

3.9 Uppföljning på strategisk och operativ nivå 
 
En frågeställning som bör uppmärksammas inom organisationen är hur det långsiktiga 
strategiska perspektivet skall balanseras mot en ständigt föränderlig omvärld (samhälle, 
marknader, kunder, och konkurrenter). Här väcks också frågan om vilket budgetverktyg som 
ska användas. Bör företaget övergå till ett rullande system med prognoser i stället för en 
traditionell årlig planerings- och budgetprocess. 
 
I grunden finns ett långsiktigt behov i företagsledningarna att fundera kring avvägningar om 
verksamhetens inriktning, konkurrensförmåga, positionering på olika marknadssegment samt 
långsiktig kapacitet. Men det finns också ett kortsiktigt behov av att samordna den operativa 
verksamheten och säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser.  
 
För att åstadkomma denna avvägning finns det två tillgängliga metoder, en klassik variant där 
gammal praxis används och bygger på ett systematiskt tillvägagångssätt med de tre nivåerna 
strategiskt, taktisk och operativ styrning. Denna uppbyggnad har varit dominerande en längre 
tid. På senare tid har en ny metod utvecklats där följande begrepp är centrala inslag:70 
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• Lyhördhet; att avlyssna omvärlden och snabbt fånga upp förändringar 
• Flexibilitet; att snabbt kunna analysera effekterna för den egna verksamheten och fatta 

beslut om åtgärder 
• Reaktionssnabbhet; att snabbt kunna genomföra åtgärderna.71 

 
Vidare anges att ett BSC bidrar till den strategiska kommunikationen inom företaget vilket 
ökar dess förmåga att anpassa sig till omvärlden, samt viljan att testa nya idéer. En annan 
avsikt med ett styrkort är att möjliggöra omprövning av befintliga strategier som i sin tur leder 
till modifierad styrning och nya erfarenheter. Under sin livscykel rör sig ett företag genom 
flera olika stadier där värderingar omprövas. Detta kan vara ett resultat av varierande impulser 
från omvärlden, men det kan även bero på interna förändringar72 
 
Hur ska då företagen följa upp och agera operativt och strategiskt i situationer där det sker 
stora förändringar i omvärldsfaktorerna, såsom teknologiförändringar, omställningar i 
köparnas preferenser?  
 
Uppföljning på strategisk nivå ses som den fas där ledningen försäkrar sig om att de 
strategiska besluten genomförs på ett tillfredsställande sätt och utvecklingen anpassas till 
fastställda mål. Det här kräver någon form av kontrollsystem som ska ge ledningen ständigt 
tillräcklig och exakt information att grunda sina beslut på.73 Formella strategiska 
uppföljningsmöten spelar en viktig roll för ledningsgruppens strategiska inlärningsprocess. 
För att de strategiska uppföljningsmötena ska vara effektiva bör de vara åtskilda i såväl tid 
och rum från de operativa och bör ske kvartalsvis till skillnad från de operativa som ska hållas 
varje månad.  
 
Slutligen kan man se att inlärningsprocessens effektivitet kan ökas ytterligare om de operativa 
och strategiska uppföljningarna knyts samman, kopplingen gör att många av de frågor som 
berör båda delarna kan identifieras och åtgärdas vilket leder till att den operativa och 
strategiska driften gynnas74 
 

3.9.1 Single & Double-loop learning 

 
De här båda uttrycken syftar till hur en organisation hanterar sin strategi och hur den kan 
komma att ändras eller justeras på grund av utomstående faktorer. Kort kan man säga att 
”single-loop learning” passade in bättre förr i tiden och ”double-loop learning” är det 
arbetsredskap som dagens organisationer måste behärska75 
 
Single-loop learning 
 
En viktig uppgift för ett företags styrning är att klargöra hur en icke önskvärd händelse ska 
hanteras. När de nödvändiga anpassningar som krävs kan ske inom ramen för befintlig 
affärsidé och strategi handlar det om ”single-loop learning” enligt Argyris.76 I det här 
synsättet är målet givet och eventuella avvikelser från målet medför inte att medarbetarna 
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ifrågasätter målet i sig. Inte heller ifrågasätter de om de metoder som används för att nå målet 
fortfarande är lämpliga. Avvikelser från det planerade målet betraktas som fel som måste 
korrigeras så att organisationen åter kommer in på rätt spår. Ett bra exempel på ”single-loop 
learning” är att förbättra den befintliga verksamheten för att nå förutbestämda strategiska 
målsättningar.  
 
Dock kan inte informationssamhällets organisationer som verkar i turbulenta miljöer där 
företagsledningen behöver löpande feedback för att kontinuerligt kunna justera sin styrning 
använda sig av så stelbenta och statiska strategier. Dagens organisationer har också börjat 
använda styrkortsmodellen för att kunna bygga ut sina uppföljningsprocesser till en strategisk 
inlärningsprocess där operativ ”single-loop learning” omvandlas till strategisk ”double-loop 
learning.”77 
 
Double-loop learning 
 
”Double-loop learning” uppstår när cheferna ifrågasätter sina bakomliggande antaganden och 
funderar över om den rådande teorin fortfarande stämmer överens i förhållande till aktuella 
fakta, iakttagelser och erfarenheter. Av dagens organisationer krävs det att företagen vid 
behov måste kunna utveckla nya strategier för att ta till vara nya möjligheter eller bemöta nya 
hot som inte kunde förutses när strategierna ursprungligen formulerades. Ofta kommer 
uppslag till nya idéer från chefer längre ner i organisationen. Mintzberg och Simons har 
identifierat några viktiga aspekter av denna nya strategisyn: 78 
 

• Strategier är inte statiska utan utvecklas över tiden 
• Fastlagda strategier kan ersättas 
• Strategins formulering och implementering hänger ihop 
• Strategiska idéer kan uppkomma var som helst i företaget 
• En strategi är en process 

 
Simons har ytterligare en tanke där man ska skapa ett interaktivt system som säkerställer en 
kontinuerlig dialog mellan ledning och ansvariga om utvecklingen och premisserna för 
verksamheten. Systemet ska med en hög grad av säkerhet fånga upp de händelser som kan 
motivera en omprövning av befintlig strategi eller den strategi som är under införande. Detta 
system kan handla om vad som helst bara det skapar tillfällen för en kontinuerlig dialog, 
exempelvis orderingången eller beläggningen.79 
 
Det här synsättet kan också användas i budgetarbetet där man använder sig av ”double-loop” 
processen i BSC och går från traditionell kostnadskontrollerad budget, som utgör en av de 
punkter i den kritik som riktades mot den gamla ekonomiska styrningen, till aktivitetsbaserad 
budget.80 
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3.10 Alternativa BSC modeller 
 
Det finns tre andra modeller som alla liknar Kaplan & Norton:s BSC modell. Samtliga 
försöker att mäta verksamheten och koppla måtten till företagens övergripande strategi. 
 
Den första modellen är Maisels Balanced Scorecard-modell som likt Kaplan & Norton:s har 
fyra perspektiv som verksamheten ska mätas utifrån. Det som skiljer modellerna är att Maisel 
har bytt ut innovations – och kunskapsperspektivet mot ett humanperspektiv. I 
humanperspektivet ingår mått på bland annat innovation, kompetens, produktutveckling och 
företagskultur. Som synes är inte skillnaden så betydande mellan Maisels och Kaplan & 
Nortons modeller. Maisel ville bara skapa större uppmärksamhet för ledningen i företag att 
använda sig av mått som mäter effektivitet hos medarbetarna genom att ge det ett eget 
perspektiv.81 
 
The performance pyramid är en modell som beskrivs av McNair, Lynch & Cross och även 
den har en grundtanke om att koppla en kunddriven modell till företagets övergripande 
strategi för att sedan komplettera finansiella mått med icke finansiella. The performance 
pyramid är grundad ur tre olika koncept TQM, ”industrial enginering” och 
aktivitetsredovisning. Pyramiden delas upp i fyra olika nivåer som sammanfogas med ett 
tvåvägskommunikationssystem som hjälper till att bryta ner företagets övergripande strategi 
till att passa de olika nivåerna. Mål och mått blir länken mellan företagets strategi och dess 
aktiviteter, målen förs nedåt medan mätningarna och måtten förs uppåt. Längst ner i 
pyramiden finns den operativa verksamheten och här bör det göras mätningar med hög 
frekvens. Högre upp i pyramiden där de ekonomiska inslagen är viktiga krävs inte lika hög 
frekvens på mätningarna utan det viktigaste är att mätsystemet integrerar måtten på ett sätt så 
att den operativa nivån är kopplade med de ekonomiska måtten högre upp i systemet. 
Företagsledningen kan på detta sätt se vad som finns bakom de finansiella måtten och vad 
som påverkar dem.82 The performance pyramid illustreras i nedanstående bild. 

 
Figur 3:3 The performance pyramid. Källa: Olve, Roy & Wetter (2001) 
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EP2M (Effective progress and Performance) är ytterligare en modell av BSC som utvecklats 
av Adam & Roberts, de förespråkar för att mäta företagets aktiviteter inom fyra områden;83 
 

1. Externa mått – förser kunden och marknaden med mått 
2. Interna mått – indikerar hur företaget ska förbättra sin effektivitet 
3. Top down mått – bryter ner den övergripande strategin och påskyndar en förändring. 
4. Bottom up mått – förstärker ägarskapet och handlingsfriheten i företaget 

 
Syftet med modellen är att inte endast implementera företagens strategi utan även skapa en 
kultur som främjar förändring och utveckling och göra det till vardag. Måtten ska kunna 
granskas och förse beslutsfattare och strategiska planerare med snabb feedback.84 
Utformningen av EP2M visas enligt följande. 
    

 
Figur 3:4 EP2M. Källa: Olve, Roy & Wetter (2001) 
 

3.11 Kritik mot BSC och fallgropar vid användandet 
 
BSC har på många håll framhävts som mycket positivt, men modellen har inte klarat sig 
undan kritik helt och hållet. Bland den kritik som framförts mot BSC utmärker sig bristen på 
långsiktighet i styrkortet. Då fokus på finansiella nyckeltal avtagit infinner sig istället en risk 
att företagen i för stor omfattning koncentrerar sig på icke-finansiella nyckeltal. Med andra 
ord finns en överhängande risk att det fokuseras för mycket på nyckeltal under en viss period 
och långsiktigheten uteblir. Dessutom ses BSC som något av en ”lyxmodell” inte alla 
förunnat. Med detta menas att konceptet enbart gagnar företag som har råd att satsa långsiktigt 
och inte de där det krävs omedelbara åtgärder på grund av likviditetsbrist.85 
 
Ewing & Samuelsson anser också att en alltför snäv syn ligger bakom styrkortet, då en stor 
del av styrningen endast handlar om att fastställa ett antal måltal som sedan ska uppnås. 
Samma personer nämner även att det inte finns någon direkt känsla av ansvar för 
medarbetarna i styrkortet. Vad de efterlyser är ett perspektiv där det ingår några slags 
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motivationsfaktorer och där de anställda sätts i centrum.86  Denna synpunkt tillstyrks av 
Lindvall som påpekar att även om konceptet utformats för framtidens företag finns 
fortfarande en traditionell hierarkisk företagsmodell kvar.87 
 
Om verksamheten utvecklar ett för dåligt anpassat styrkort där antalet mått inte 
överensstämmer med det optimala antalet för samma verksamhet leder det till problem. För få 
mått skapar en obalans i styrkortet, vilket kan medföra att verksamheten får svårt att uppnå 
sina mål då flera väsentliga mål kan ha uteblivit. För många mått innebär att de kritiska 
framgångsfaktorerna inte har identifierats vilket i slutändan medför att verksamheten 
fokuserar på fel saker och områden.88 I en studie som genomförts av Kraus & Lind om BSC:s 
roll i verksamhetsstyrning, vilken omfattade 17 svenska företag, framgick det att företag 
beskriver en fara med att använda för många mått i sin styrning. Det är lätt hänt att detta 
inträffar då BSC får en för dominerande roll i styrningen, det finns exempel där företag 
slutligen haft ett hundratal nyckeltal och personer i högt uppsatta befattningar haft stora 
problem att sålla ut rätt information. Styrningen ska hållas enkel och enbart innehålla ett fåtal 
men betydande mått.89 
 
I samma studie av Kraus & Lind upptäcktes att i några av företagen fanns ledande personer 
som arbetade med verksamhetens styrning och inte ens visste vilka parametrar deras BSC 
innehöll. Det är då rimligt att utgå ifrån att sådana företag inte tycker att BSC har en viktig 
roll i styrningen. En anledning till att BSC inte har en betydande roll i styrningen tros vara på 
grund av att det uppges skapa krångel och höga kostnader.90 
 
Ytterligare en fallgrop som kan uppstå är om alla i verksamheten inte är medvetna och 
införstådda med hur viktiga de är i arbetet med BSC. Samtliga medarbetare måste vara 
involverade i processen, om inte kan företaget gå miste om deras kreativitet, lärandeförmåga 
och därmed eventuella förslag till förbättringar.91 
 

3.12 Alternativa styrmodeller 
 
Det finns olika uppfattningar från forskningsrapporter om BSC har lyckats ge positiva resultat 
och en del anser att det bara är en modefluga och förespråkar andra styrmetoder.92 Under 
1990-talets början var den rådande företagskulturen att driva fram nya idéer om hur ledning 
och styrning av företagen ska skötas. Under denna epok uppstod några nya styrmetoder som 
TQM (Total Quality Managment), BPR (Business Process Reenginering) och ABC (Activity 
Based Costing) som senare vidare utvecklades till ABM (Activity Based Managment).93 
 
När utvecklingen om mätteknik utvecklades var det två metoder som väckte uppmärksamhet, 
ett av dem var BSC som tidigare behandlat i detta arbete samt EVA (Economic Value Added) 
som anses som ett alternativ till BSC94. EVA kommer att beskrivas senare i arbetet. 

                                                 
86 P. Ewing, L. Samuelson, 2002 
87 J. Lindvall, 2001 
88 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
89 K. Kraus, J. Lind, 2003 
90 Ibid 
91 R. Kaplan, D. Norton, 1999 
92 N-G. Olve m fl, 2003 
93 J. Lindvall, 2001 
94 Ibid 
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3.12.1 TQM – Total Quality Managment 

 
TQM är en filosofi som involverar alla i organisationen för att kontinuerligt kunna förbättra 
kvalitet och uppnå högre kundtillfredsställelse. Det finns tre huvudområden som är centralt i 
TQM. Det första området handlar om att alltid sträva efter att skapa ständig förbättring och 
aldrig känna sig nöjd. Det andra innebär att alla i organisationen ska medverka och vara 
involverade i företagets utveckling. Sista och tredje området går ut på att åtminstone möta 
eller överskrida kundförväntningarna.95 
 
För att ovanstående ska kunna uppfyllas bör vissa kvalitetshöjande processer sättas i bruk;96    
 

1. Ta reda på vad kunderna uppskattar och vill ha. 
2. Designa och producera en produkt/service som uppfyller eller överskrider kundernas 

förväntningar. 
3. Skapa en tillverkningsprocess som gör jobbet rätt och försök hitta vart det troligast blir 

fel för att försöka förebygga dem. Om fel uppstår försök att lösa dem snabbt och se till 
att det inte inträffar igen. 

4. Dokumentera resultaten för att de sedan ska kunna användas som grund till 
förbättringar i organisationen 

5. Försök sedan att överföra konceptet till alla i distributionskedjan. 
 
Lyckas företaget att uppfylla grunderna i TQM har man skapat ett system som förebygger att 
produkter med dålig kvalitet produceras. 
 

3.12.2 BPR - Business Process Reenginering 

 
Det här konceptet handlar om att transformera organisationer från vertikala funktioner med 
starkt indelade hierarkiska strukturer till horisontella processinriktade verksamheter. Det 
innebär att radikala förbättringar inom affärsprocesserna måste uppnås för att uppnå 
dramatiska resultatförbättringar. Förbättringarna bör kunna mätas i form av termer som 
kostnader, kvalitet, kapital, service, tid och helst ha en bra kombination av dessa. Ett bra 
fungerande BPR ska resultera i att maximera värdeskapande arbete i organisationers 
verksamhet. Allt arbete som utförs i en organisation kan delas in i tre kategorier:97   

 
1. Värdeskapande arbete - aktiviteter som kunden är villig att betala för. 
2. Icke värdeskapande arbete - aktiviteter som kunden inte är villig att betala för. 
3. Bortkastat arbete – aktiviteter som överhuvudtaget inte har något med 

värdeskapandet att göra. Dessa bör elimineras. 
 
Nyckeln till ett framgångsrikt BPR är att lyckas med de fyra framgångsfaktorerna, 
radikalförbättringar förutsätter dramatiska mål, helhetstänkandet som är förutsättningen för 
radikala förändringar, informationsteknologin måste utnyttjas som en katalysator och vi måste 
förstå för att kunna hantera organisationernas reaktion på förändringarna.98 
                                                 
95 W. Stevenson 2005 
96 Ibid 
97 B-E. Willoch, 1995 
98 Ibid 
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3.12.3 ABM - Activity Based Management 

 
ABM är ett sätt att styra sitt företag när man använder sig av den information som ges av 
ABC-kalkylen som grund till sina beslut. ABC står för activity based costing och målet är att 
produkterna ska bära sina rätta kostnader. ABC- kalkylen passar bra i företag med hög volym 
av standardprodukter och specialprodukter, vilka produceras i mindre skala för att se till att 
rätt kostnad påförs rätt objekt. Utnyttjas informationen rätt kan det leda till att företaget kan 
styra sin operativa verksamhet mot lägre kostnader per aktivitet och alltför kostsamma 
aktiviteter elimineras. Företaget kan även styra sin strategiska verksamhet mot nya förbättrade 
produkter, marknader och segment. ABM blir alltså rent målstyrt mot styrning av resultat.99    
 

3.12.4 EVA - Economic Value Added 

 
Sedan economic value added uppkom som metod för att mäta företagets verksamhet har det 
ansetts vara ett alternativ till BSC.  Den grundläggande skillnaden mellan BSC och EVA är 
att BSC menar att företaget har fler intressenter än ägarna medan EVA prioriterar enbart 
ägarnas intresse.100 EVA är ett mått på ett företags eller avdelnings nettovinst efter att man 
dragit av kostnaden för arbetande kapital.101  
 
EVA är den vinst som återstår efter att man dragit av kostnaden för investerat kapital som 
genererat vinsten. Kostnad för kapital inkluderar både eget kapital och skuldkapital102 
 
EVA är ett mått på företagets prestation som mäter vad investerarna har för avkastning på 
investerat kapital och om det är tillräckligt stort för att kompensera den risken man tar vid 
investeringen. Det är ägarna som bestämmer vad som är accepterad nivå på avkastningen och 
de anser att de inte tjänar något förrän avkastningen är större än den accepterade nivån. En av 
anledningarna till att EVA har blivit ett populärt instrument är att man lätt kan omvandla 
redovisningsinformation till ekonomisk verklighet som blir lätt att förstå även för de som inte 
håller på med finansiella mått. EVA är inte bara ett mått på företagets prestation, det fungerar 
som ett ramverk som binder samman finansiell styrning med övriga verksamheten. 
Informationen används för att skapa underlag till företagets beslut rörande alla delar i 
verksamheten. Den hjälper till att skapa en företagskultur som förbättrar arbetskapaciteten 
inom organisationen och som i sin tur leder till ökad avkastning för både aktieägare och 
arbetare. När EVA tillämpas fullt ut generar det mycket mer än bara avkastningstänk. Det 
skapar helt nya förbättrade processer inom hela organisationen.103  

                                                 
99 R. Billgren, 1995 
100 J. Lindvall, 2001 
101R. Brealey, S. Myers, A Marcus. 2004  
102 J. Stern, 2001  
103 A. Ehrbar, 1998 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att sammanställa den fakta vi insamlat under våra intervjuer. Vi går 
igenom dem företag för företag med löpande text utan att skriva ut våra frågor. 
 

4.1 Gruvöns Bruk  
 
Vårt intervjuobjekt var Hans Söderström på Gruvöns Bruk, som ingår i skogskoncernen 
Billerud AB. Han började sin bana inom företaget 1990 som trainee och har bland annat 
arbetat som controller på ekonomiavdelningen och som produktchef. Hans var också med i 
projektgruppen som utvecklade företagets nya verksamhetsstyrning som har många inslag av 
BSC. 
 
Startskottet för de nya styrmetoderna ljöd våren 2001. Organisationen utvecklade då en 
modell som har liknande utformning med den modell som presenterades som figur 3:3 i 
teoridelen, dock med vissa justeringar för företagets specifika verksamhet. Den bild som 
nedan visas är en mycket förenklad version av organisationens egentliga verksamhet som 
innehåller betydligt fler avdelningar och ansvarsområden.  
 
 

 
 
Figur 4:1 Komprimerad modell av Gruvöns verksamhetsstyrning 
 

År 2001, när arbetet med BSC konceptet påbörjades låg följande vision till grund för vad 
organisationen ville åstadkomma och det mål som skulle uppnås. Visionen och målet 
formulerades som: ”Tillbaka till Elitserien – En av världens bästa tillverkare på 
förpackningspapper.” Implementeringen av styrkortet startade med att två konsulter inhyrdes 
från ett utomstående företag (McKinsey) vars uppgift var att arbeta fram metoder och verktyg 
för Gruvöns måluppföljning. Dessa fördes sedan vidare till den projektgrupp av fyra interna 
medarbetare, där Hans ingick, som utförde det slutliga utvecklingen av styrkortet.  
Initiativtagare och pådrivare till projektet var dåvarande VD:n Torbjörn Joghed, som ansåg att 
företaget vid denna tidpunkt inte hade den målstyrda uppföljning som då krävdes. Den 
styrmodell som utvecklades skulle skapa en övergripande bild av företagets prestationer och 
användas vid sidan av de detaljerade verktyg som går mer på djupet.  I korta drag kan man 
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säga att den styrtriangel (figur 4:1) som används fokuserar väldigt mycket på måluppföljning. 
Där de stora rammålen, exempelvis fasta kostnader, kundtillfredsställelse, leveranser och 
reklamationer, för företaget ligger i toppen av pyramiden och ska brytas ner och passa in på 
de underliggande avdelningarnas och ansvarsområdenas verksamhet. Men i och med att 
företaget är såpass stort och komplext finns det vissa speciella ansvarsområden som inte kan 
tillämpa de övergripande målen. Det påpekades då starkt att det var linjechefen och 
medarbetarnas ansvar att hitta egna mål och lösningar som passar in för både den enskilda 
verksamheten och företaget i stort. Strävan är att få ner något från toppen i pyramiden i varje 
perspektiv till de nedersta delarna i pyramiden.  
 

4.1.1 Operativ nivå 

 
Uppföljningen av styrkortet sker månadsvis via diskussionsmöten. Respektive chef inom varje 
avdelning tar fram nödvändig information som diskuteras. Medverkande på dessa möten är 
VD:n, avdelningschef och linjechefer. Beslut och den information som berör de anställda 
läggs upp på företagets ”intranät”, där varje avdelning kan ta del av uppgifter angående deras 
egen verksamhet och företaget i helhet. Det framkom under intervjun att det är under de här 
mötena synpunkter kan ges på företagets strategi och vision enligt ”double-loop” systemet. 
Det här tvåvägsinformationsutbytet utgör en viktig aspekt eftersom koncernen verkar i en 
mycket föränderlig omvärld och är i stor mån beroende på utomstående faktorer, såsom 
oljepriser och valutakurser. Nämnda informationsutbyte kommer vi sedan att ta upp mer i vår 
analys. 
 
De nyckeltal som används inom företaget är främst olika former av räntabilitet. Det framgick 
också att när de vill jämföra effektiviteten mellan de olika bruken (Skärblacka, Karlsborg, 
Beetham och Gruvön) inom koncernen tittar de på måttet mantimmar/ton vid produktionen. 
Hans framhöll också att de ovanstående måtten är finansiella och att företaget nu på senare år 
börjat fokusera mer på medarbetarnas hälsa/sjukfrånvaro samt trivsel och tillfredsställelse på 
arbetet vilket symboliseras av nyckeltalet medarbetarsamtal som enligt direktiv ska hållas 
minst en gång per år. Nyckeltalen stäms av månadsvis i samband med diskussionsmötena för 
att analysera stora avvikningar.  
 
Av de fyra perspektiv som BSC enligt Kaplan & Norton bygger på anser Gruvön att 
processperspektiv är det viktigaste för dem i och med att de verkar inom 
tillverkningsindustrin. Måtten som används för att kontrollera graden av måluppfyllnad är 
inom process- och det finansiella perspektivet givetvis nämnda nyckeltal. I kundperspektivet 
tillämpar Gruvön kundenkäter vilka skickas inom en tidsrymd av ett till två år till befintliga 
kunder. Här tillstod dock Hans att det här inte var något optimalt tillvägagångssätt eftersom de 
även borde fokusera på potentiella kunder och de som företaget har förlorat av olika 
anledningar. Ökning av utveckling och kompetens inom Billerudkoncernen sker via utbyten 
av information och kunskap genom så kallade ”cross-mill övningar” där medarbetarna 
besöker de andra bruken. Andra sätt att öka kompetensen är kurser och tidigare nämnda 
medarbetarsamtal vilka skapar en högre förståelse för det enskilda arbete samt företagets 
strategi och vision. Kort sagt att de anställda ska känna delaktighet och veta vad företaget 
strävar efter. Som ett led i detta har Gruvön infört en policy att belöna medarbetare som på 
något sätt kan bidra till att öka produktiviteten eller på annat skapa mervärde. Ersättning utgår 
i form av stipendium eller en procentsats av den vinst som uppkommit. Dessutom arbetar 
företaget med ett bonussystem där alla anställda får ta del av den årliga vinsten på vissa 
specifika mål, exempelvis; produktionen, fasta kostnader och medarbetarsamtal. 
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Under intervjun framkommer det att företaget har satsat mycket stora resurser i form av en 
hygiencertifiering, vilken krävdes för att bibehålla en viktig kund. Gruvön är även certifierade 
med standarderna ISO 9 000 och ISO 14 000. De här certifieringarna används för att profilera 
sig som ett miljömedvetet företag med god kvalitet. Det utförs dessutom slumpmässiga 
kvalitetssäkringar såsom stickprovskontroller plus att det finns automatiska varningssystem 
vilka utlöser när lägsta tillåtna gräns överskridits.  
 
De anställdas uppfattning av införandet av styrkortet varierade i stor omfattning. Några kände 
sig för hårt kontrollerade medan vissa inte märkte av några direkt synliga förändringar. De 
som däremot var positiva till förändringen angav aspekter som att deras arbete blev mer 
upplyftande då de klarare kunde mäta sina utförda prestationer mot företagets utsatta mål. 
Medvetenheten och delaktigheten inom verksamheten hade ökat då mättalen blev synliga 
ansåg många, allt enligt BSC:s grundtanke.  
 
Varje år sätts nya övergripande mål som gäller för alla enheter i koncernen från 
försäljningsavdelning i huvudkontoret i Stockholm. Under de diskussionsmöten som ovan 
nämnts behandlas förutom den operativa delen även strategiska utformningen av styrkortet, 
med andra ord görs det ingen åtskillnad vid mötena mellan de elementen. 
 
Revideringen av styrkortet sker kontinuerligt via diskussionsmötena där nya idéer och mål tas 
upp till samtal för att sedan överläggas om de ska tillämpas eller inte. Om tillämpning sker 
förväntas det skapa arbetsvilja bland medarbetarna.  
 
Gruvön tycker att de stora fördelarna som styrkortet medför i verksamhetsstyrningen är en 
bättre integrerad verksamhet och att alla medarbetare använder samma verktyg och strävar 
mot gemensamma mål. Svårigheten å andra sidan är att övertyga alla att använda sig av detta 
system och tillämpa det fullt ut. 
 
Hans fick även tillfälle att gradera sin tillfredställelse över deras styrkorts metod på en tio-
gradig skala, han gav den en åtta. Motiveringen löd att systemet föll väl ut i praktiken och 
man skapar en tydlig och överskådlig bild av företagets verksamhet.   
 

4.2 Karlstad Flygplats 
 
Vi träffade Florence Brinkegård på hennes arbetsplats Karlstad Flygplats där hon är 
platsansvarig. Hon har arbetat inom luftfartsverket i 27 år på flygplatserna Sundsvall, 
Bromma och nu Karlstad där hon började 1997. Hennes viktigaste arbetsområden är budget, 
personal och verksamhetsstyrning.  
 
Utskissningen av styrkortet påbörjades 2002 och systemet var operativt under 2003, dock 
genomfördes redan 2004 vissa förändringar i utformningen. Det ursprungliga styrkortet var 
uppbyggt helt enligt Kaplan & Norton:s teori med koncernens vision i toppen vilken löd ”Ett 
flyg för alla”. Detta styrkort återfinns som bilaga 4. Den justering som genomförts av BSC 
har inneburit att bland annat visionen strukits ur styrkortet och nästan all fokusering ligger 
numera på de fyra perspektiven (ekonomi, kund/marknad, verksamhet och medarbetare) som 
har gjorts fristående från varandra. Tidigare skulle perspektiven integrera med varandra där 
till exempel en förbättring i kundperspektivet ämnade innebära ett utläsbart framsteg inom 
ekonomiperspektivet. Det här är nu fullständigt slopat och perspektiven agerar helt och hållet 
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var för sig. Enhetens övergripande affärsplan (det nya styrmedlet) i vilken perspektiven 
verkar, utformas och revideras på basis av tre år. Denna plan följs upp varje månad och i den 
kan det utläsas historiska resultat och den framtida prognosen för perioden inom varje 
perspektiv. Sedan beslutet togs att gå ifrån det ursprungliga styrkortet har enheten också 
börjat använda måtten kritiska framgångsfaktorer (KFF) tillsammans med de traditionella 
nyckeltalen som har minskat i antal. Dock finns självklart vissa kvar eftersom en mycket stor 
del av den kvarvarande enheten styrs med hjälp av dem. Längre fram i empirin kommer vi att 
gå in mer på de kritiska framgångsfaktorerna inom de specifika perspektiven.  
 

4.2.1 Operativ nivå 

 
Enhetens verksamhetsuppföljning sker varje månad, där alla i ledningsgruppen på Karlstad 
Flygplats är involverade i samverkansmöten. Det som tas upp till diskussion härstammar från 
de rapporter hämtade ur de fyra perspektiven. Varje vecka hålls också möten med alla 
anställda. Här inträffar dock ett problem då arbetet är uppdelat på fyra skiftlag. Åtgärden för 
detta är ett kompletterande veckobrev till samtliga medarbetare. På divisionsnivå hålls det 
telefonmöten med samtliga enheter månadsvis och divisionsmöten inträffar fyra gånger per år 
där enhetens kvartalsrapport ligger till grund för diskussionsmaterialet. 
 
I flygplatsens nya styrmedel (affärsplanen) som ska träda i kraft 2006 utgör de ”Kritiska 
Framgångsfaktorerna” den viktigaste delen av verksamhetsstyrningen. Bland det som följs 
upp och analyseras i nuläget inom medarbetarperspektivet märks främst de anställdas 
välbefinnande vilket dokumenteras grundligt. Andra viktiga faktorer i samma perspektiv är 
sjukfrånvaro och medarbetarundersökningar där en viss procentsats nöjda anställda ska 
uppnås. I den kommande affärsplanen finns det tre huvud KFF:s, nämligen: 
 

• Uppnå delaktighet i utvecklingsarbetet. 
• Att få medarbetarna att förstå att vi måste delta i att sänka kostnaderna för flyget.  
• Inarbeta värdeorden i förändringsarbetet. 

 
Karlstad Flygplats har sedan uppstarten uppvisat en förlusttrend, som ett resultat av detta 
fanns det anledning för enheten att börja använda sig av sparprogrammet ”Basic Airport”. 
Detta program bygger på två aktiviteter; öka intäkter från kommersiell verksamhet och 
genomföra besparingar inom kostnadsintensiva områden. Det krävs analyser av varje 
arbetsmoment för att sedan plocka bort icke nödvändiga element. Strävan är att utföra de 
uppgifter som kunden efterfrågar och är villig att betala för. ”Basic Airport” genomsyrar de 
kritiska framgångsfaktorerna inom verksamhetsperspektivet.  
 
En av de KFF:s som finns i marknad/kund perspektivet är konkurrensen mot Stockholmstågen 
där Karlstad Flygplats inte kan matcha dem prismässigt. Här måste enheten skapa en 
förståelse för flygplatsens betydelse för regionen. Ytterligare en KFF är turismen som ständigt 
ökar i Värmland och här kan en ny marknad öppna sig genom växande incharter från 
kontinenten. 
I nuläget har Karlstad Flygplats ett krav på 18 % marginal på kommersiella produkter. Från 
och med 2009 kommer den KFF:en att höjas till 20 %. Nyckeltalen i affärsplanen för 
kommande period definieras som tidigare nämnda kommersiella produkter och flygoperativa 
kostnader, exempelvis fasta kostnader. Ovannämnda mått uträknas med ABC-kalkyler. Sista 
KFF:en i ekonomiperspektivet är att enheten ska tillhandahålla basfunktioner  med tillräcklig 
kvalitet.  
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Alla de framgångsfaktorer som framställts ovan fungerar som bas för de beslut angående 
aktiviteter och mål  enheten genomför med hopp om att uppnå en bättre finansiell ställning. 
 
Medarbetarperspektivet ligger Florence närmast om hjärtat och hon arbetar hela tiden med att 
hennes medarbetare ska trivas och känna sig delaktiga. Enhetens finansiella perspektiv 
diskuteras i större utsträckning på divisionsnivå. Nyckeltal återfinns inom varje perspektiv, 
dock inte i lika stor utsträckning som när BSC opererade fullt ut, det viktigaste är nu istället 
att alla förstår innebörden med varje perspektiv. De väsentligaste nyckeltalen följs upp 
varannan vecka av Florence, ekonomichefen och tre avdelningschefer. Det i särklass 
viktigaste nyckeltalet enligt Florence är ”Total arbetskraftkostnad per avresande passagerare” 
i verksamhetsperspektivet. Nyckeltal och annan information sammanställs av ekonomichefen 
och läggs ut på intranätet i form av grafer eller lättlästa diagram. 
 
Någon skillnad på den operativa och strategiska uppföljningen görs inte utan man använder 
samma uppföljningssätt som tidigare nämnts och diskussionsmöten även för den strategiska 
biten. 
 
Luftfartverket har två personer anställda vars enda uppgift är att göra omvärldsanalyser, vilket 
resulterar i att det görs kontinuerligt och att de alltid har färsk information. De tog fram en 
omfattande omvärldsanalys inför affärsplanen 2006-2009 vilken sedan komprimerades in i 
den samma. I den kan följande information hämtas angående omvärlden. Värmland har under 
den senaste tiden drabbats av befolkningsminskning och lågkonjunkturen har drabbat 
regionen hårt. Detta har kraftigt minskat resandet. De ersättningsjobb som regering har tillsatt 
i regionen efter nedläggningen av regementet i Kristinehamn är svårt att avgöra om det 
kommer att leda till ökat resande. De stora industrierna i Värmland är utlandsägda och är 
därför extremt beroende av flygplatsen dock räcker inte detta som underlag för 
reguljärtrafiken. I kund/marknadsperspektivet togs turismen upp som en KFF, den har även 
berörts i omvärldsanalysen och då framförallt tre viktiga turistgrupper: norrmän, tyskar och 
holländare. Karlstad Flygplats ser här stora möjligheter. 
 
Florence avslutade intervjun på samma sätt som Hans fick göra och det var att ge BSC ett 
helhetsbetyg. Betyget blev en femma på en tiogradig skala med motivering att bland annat 
”budgetprocessen var lätt att följa upp med BSC” och bland de negativa aspekterna återfanns 
”överflödig information som ingen brydde sig om” vilket ledde fram till den nya styrmetoden.   
 

4.3 Karlstad kommun 
 
Under vår sista intervju träffade vi Jan-Eric Andersson på Karlstad kommun som är 
projektledare för utvecklingen av Teknik- och fastighetsförvaltningens BSC. Innan projektet 
startades arbetade Jan-Eric som controller inom TF. Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är 
att ”bygga och sköta Karlstad”.  
 
Visionen för Karlstad kommun lyder ”Karlstad 100 000” den innebär att hitta ny växtkraft 
och utveckla det redan etablerade för att uppnå ett invånarantal på minst 100 000. Allt för att 
människor och verksamheter ska kunna förverkliga sina drömmar i Karlstad.  
 



-Empiri- 
 

 37 

Den styrning som var i bruk hos fastighetskontoret (innan sammanslagningen) med avseende 
på ekonomi och verksamhet till och med 2003 kan något förenklat beskrivas som en process i 
fyra steg: 
 

1. I steg ett tilldelade kommunledningen fastighetsnämnden en preliminär ekonomisk 
budgetram för den kommande planeringsperioden. 

2. I detta steg upprättade fastighetskontoret ett förslag till budget. 
3. Fastighetskontoret upprättade här ett förslag till en verksamhetsplan med de aktiviteter 

som rymdes inom detaljbudgeten vilken beslutades av kommunfullmäktige. 
4. Sista steget bestod av det ekonomiska bokslutet och uppföljningen av aktiviteterna i 

verksamhetsplanen. 
 
Behovet av ett nytt styrsystem hade växt fram under en längre tid, där Fastighetskontoret hade 
noterat ett behov av att se över och utveckla styrningen av verksamheten. En bärande princip i 
omorganisationen av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret var krav på tydligare 
styrning av ekonomi och verksamhet i alla led. Som ny metod angavs målstyrning. 
Innebörden av denna styrning var att på ett systematiskt och strukturerat sätt utveckla 
styrprocessen för Fastighetskontorets ekonomi och verksamhet. Fastighetsdirektör Hans 
Wennerholm initierade därmed arbetet med styrprojektet under hösten 2002 och 
Fastighetsnämnden godkände projektbeskrivningen i februari 2003. Även utomstående 
påtryckningar för ett nytt styrsystem förekom under samma tid, KOMREV som ingår i 
Öhrlings Price Waterhouse Coopers hade återkommande synpunkter på vikten av att 
komplettera den externa redovisningen och budgeten med verksamhetsmål och uppföljning av 
dessa (exempelvis nyckeltal). 
 
Dock hann den tilltänkta styrmetoden aldrig bli realitet då Karlstad kommun genomförde en 
omstrukturering av sina verksamhetsområden. Resultatet blev en sammanslagning av tekniska 
verken och fastighetskontoret som skedde i början av 2005 till teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Nämnda förvaltning behövde ett gemensamt styrsystem för den nya 
verksamheten. Efter behandling av frågan om styrmodell i ledningsgruppen och vid 
informations-/utbildningstillfälle med fastighetsnämnden och tekniska nämnden valdes BSC 
som styrmodell för det införandeprojekt som nu bedrivs och ska tas fullt ut i bruk hösten 
2006. I avvaktan på utformandet av den nya gemensamma styrmodellen för nybildade teknik- 
och fastighetsförvaltningen nyttjas olika blandformer av målstyrning.  
 
TF består av sju avdelningar och varje avdelning består i sin tur av flera enheter. Varje 
avdelning har sitt eget styrkort med egen vision och strategi som ligger under det 
övergripande styrkort vilket gäller för hela förvaltningen. Med andra ord kommer detta 
resultera i åtta stycken enskilda styrkort. Ekonomiavdelningens styrkort kan beskådas i bilaga 
5. 
 
Under den pågående implementeringen av styrkortet deltar alla avdelningschefer och 
enhetschefer i projektet. Enhetscheferna ansvarar för att löpande informera övriga anställda 
om vad som händer. Det ligger på Jan-Eric och en inhyrd konsults (Jan Sturesson från 
KOMREV) bord att arbeta fram de nödvändiga perspektiven för förvaltningens styrkort. I 
nuläget ser de ut att bli följande; Ekonomi, Kund, Personal, Process/Arbetssätt och 
Framtid/Utveckling. För varje perspektiv kommer TF att ange om möjligt minst tre konkreta 
mål. Till samtliga mål skall sedan ett nyckeltal kopplas. På frågan vilket perspektiv som i 
framtiden kommer ha den största betydelsen för TF svarade han att det ännu inte var fastställt 
utan det får tiden utvisa. 



-Empiri- 
 

 38 

 
Jan-Eric tror och hoppas att införandet av BSC ska göra det lättare för respektive anställd att 
förstå hur man bidrar till att uppfylla målen inom respektive perspektiv, samt göra det lättare 
för ledningen att se vilket arbete som bedrivs och därmed kunna leda och styra verksamheten 
på ett effektivt sätt. Han hoppas också att medarbetarna ska få en ökad känsla och 
medvetenhet och att de ska engagera sig i arbetet med att ta fram mål för den egna 
verksamheten. Dessutom ska de förstå hur deras vardagliga arbete påverkas av de framtagna 
målen. Dock ser han en risk då personalen kanske inte har tid att ta till sig modellen då de har 
många andra uppgifter att utföra.  
 

4.3.1 Operativ nivå 

 
När det gäller verksamhetsstyrningen med BSC kommer Jan-Eric som projektledare att 
diskutera detta med projektbeställaren Hans Wennerholm. Hans är även chef för TF. Tanken 
är i nuläget att både planering/budgetering samt uppföljning skall struktureras i de perspektiv 
som väljs. I nuläget har de inte kommit längre än så och man hoppas kunna få mer svar under 
projektets gång. Nyckeltalen i styrkortet är ännu inte bestämda, men det finns ett antal mått 
som han redan nu tycker borde ingå, såsom: 
 

• Antal sjukdagar (kort tid)/totalt antal arbetsdagar. 
• Antal sjukdagar (lång tid)/totalt antal arbetsdagar. 
• Antal personer som behöver utbildas mer/personalstyrkan. 
• Antal personer som trivs bra på sin arbetsplats/antal personer på arbetsplatsen. 
• Får alla medarbetarsamtal? (Nyckeltal med karaktären av ja/nej). 
 

De här punkterna är emellertid inte förankrade hos varken Hans Wennerholm, konsulten, och 
övriga chefer (inom respektive avdelning och enhet). Förvaltningens framgångsfaktorer är 
dock redan fastställda med fokus på kompetens. Inom det området är det framförallt fem 
element som kommer att ingå; kund/service, kommunikation, samverkan, organisation och 
attityd. 
 
Arbetet med att sprida information och kunskap om BSC sker genom en seminarieserie, som 
hålls av en konsult, där alla avdelningschefer och enhetschefer deltar. Utbildningen omfattar 
12 heldagar och handlar om balanserad styrning, omvärldsanalys och kultur. Chefen för TF 
kommer dessutom att genomföra en rundresa på förvaltningen där han skall informera och 
höja kompetensen hos våra medarbetare angående styrprojektet. Under nämnda resa ges 
medarbetarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag till verksamheten. Vid senare 
tidpunkt är också tanken att chefen för respektive enhet ska uppmuntra till frågor och tankar 
om projektet under så kallade enhetsinformationsmöten. I nuläget uppvisar personalstyrkan 
delade tankegångar angående införandet av BSC. Vissa är ivriga att sätta igång med projektet 
medan andra fruktar att det blir för mycket arbete för dem. 
 
Angående den operativa och strategiska uppföljningen av verksamheten kommer de 
förmodligen inte att hållas åtskilda utan detta kommer att ske under gemensamma former, 
dock var detta inte helt fastställt. På den operativa nivån ska TF:s styrkort skapa en dialog om 
inriktningsmål och ekonomiska ramar som ska återrapporteras i vilken mån målen och 
ekonomiska resultatet uppnåtts. Hur ofta uppföljningen ska ske är inte bestämt men troligtvis 
kommer det ske månadsvis. Styrmodellen kommer vara rullande och bygger på årlig 
successiv utveckling av styrdokumentet med erfarenhetsåterföring som grund. I den 
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strategiska uppföljningen ingår tänkta kontinuerliga omvärldsanalyser och en analys av den 
interna företagskulturen. Några sådana har ännu inte upprättats men mallar har framställts. 
Där följande punkter ingår: 
 

• Vad påverkar TF utifrån med avseende på trender och tendenser etc? 
• Hur ser vår SWOT-analys ut i denna påverkan? 
• Vad betyder ovanstående i framtiden? 
• Idéer, värderingar och normer som kännetecknar TF. 
• Vilken kultur bör prägla TF? 

  
I det skede som projektet befinner sig i vid dags dato har ännu inget reviderats mycket 
beroende på att det bara verkat i några veckor. Som det ser ut i dagsläget ska revidering ske på 
årlig basis för områdena budget och nyckeltal. Undantagen blir vision, verksamhetsidé och 
inriktningsmål för respektive verksamhet, där revidering ska förekomma vart tredje år.  
 
Några av de frågor vi ställde till Jan-Eric kunde han inte besvara då projektet fortfarande 
befinner sig i ett tidigt skede av implementeringsfasen. Han tillade emellertid att han hyste 
stora förhoppningar att de oklarheterna kommer utvisa sig med tiden. Vad som inte är helt 
fastställt beträffande uppföljningsmötena är; vem eller vilka som skall vara ansvariga och till 
vem rapporterna ska lämnas, vilken fördjupad analys krävs och slutligen vilken återkoppling 
som skall ske.  
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5. Analys 
 
Vår avsikt med detta arbete är, som tidigare framgått av vårt syfte, att identifiera hur företag 
använder sitt styrkort med avseende på verksamhetsstyrning och uppföljning, samt om detta 
skiljer sig åt beroende på vilket stadium de befinner sig i. Vi kommer nu att försöka identifiera 
och analysera de åtgärder som genomförts och varför, med utgångspunkt i vår empiri. 
  

5.1 De fyra perspektiven 
 
Grundtanken med BSC är att dela in verksamheten i olika perspektiv. Kaplan & Norton var 
grundarna till de fyra ursprungliga perspektiven (finansiell, process, kund och utveckling). 
Efterföljande forskare har kommit fram till att detta inte alltid var tillräckligt och att man vid 
behov kan utöka med ytterligare perspektiv som passar in i företagets verksamhet, ett bra 
exempel på ett sådant perspektiv är medarbetarperspektivet som nu är i ropet.  
 
Vi har under våra intervjutillfällen upptäckt att alla tre företag har minst fyra perspektiv samt 
att TF kommer att utöka med ett femte. Vi fann det ganska svårt att dra några tydliga 
paralleller mellan innebörden i företagens perspektiv. Detta tror vi har mycket att göra med att 
de tre organisationerna verkar i helt skilda branscher samt att de befinner sig olika stadier av 
användandet av denna styrmodell. 
 
Ett genomgående tema vi upptäckte var att ”empowerment” begreppet verkade vara ett 
aktuellt ämne i de tre organisationerna. Information om ”empowerment”, som återfinns i 
perspektivet utveckling/medarbetare syftar till att uppnå en hög grad av delaktighet. I dagens 
samhälle där individerna vill känna sig behövda och uppskattade på sina arbeten är det av 
största vikt att företagen lyckas att få in ett sådant tänkande med tillhörande mätetal i sina 
styrkort.  
 
Vi tyckte att alla tre företag som intervjuades hade tänkt på detta och Gruvön var det företag 
som var längst framskridet och bäst inom området. Florence på Kfpl pratade också mycket om 
detta, men hade inte några tydligt utformade riktlinjer för att uppnå en nödvändig grad av 
”empowerment”. Om TF är det svårt att dra några klara analyser av nämnda ämne då de ej 
hunnit tillräckligt långt med implementeringen, men de planer vi såg angående deras valda 
framgångsfaktor kompetens, tror vi kan samverka mycket bra med medarbetarnas delaktighet 
inom förvaltningen. 
 

5.1.1 Gruvöns Bruk  

 
Det som framgick av våra intervjuer var att oavsett vilket stadium företagen befann sig i var 
medarbetarperspektivet genomgående mycket viktigt. Medarbetarna är ett fristående 
perspektiv på Karlstad Flygplats och TF men på Gruvön är det inbakat i 
utvecklingsperspektivet. Detta faktum tror vi beror på att de två förstnämnda är 
tjänsteinriktade företag. Gruvön däremot är ett tillverkningsföretag. Vårt påstående styrks där 
av Hans Söderström som ansåg att deras viktigaste perspektiv var processperspektivet som 
hjälper till att hålla tillverkningskostnaderna på en acceptabel nivå.  
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Gruvön är ett bra exempel på ett företag som lyckats utarbeta och revidera sitt styrkort på ett 
sådant sätt att det passar verksamheten bra. Under intervjun kunde vi urskilja några tydliga 
paralleller från BSC:s grundläggande teorier. Bland annat hade Hans ur styrkortets fyra 
perspektiv skapat ett exceldokument där hela företagets produktion kunde följas upp samtidigt 
som det gavs möjlighet att gå in på aktivitetsnivå och studera enskilda maskiners 
produktivitet. Detta excelsystem påvisar att enbart BSC konceptet har en begränsad roll i 
företagens verksamhetsstyrning, och för Gruvön krävs det kompletterande metoder i form av 
detta system. Det här innebär absolut inget negativt för företaget, men det urskiljer några av 
de brister BSC lider av, såsom djupgående analyser och kontroller. BSC är mer ett 
övergripande verktyg organisationens styrning.  
 

5.1.2 Karlstad Flygplats 

 
Det fanns flera anledningar till att Karlstad Flygplats avvecklade sitt ursprungliga BSC. Det 
bristfälliga ”push and pull” systemet var en av dem. Merparten av den kritik som riktades mot 
styrkortet var att det innehöll en stor mängd överflödig information, vilket gjorde styrkortet 
svårhanterligt. Kfpl:s akilleshäl var som sagt den bristande pulleffekten då medarbetarna haft 
svårt att sortera ut rätt information för just sina uppgifter.  
 
Tanken med BSC är att alla perspektiv ska ha lika stor betydelse och skapa en balans mellan 
verksamhetens olika områden. Under intervjun med Florence framgick det att Kfpl hade 
misslyckats med detta. Troligtvis på grund av att styrkortsmodellen inte passar deras 
verksamhet. Ytterligare en stark anledning till avvecklingen var att systemet med de 
integrerande perspektiven inte alls fungerade tillfredställande. Vi instämmer också med 
tidigare forskning att alltför många nyckeltal kan leda till svårigheter angående uppföljning 
och vi tror det kan ha varit så i detta fall.  
 
Karlstad Flygplats har som sagt gått ifrån sitt ursprungliga BSC och kompletterar nu sin 
verksamhetsstyrning med alternativa styrmodeller. ”Basic airport” programmet som varit 
mycket lyckosamt för flygplatsen anser vi ha förankring i ”Business Process Reenginering”. 
BPR bör användas när ett företag är i behov av stora förändringar, som till exempel att vända 
en förlusttrend, vilket också var fallet för Kfpl. Inom en snar framtid kommer flygplatsen att 
börja använda sig av ABC-kalkyler för den kommersiella marknaden och som det framgår av 
”Activity Based Management” gäller det för Kfpl att rätt kostnad påförs rätt objekt. Om detta 
system blir framgångsrikt återstår att se. Ett positivt utfall kan innebära att företagets 
strategiska verksamhet styrs mot nya förbättrade produkter, marknader och segment samt att 
olönsamma processer och objekt kan identifieras och elimineras. 
 

5.1.3 Teknik och fastighetsförvaltningen 

 
Vår analys angående TF kommer i stor utsträckning grunda sig på deras förväntningar 
angående sina ej helt fastställda perspektiv. Karstad kommun har som sagt inte fastställt sina 
perspektiv än men allt tyder på att det inte kommer att avvika alltför mycket från hur 
perspektiven framställs i teorin. Det bör understrykas att det viktiga inte är vad perspektiven 
döps till utan vad de innehåller. 
 
För att TF ska kunna skörda de förväntningar de har angående projektet måste en väl avvägd 
balans mellan valda aktiviteter och nyckeltal hittas. Inom detta område är det betydelsefullt 
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för TF att de finner några få väsentliga nyckeltal som en stor del av verksamheten bygger på 
och sedan lägger stort fokus på dem angående uppföljning och utvärdering. 
 
I nuläget har TF utformat sitt styrkort strikt efter de teoretiska grunderna utan att ha, anser vi, 
gjort de nödvändiga anpassningarna för sin verksamhet. Men man måste ha i åtanke att 
projektet är långt ifrån färdigställt. Vissa av de steg som nämns i utvecklingsprocessen kan TF 
bortse från då de inte är ett nystartat företag utan en sammanslagning av två befintliga 
organisationer, vilket borde förutsätta att de har en bra kännedom av sin bransch. Strategin 
borde inte heller vålla några problem för TF tycker vi, med tanke på det faktum att de har en 
bra helhetssyn över sina resurser och förmågor.  
 
Ett problem vi ser med den gemensamma visionen skulle kunna vara om de två tidigare skilda 
förvaltningars visioner och strategier befann sig långt ifrån varandra och en kompromiss fick 
ske. En förutsättning för ett väl fungerande styrkort är att det måste innehålla ett antal kritiska 
framgångsfaktorer. TF har ännu inte uppvisat några sådana på avdelningsnivå. Vad detta 
beror på vet vi inte, då det inte framgick under vår intervju.  
 

5.2 Uppföljning 
 
De uppföljningsmöten som respektive organisation håller skiljer sig ganska rejält från de som 
framställs i teorin, där framhålls det att den strategiska och operativa uppföljningen bör hållas 
åtskild. Vi fann att inga av våra objekt gjorde någon särskiljning på den operativa och 
strategiska delen i varken tid eller plats. Alla följer dock den teoretiska tidsrymden på en 
månad beträffande uppföljningsmöten av den operativa verksamheten. När företagen inte 
åtskiljer sina delar resulterar detta ändå i något positivt då en minimering av organisationernas 
arbetsbörda sker i och med att sammanställningsmomentet utgår. Dessutom kommer de frågor 
som berör båda delarna automatiskt att sammanfogas, vilket kan leda till att både den 
operativa och strategiska driften gynnas.  
 
Under våra intervjuer fann vi två moment där organisationerna hade vidtagit åtgärder som 
innebar att ”single-loop learning” uppstod. Hygiencertifieringen på Gruvön var ett sådant, då 
företagets nuvarande strategi och affärsidé inte ändrades utan nämnda certifiering kunde ske 
under befintliga ramar. Certifieringar som denna kan vara effektiva för att uppvisa ett starkt 
varumärke samt tillförlitliga processer som därmed skapar intresse hos såväl befintliga kunder 
som nya, vilket också var fallet på Gruvön. 
 
Karlstad Flygplats var däremot mer eller mindre tvingade att genomföra en form av ”single-
loop learning” då enheten under en längre tid uppvisade ständigt röda siffror. ”Basic airport” 
programmet blev en relativt lyckad lösning på detta problem, då deras kostnader minskade 
avsevärt utan att Kfpl behövde ändra nåt i sin utstakade strategi.  
 
En förutsättning för en organisations fortsatta utveckling är att det finns öppen dialog inom 
företaget om dess mål och visioner. Det framkom under intervjuerna att både Gruvön och 
Kfpl hade möten där synpunkter kunde ges på företagets strategi och vision enligt ”double-
loop” systemet. Det här tvåvägsinformationsutbytet utgör en viktig aspekt för verksamheten 
då underordnade chefer kan komma med synpunkter och förslag till de strategier som krävs 
för att organisationerna ska kunna bemöta uppkomna hot eller ta till vara på möjligheter. 
Dessa chefer har oftast en bättre insyn i produktionen eller företagets marknad och vi anser 
precis som teoriförespråkarna att det är högst väsentligt att de ges möjlighet att komma till 
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tals. Den inblick vi fick i företagens organisering med betoning på sådana här möten ansåg vi 
något bristfällig med tanke på hur det framställs i teorin, dock måste det tilläggas att vår tid 
var begränsad under intervjuerna och allt kanske inte framgick på bästa sätt. Anledningen till 
att företagen ”slarvar” i viss mån med detta kan i mycket stor utsträckning vara en fråga om 
pengar och resurser. 
 
De företag vi intervjuat har alla påpekat vikten av att styra med mått som kan förbättras och 
mätas på enkla och lättförståeliga sätt, för att därigenom motivera medarbetarna i företaget 
samt få kraft i styrningen. Finansiella mått såsom räntabilitet och kassaflöde ansåg de vara bra 
kriterier för att uppnå dessa mått. Om BSC-styrningen sedan är den bästa metoden för det kan 
diskuteras. Oavsett styrmetod uppenbarar sig här en risk om det blir för stort fokus på de 
finansiella måtten. Följden blir att de resterande perspektiven åsidosätts vilket skapar obalans 
i BSC och som slutligen leder fram till att styrkortet tappar sin kraft och sitt syfte. 
 
En del av den kritik som riktats mot styrkortsmodellen handlar om att det är enbart företag 
som har ”råd” att vara långsiktiga kan använda den. Även om Florence på Kfpl aldrig sa detta 
rakt ut tror vi det faktum att flygplatsen gick med förlust spelade en avgörande i avvecklingen 
av deras BSC. 
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6. Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi gå igenom våra egna tankar och synpunkter på våra 
intervjuobjekts styrkort. Vi kommer också att ge vår åsikt om varför BSC i vissa ögon ansetts 
som ett något föråldrat styrmedel. Slutligen ger vi vår syn på varför de organisationer vi 
undersökt har haft varierande resultat med sina styrkort. 
 

6.1 Gruvöns Bruk 
 
Detta företag är det enda i vår uppsats som i nuläget har ett aktivt och fungerande styrkort. En 
av anledningar är att de lyckats få sina perspektiv att samverka och komplettera varandra. I 
och med detta har företaget hittat den nödvändiga röda tråden. En riskfaktor som vi ser på 
Gruvön gällande deras BSC är att eldsjälen till systemet, Torbjön Joghed, inte längre finns 
kvar i organisationen. Nuvarande år har varit något av ett mellanår för BSC-styrningen då nye 
VD:n ännu inte riktigt hunnit sätta sig in i systemet och företagets processer. Faran som 
uppenbarar sig är att han vill införa en annan verksamhetsstyrning då sådant handlar mycket 
om personlig smak och man lätt kan bli färgad av hur man har arbetat tidigare. Vi tror dock att 
om han tar till sig systemet kan företaget fortsätta att dra nytta av det länge till då det är 
inarbetat och väl anpassat. 
 

6.2 Karlstad Flygplats 
 
Den första tanke vi båda fick efter intervjun med Florence var att de gav upp styrkortet för 
tidigt utan ge det en ärlig chans. Det verkade inte som de tänkt igenom hur man på bästa sätt 
skulle anpassa systemet till sin verksamhet. Det kastades in ett BSC strikt uppbyggt efter 
teorierna för att sedan drygt ett år senare förkasta styrkortet på grund av att det skapade för 
mycket och onödigt arbete. Det måste ske ett kontinuerligt arbete med styrkortet samt 
ständiga utvärderingar av valda strategier och mål. Om detta genomförs och man ändå inte ser 
några lösningar på uppkomma problem och svårigheter kan det vara aktuellt att överge 
modellen. Vi tycker ändå som sagt att ett år är lite för kort tid och att en viss mån av panik 
kan ha innefunnit sig, men faktum kvarstår att Kfpl har uppvisat bättre och bättre resultat efter 
avvecklingen. Om detta beror på den nya styrmodellen eller inte låter vi vara osagt, men klart 
är i alla fall att en kostnadsreducering skett med hjälp av BPR. 
 

6.3 Teknik och fastighetsförvaltningen 
 
De tidiga utkasten till styrkorten vi fick inblickar i såg intressanta och genomtänkta ut. Detta 
beror förmodligen på att implementeringen varit påtänkt en längre tid, faktiskt redan innan 
sammanslagningen. Faran vi ser hos TF är att de kan gå samma öde till mötes som Kfpl med 
ett överflöde av information orsakat av de många (8) styrkorten. TF bör som många andra 
företag utveckla kompletterande styrmodeller vid sidan om BSC och inte enbart förlita sig på 
denna metod. 
 
Jan-Eric angav att ett flertal medarbetare upplevde tveksamhet inför förändringen då de hade 
uppfattningen av att det skulle skapa för mycket jobb. Det här ser vi bara som en naturlig 
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reaktion då stora omställningar ofta väcker skeptiska tankar och osäkerhet. En viktig uppgift 
för TF blir att försöka få sina tveksamma arbetare att förstå de positiva sidorna med projektet. 

6.4 Våra tankar om BSC 
 
Vi vill avsluta vår uppsats med att påstå att det egentligen inte spelar så stor roll vad man 
väljer för styrmedel om affärsidén och produkterna i grunden är olönsamma. Det här fungerar 
också tvärtom, då en produkt som är högt eftertraktad eller ensam på marknaden mer eller 
mindre säljer sig själv. Det är i sådana situationer man kan dra nytta av de fördelar BSC 
erbjuder, då styrkortet kan hjälpa till att stärka eller befästa denna vinstgivande position. En 
riskfaktor med BSC är att företagen övervärderar modellen och tror att ett bra ursprungligt 
styrkort automatiskt löser alla de problem en verksamhet kan stöta på. Detta är givetvis inte 
sant, då det krävs ett stort engagemang från företagsledningen samt medarbetarna för att hålla 
styrkortet uppdaterat och rätt anpassat. Om BSC är bättre eller sämre än någon annan 
styrmetod är svårt att utvärdera då detta ofta är en fråga om personligt tycke och smak. En 
generell fallgrop som då kan inträffa när det gäller verksamhetsstyrning är att personer i 
ledande befattningar får upp ögonen för en viss sorts styrmodell, exempelvis BSC, och då 
förbiser andra styrsystem som kanske skulle vara bättre lämpade för organisationen.  
 
Den särskiljning teoretikerna förespråkar rörande operativ och strategisk uppföljning anser vi 
våra något överdriven. Denna tanke delas också av samtliga företag i vår undersökning. I 
verkligenheten har organisationer oftast begränsade resurser vad gäller både pengar och 
personal. Problemet med att dela upp den operativa och strategiska delen är att det blir för 
resurskrävande. Dessutom brukar de som deltar i företagens diskussionsmöten ha 
ansvarsområden som sträcker sig in i båda delarna. Därför anser vi att en uppdelning av 
delarna kan bli överflödig och onödig.  
 
En viktig aspekt för att lyckas med sitt BSC är att vara lyhörd och ta till sig nya idéer som 
utvecklar företagets styrning. Det är lätt att känna sig nöjd med det man konstruerat, särskilt 
om företaget går bra och därmed gå miste om information som behövts för att uppdatera sitt 
styrkort. Bortfallet av information skapar en avtrubbande trend och styrkortet minskar i 
effektivitet.    
 
I inledningen av vårt arbete tog vi upp påståendet att BSC spelat ut sin rätt och numera anses 
förlegat. Vi fann inga konkreta bevis för att detta skulle vara sant. I åtanke får man då ha att vi 
endast genomförde tre intervjuer. Det vi kom fram till var precis som det tidigare tillstyrkts, 
att det är avgörande för företagen att finna sin ”egna” modell av denna styrning. 
 
Anledningar vi upptäckt till att BSC avskaffas är bland annat att företag inte har råd att satsa 
de långsiktiga resurser som krävs för att utbilda sin personal och genomföra kontinuerliga 
mätningar. Om man misslyckats med detta infinner sig känslan av att styrmetoden ej är 
effektiv för verksamheten. Det här kan också vara sant om man inte ger metoden tillräckligt 
lång tid för att smälta in och bli en del av företagskulturen. Men precis som nämndes ovan 
undersökte vi bara tre företag och med denna bakgrund kan man nog inte dra alltför stora 
generella slutsatser. Det kan helt enkelt vara så att hur mycket man än försöker anpassa sitt 
BSC utefter organisationen fungerar inte denna styrmetod på alla företag. 
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Det går inte att påstå att BSC har stor utbredning som verktyg för verksamhetsstyrning då 
många företag under vår jakt på intervjuobjekt uppgav att de inte använde sig av det. Trots 
detta finns det relativt mycket skrivet om konceptet där merparten av teoretikerna intar en 
positiv ställning. Om BSC kommer att gå en ljus framtid till mötes är svårt att sia om, men 
troligen kommer ämnet diskuteras om dess vara eller inte. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall för Gruvöns Bruk, Billerud AB 
 
Bakgrund 
 

1. Beskriv företaget (verksamheten, antal anställda, affärsidé, strategi, vision, kunder, 
etc) 

2. Beskriv din befattning och dina uppgifter i företaget 
3. När och varför började ni använda BSC? 
4. Tillvägagångssätt vid implementeringen (vilka var delaktiga)? 
5. Redogörelse om företagets BSC (val av perspektiv, strategiska mål, styrmått, 

motivering av dessa val). 
6. Hur tycker du att kunskapen om balanserat styrkort är inom företaget? 
 

Operativ nivå 
 

1. Hur följer ni upp ert styrkort? 
2. Har ni diskussions möten om uppföljningen och i så fall hur ofta och vilka medverkar? 
3. Vem tar fram informationen om uppföljningen? 
4. Sprids informationen vidare inom företaget till alla och i så fall hur, om inte, vilka får 

ta del av informationen? 
5. Hur mycket tid läggs ner på uppföljning och vad analyseras?  
6. Vilka nyckeltal används? 
7. Hur ofta mäter ni nyckeltalen, något nyckeltal som ni anser viktigare än de andra? 
8. Är det något perspektiv som ni lägger ner större vikt på?  
9. Tillvägagångssätt för att nå de uppsatta målen inom varje perspektiv, vilka mått 

används för att se om de är uppnådda? 
10. Hur dokumenteras uppföljningen? 
11. Hur arbetar ni för att öka er personals kompetens? 
12. Hur kan en anställd påverka företaget (idéer, synpunkter)?  
13. På vilket sätt uppmuntras sådant? 
14. Vilka kvalitetsmätningar görs inom företaget? 
15. Vilken verksamhetsstyrningsmetod användes innan BSC, varför bytte ni? 
16. Hur tog de anställda emot BSC, innebar det några direkta skillnader för dem? 
17. De anställdas uppfattning om BSC? 
18. Förändrades medarbetarnas arbetssituation något? 
19. Vilka icke-finansiella mått används? 
20. Har något reviderats sedan implementeringen (framgångsfaktorer, mått, nyckeltal), om 

så är fallet, vilka var delaktiga? 
21. Om revidering skett, hur uppmärksammades det behovet och uppstod några problem 

vid själva revideringsarbetet? 
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Strategisk nivå 
 

1. Följs den strategiska delen av BSC upp (hur ofta, tillvägagångssätt)? 
2. Hur uppfattar ni omvärlden (stabil/föränderlig)? 
3. Gör ni kontinuerliga omgivningsanalyser för att jämföra med er valda strategi? 
4. Har något reviderats sedan implementeringen (mål, strategi)? 
5. Om ni har reviderat, varför reviderades just detta? 
6. Vilka utförde revideringen? 

 
Avslutande frågor 
 

1. Separeras strategisk och operativ uppföljning eller görs det gemensamt? 
2. Vilka har de stora fördelarna varit med BSC? 
3. Vad har varit negativt? 
4. Gradera er tillfredsställelse med ert BSC på en tio-gradig skala 
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Bilaga 2 
 

Intervjumall för Karlstad Flygplats 
 
Bakgrund 
 

1. Beskriv företaget (verksamheten, antal anställda, affärsidé, strategi, vision, kunder, 
etc) 

2. Beskriv din befattning och dina uppgifter i företaget 
3. När och varför började ni använda BSC? 
4. Tillvägagångssätt vid implementeringen (Vilka var delaktiga) 
5. Redogörelse om företagets BSC (val av perspektiv, strategiska mål, styrmått, 

motivering av dessa val). 
6. Hur tycker du att kunskapen om balanserat styrkort är inom företaget? 
 

Operativ nivå 
 

1. Hur följer ni upp ett styrkort? 
2. Har ni diskussions möten om uppföljningen och i så fall hur ofta och vilka medverkar? 
3. Vem tar fram informationen om uppföljningen? 
4. Sprids informationen vidare inom företaget och i så fall hur, om inte, vilka får ta del 

av informationen? 
5. Hur mycket tid läggs ner på uppföljning och vad analyseras? 
6. Var det något perspektiv som ni lade större vikt på?  
7. Hur ofta mäter ni nyckeltalen, något nyckeltal som ni anser viktigare än de andra? 
8. Hur dokumenteras uppföljningen? 
9. Hur upptäckte ni revideringsbehoven? 
10. Uppstod några problem vid själva revideringsarbetet? 
 

Strategisk nivå 
 

1. Följs den strategiska delen av er verksamhetsstyrning upp (hur ofta, 
tillvägagångssätt)? 

2. Hur uppfattar ni omvärlden (stabil/föränderlig)? 
3. Gör ni kontinuerliga omgivningsanalyser för att jämföra med er valda strategi? 
4. Hur upptäckte ni revideringsbehoven? 
5. Vilka utförde revideringen? 

 
Avslutande frågor 
 

1. Separeras strategisk och operativ uppföljning eller görs det gemensamt? 
2. Fann ni några fördelar med BSC? 
3. Vad var mest negativt? 
4. Gradera er tillfredsställelse med ert BSC på en tio-gradig skala 
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Bilaga 3 
 

Intervjumall för TF 
 
Bakgrund 
 

1. Beskriv företaget (verksamheten, antal anställda, affärsidé, strategi, vision, kunder, 
etc) 

2. Beskriv din befattning och dina uppgifter i företaget 
3. Vad hade ni för styrningen innan? 
4. Hur växte beslutet fram att införa BSC? 
5. Tillvägagångssätt vid implementeringen (vilka var delaktiga) 
6. Redogörelse om företagets tilltänkta (om det nu är fastställda) BSC, val av perspektiv, 

strategiska mål, styrmått. 
7. Förväntningar av införandet, vad tror ni kommer att bli positivt, ser ni några risker? 

 
Operativ nivå 
 

1. Hur har ni tänkt att BSC ska styra er verksamhet (uppföljning, diskussionsmöten, 
dokumentering) 

2. Har ni på förhand några bestämda nyckeltal? 
3. Är det något perspektiv som ni anser kommer vara viktigare än de andra?  
4. Tillvägagångssätt för att nå de uppsatta målen inom varje perspektiv, vilka mått 

används för att se om de är uppnådda? 
5. Hur har ni tänkt att sprida företagsinformation vidare till medarbetarna? (vilka 

kommer att få ta del av den och vilken information kommer att spridas)  
6. Hur arbetar ni för att öka er personals kompetens? 
7. Hur kan en anställd påverka företaget (idéer, synpunkter)?  
8. På vilket sätt uppmuntras detta? 
9. Vilka kvalitetsmätningar kommer att göras (nöjdkundindex, 

medarbetarundersökningar)? 
10. Har de anställda några förväntningar på BSC, kommer det att innebära några direkta 

skillnader för dem? 
11. Vilka icke-finansiella mått kommer att användas ni inom BSC? 
 

Strategisk nivå 
 

1. Kommer det separeras mellan strategisk och operativ uppföljning eller görs det 
gemensamt? 

2. Hur uppfattar ni omvärlden (stabil/föränderlig)? 
3. Gör ni kontinuerliga omgivningsanalyser för att jämföra med er valda strategi, i så fall, 

vilka modeller användes för detta? 
4. Har något reviderats från grundtanken som ni hade av BSC (mål, strategi)? 
5. Om ni har reviderat, varför reviderades just detta? 
6. Vilka utförde revideringen? 
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Bilaga 4 
 

Karlstad Flygplats avvecklade styrkort 
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Bilaga 5 
 

Styrkort för ansvarsområde Ekonomi inom TF 

 


