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Sammanfattning

Titel Balanced  Scorecard  –  Utveckling  och  utmaningar  för  IP  Industri  & 
Projektconsult AB

Författare Daniel Foleby, Johan Kjellsson och Johan Larsson
Typ av arbete Magisteruppsats i ekonomistyrning, företagsekonomi 91-120 hp
Datum 2008-05-29
Handledare Krister Bredmar
Syfte Syftet  med uppsatsen är att  undersöka och förklara  hur ett  balanserat 

styrkort  kan  se  ut  för  IP  Industri  &  Projektconsult  AB  samt  vilka 
utmaningar och problem företaget kan uppleva.

Problem Balanced Scorecard är idag ett aktuellt ämne. Allt fler företag planerar 
att införa ett styrkort i sin verksamhet. Därför har vi grundat vår uppsats 
utifrån  följande  problemformulering:  ”Hur  ska  ett  balanserat  styrkort 
vara  uppbyggt  för  att  kunna  anpassas  för  verksamheten  samt  vilka 
utmaningar och problem kan uppstå för företaget vid uppbyggnad och 
implementering av ett balanserat styrkort?”

Metod Vi har i huvudsak använt oss av en deduktiv ansats och en kvalitativ 
metod  i  vårt  arbete.  Vi  har  valt  att  använda  oss  av  intervjuer  som 
underlag för vår empiriska undersökning. Anledningen till varför vi valt 
att använda oss av detta tillvägagångssätt är att vi vill kunna få ett djup i 
undersökningen  samt  ge  oss  möjligheten  att  ställa  följdfrågor  vid 
intervjutillfället.

Resultat Undersökningen  på  företaget  har  visat  att  om  företaget  väljer  att 
implementera ett balanserat styrkort är det viktigt att företaget lägger ner 
tid och resurser på att  göra styrkortet  rättvist.  Det  är  även viktigt  att 
styrkortet byggs upp enligt en enkel struktur så att det inte blir för svårt 
att  använda  i  den  ekonomiska  styrningen.  Vid  uppbyggnaden  av 
styrkortet är det lämpligast att använda fyra perspektiv, då dessa speglar 
företagets verksamhet på ett  korrekt sätt.  Medarbetarna och företagets 
utveckling  bör  behandlas  i  samma  perspektiv,  eftersom  företagets 
utveckling  i  stor  grad  är  beroende  av  medarbetarnas  kompetens  och 
utveckling då företaget är ett tjänsteföretag. IP Consult står inför vissa 
utmaningar  och  problem i  samband med  styrkortsarbetet.  Dessa  är  i 
första  hand  utmaningar  som ledningen  står  inför,  då  deras  stöd  och 
engagemang  är  en  avgörande  faktor  för  att  få  de  anställda  att  bli 
motiverade  och  engagerade  i  styrkortsarbetet.  Företagets  outvecklade 
affärssystem är ett hinder för införandet av Balanced Scorecard, eftersom 
styrkortet kräver omfattande mätningar. Detta bidrar till att mätningarna 
som ska göras inte kan mätas och följas på ett sätt som krävs för att 
organisationen ska kunna ta lärdom av tidigare händelser.

Abstract
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Title Balanced Scorecard – Development  and challenges  for  IP Industri  & 
Projektconsult AB

Authors Daniel Foleby, Johan Kjellsson och Johan Larsson
Course Master thesis in economics, 91-120 hp
Date 2008-05-29
Supervisor Krister Bredmar
Aim The purpose with this thesis is to investigate and explain how a Balanced 

Scorecard can look like for IP Industri  & Projektconsult  AB and the 
challenges and problem the company may experience.

Problem Balanced  Scorecard  is  today  a  relevant  subject.  More  and  more 
companies plan to introduce a scorecard into their organization. Due to 
this we have founded our thesis based on the following problems: “How 
should  a  Balanced  Scorecard  be  created  to  be  able  to  adjust  to  the 
organization and which challenges and problems may the company face 
when developing and implementing a Balanced Scorecard?”  

Methodology We have used a deductive approach and a qualitative method in  our 
study. We also carried out in- depth interviews as a foundation to our 
empirical research which give us the possibility to have an open-ended 
discussion. 

Conclusion The  research  made  at  the  company  has  shown  that  if  the  company 
chooses  to  implement  a  Balanced Scorecard,  it  is  important  that  the 
company put time and resources into the scorecard to make it reasonable. 
It  is also important that  the scorecard is created according to a plain 
structure in order to facilitate the use of it. When creating the scorecard, 
it is most suitable to use four different perspectives since these shows the 
company’s  organization  in  a  right  way.  The  employees  and  the 
company’s  development  should  be  taken  care  of  in  the  same 
perspectives, since the company’s development is highly depended on 
the employees’ competence and development, due to that the company is 
a service company. IP Consult is facing certain challenges and problems 
concerning  the  scorecard  and  these  are  foremost  challenges  that  the 
management is facing since their support and commitment is a decisive 
factor  in  order  to  get  the  employees  motivated  and  engaged  in  the 
scorecard. The company’s undeveloped business system is a hinder for 
the introduction of Balance Scorecard due to that the scorecard demands 
extensive measurements. As a result, the measurements can not be done 
and followed in such way that is demanded in order for the organization 
to learn of previous occurrences. 
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– Inledning –

1 Inledning
 det inledande kapitlet kommer vi först att behandla bakgrunden till varför det balanserade 

styrkortet uppkom. Därefter presenterar vi vår problemdiskussion som ska utmynna i en  

problemformulering och ett syfte. Det inledande kapitlet avslutas med en avgränsning och en 

disposition. 

I

1.1 Bakgrund
På 1930-talet, när Kreugerkraschen slog in, ökade kraven på externredovisning. (Gröjer, 2002). 

Den traditionella ekonomistyrningen hade som främsta syfte att öka effektiviteten i företagen 

och fokus låg på monetära mätningar. Det har under de senaste årtiondena uppstått kritik mot 

den  traditionella  ekonomistyrningen,  då  den  nästan  enbart  fokuserar  på  finansiella  mått. 

Orsaken  till  kritiken  är  att  förhållanden  har  förändrats  sedan  den  traditionella 

ekonomistyrningen  framkom.  Vid  den  här  tidpunkten  var  i  stort  sett  all  ekonomistyrning 

inriktad på budgetering, standardkalkyler, internprissättning och DuPont–modellen. (Olve, et al, 

1999).

Sedan andra världskriget har industrin genomgått en stor teknologisk förändring och de flesta 

organisationer har blivit större och mer komplexa. Denna förändring har lett till en efterfrågan 

på ny styrning inom företagen. De finansiella måtten visar på effekten av tidigare beslut, men 

de  lyckas  inte  ge  ledningen  underlag  för  långsiktiga  strategiska  beslut.  För  att  vara 

konkurrenskraftiga behöver företagen en mer komplett rapportering som rör olika aspekter av 

verksamheten, vilket har gjort att flertalet system och verktyg, som exempelvis Kaizen, Lean 

Production och Total Quality Management, växte fram under 1980-talet. (Olve, et al, 1999).

I början av 1990-talet började Robert S. Kaplan och David P. Norton att studera och utveckla ett 

förslag som skulle lösa den ökade efterfrågan på en mer komplett rapportering. Under en tid 

hade den amerikanska industrin förlorat konkurrenskraft främst gentemot Japan. Kaplan och 

Norton  studerade  användningen  av  nya  mätetal  för  prestationsmätning  inom  ett  antal 

framgångsrika  och  innovativa  amerikanska  företag.  Dessa  undersökningar  utmynnade  i  en 

första version av Balanced Scorecard. (Lindvall, 2001).

Balanced Scorecard innehåller fortfarande en del finansiella styrtal, men enbart dessa räcker 

inte för att styra ett modernt företag. Det som har tillkommit med det balanserade styrkortet är 

att  företag  även  ska  lägga  fokus  på  icke-finansiella  aspekter  som kunder,  innovation  och 
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– Inledning –

utveckling samt interna processer. (Kaplan & Norton, 1996). En del företag har genom åren 

föredragit att lägga till en del perspektiv för att bättre spegla verksamheten. Exempel på detta är 

ett  separat  perspektiv  för  personalen  och  informationsteknologin.  (Olve  et  al.,  1999). 

Försäkringsbolaget Skandia ses av många som det första företaget som lyckats ge en bild av 

helheten i företaget genom att lägga fokus på annat än bara det finansiella. (Olve, et al., 2003).

När  Kaplan och Norton i  början av 1990-talet  introducerade det  balanserade styrkortet  var 

mottagandet från allmänheten positivt.  Att  mäta verksamheten i  fler perspektiv än bara det 

finansiella blev snart allt viktigare för företagen. Tidigare hade det uppfattats som fördelaktigt 

om hela företagets verksamhet kunde sammanfattas i ekonomiska mått, men efter införandet av 

styrkortet blev andra mått mer nödvändiga för helhetsbilden. (Lindvall, 2001).

1.2 Problemdiskussion
Ett balanserat styrkort hjälper en organisation att beskriva verksamhetens vision och strategi 

genom ett antal mått för vart och ett av de fyra perspektiven. Styrkortets avsikt är att ge en 

balanserad  bild  av  verksamheten  och  genom en  komplett  beskrivning  är  det  lättare  att  se 

organisationens helhet. Balanced Scorecard visar perspektiven dels genom historiska aspekter, 

det vill säga dåtid och framtid, men även på externa och interna aspekter av verksamheten. 

(Olve, et al., 2003). Styrkortets olika perspektiv ska också visa ett orsak och verkan-samband, 

där de olika målen och måtten bör ha ett nära samband. Orsakskedjan bör framgå i styrkortets 

samtliga perspektiv. (Kaplan & Norton, 1996).

Efter  att  begreppet  Balanced  Scorecard  introducerades  i  början  av  1990-talet  har  flertalet 

företag  implementerat,  eller  tänkt  att  de  ska  implementera,  styrkortet.  Organisationer  som 

introducerar  Balanced Scorecard  måste  dock ha tålamod med arbetet  och  det  dröjer  oftast 

många år innan effekterna av introduceringen ger resultat. (Olve, et al, 2003). Även om det 

balanserade styrkortet  har  många fördelar  finns det  företag och  organisationer  som inte  är 

lämpade att använda metoden. Styrkortet kräver att det finns ett upplevt behov och en stark vilja 

att styra verksamheten med ett långsiktigt fokus utifrån dess vision och strategi. (Samuelsson, 

2004). I tidigare kurser har vi studerat vad ett balanserat styrkort kan innebära för fördelar för 

en organisation och därför är vi intresserade av att fördjupa oss i styrkortsarbetet genom att 

utveckla ett Balanced Scorecard för ett företag. Vi är också intresserade av att se vilka problem 

och utmaningar  ett  företag kan  stöta  på  både  vid  framtagandet  av styrkortet  och  vid  dess 

implementering.  
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1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande problemformuleringar:

– Hur ska ett balanserat styrkort vara uppbyggt för att kunna anpassas för verksamheten?

– Vilka  utmaningar  och  problem  kan  uppstå  för  företaget  vid  uppbyggnad  och 

implementering av ett balanserat styrkort?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara hur ett balanserat styrkort kan se ut för IP 

Industri & Projektconsult AB samt vilka utmaningar och problem företaget kan uppleva. 

1.5  IP Industri & Projektconsult AB – företagsbeskrivning 
IP Industri & Projektconsult AB, som i fortsättningen benämns IP Consult, är ett konsultföretag 

inom industriell teknik. Företaget bildades 1985 i Kalmar och finns nu på ytterligare tre orter, 

Oskarshamn,  Malmö  och  Bålsta.  (Se  bilaga  1  för  organisationsschema).  Företaget  har  40 

anställda  och  under  det  senaste  verksamhetsåret  omsatte  företaget  35  miljoner  kronor.  IP 

Consult ska tillgodose industrins behov av kvalificerade ingenjörinsatser och kunderna finns 

främst inom process-, verkstads- och miljöindustrin samt inom energiproduktion. Företaget är 

indelat i fem olika teknikområden, vilka är projektteknik, industriell  elteknik, industriell  IT, 

underhållsteknik och maskinteknik. 

Området projektteknik omfattar att IP Consult ingår i beställarens projektorganisation eller att 

de utför en komplett  entreprenad.  Projektens kvalitet  säkras med hjälp av projektrelaterade 

kvalitetsplaner.  Inom  industriell  elteknik  erbjuder  IP  Consult  elektronikkonstruktioner  och 

projektering av allmän installation i industriell miljö. Inom industriell elteknik utförs uppdrag 

inom elkraft, automation, styr och regler samt instrument och mätteknik. Verksamhetsområdet 

industriell IT är inriktat på utveckling av kundspecifika applikationer av såväl maskinvara som 

programvara.  Exempelvis  utförs  applikationer  med allt  från produktionsnära  styrsystem till 

lösningar med kopplingar till affärssystem. Underhållsteknik innefattar att IP Consult upprättar 

både systembeskrivningar  samt drift- och underhållsinstruktioner för både anläggningar  och 

affärssystem.  Inom området maskinteknik består arbetsuppgifterna i huvudsak av utveckling 

och konstruktion av maskinutrustning, såväl inom process- som verkstadsindustrin, där de kan 

täcka  alla  faser  i  projekt,  från  framtagning av layouter  till  prov-  och  driftsättning av  hela 

anläggningar.

Ledstjärna

3



– Inledning –

Tillsammans når vi framgång!

Affärsidé

IP Consults affärsidé är att erbjuda kompetenta resurser inom området industriell teknik.

Vision

IP Consults vision är att vara det enkla företaget på ständig tillväxt präglat av hög social  

kompetens med en personlig inlevelse för varje kund, stor som liten. Företagets expansion skall  

vara genomtänkt och kontrollerad där engagemang, pålitlighet och kompetens är nyckelorden.

Målsättning

Målsättningen  är  att  vara  en  komplett  resurs  inom  industriell  teknik,  där  företaget  ökar  

kundernas  konkurrenskraft  genom  branscherfarenhet  och  teknisk  kompetens.  IP  Consult  

erbjuder  allt  från  ”totalåtaganden”  med  funktionsansvar  till  kompetens-  och 

resursförstärkning. Dessutom är målet att skapa ett långt och framtida samarbete genom ett  

förtroendeingivande bemötande mot kunden.

1.6 Avgränsning
I  vår  kommande  studie  om Balanced  Scorecard  kommer  vi  att  intervjua  IP  Consult.  Den 

rekommendation till ett styrkort som vi kommer att göra är inte en allmän rekommendation, 

utan enbart anpassat till IP Consult. 

1.7 Disposition
Kapitel 1 – Inledning

I det inledande kapitlet  kommer vi först att behandla bakgrunden till  varför det balanserade 

styrkortet  tillkom.  Därefter  presenterar  vi  vår  problemdiskussion  som  ska  utmynna  i  en 

problemformulering och ett syfte. Det inledande kapitlet avslutas med en avgränsning och en 

disposition. 

Kapitel 2 – Metod

I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi kommer att gå tillväga och vilka metoder vi 

kommer att använda oss av. Vi har valt att arbeta tillsammans med IP Consult och kommer att 

motivera vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet nedan.

Kapitel 3 – Referensram

I kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som vi valt att använda oss av. Vi börjar med 

att ge en introduktion till Balanced Scorecard. Vi kommer att beskriva Kaplan & Nortons fyra 

grundläggande perspektiv och vilken problematik som finns vid ett införande av styrkortet samt 

vad som krävs för att få Balanced Scorecard att fungera i verksamheten. Därefter kommer vi att 
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beskriva uppbyggnadsprocessen och en del av de kritiska röster som finns mot det balanserade 

styrkortet och slutligen avsluta med en teorisammanfattning.

Kapitel 4 – Empiri

I  kapitlet  kommer vi  att  redogöra  för  den  information  vi  fått  fram efter  att  ha genomfört 

intervjuer med IP Consult. Syftet med kapitlet är att återge de intervjuade personernas åsikter 

om Balanced Scorecard och företaget IP Consult. Vi inleder med att presentera de personer vi 

intervjuat inom organisationen. Vi kommer därefter att presentera de olika respondenternas syn 

på olika frågor som rör det balanserade styrkortet och situationen ser ut i företaget. Därefter 

kommer vi att presentera uppbyggnadsprocessen för IP Consult och slutligen återberätta hur vi 

uppfattar orsak och verkan-sambandet i företaget.

Kapitel 5 – Analys och slutsatser

I kapitlet kommer vi att koppla samman referensramen med den empiriska undersökningen. Vi 

kommer att  blanda kopplingen med våra egna åsikter och tankar,  men vi kommer att  vara 

väldigt  tydliga  med när  vi  drar  slutsatser.  I  slutet  av kapitlet  kommer  vi  att  förtydliga  de 

slutsatser vi har kommit fram till genom att sammanställa dessa i en sammanfattning.

Kapitel 6 - Diskussion

I kapitlet kommer vi att diskutera våra egna reflektioner inom ämnesområdet. 
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2 Metod
 följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi kommer att gå tillväga och vilka metoder vi  

kommer att använda oss av. Vi har valt att arbeta tillsammans med IP Consult och kommer 

att motivera vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet nedan. 

I
2.1 Forskningsansatser
Både det deduktiva och det induktiva synsättet anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra 

vetenskapliga slutsatser om. Det induktiva synsättet styrs av den empiriska forskningen istället 

för teorier och hypoteser. (Andersen, 1998).   Wallén (1996) betonar att det är viktigt att den 

empiriska insamlingen sker med en objektiv inställning. Motsatsen till induktion är deduktion 

och utgångspunkten ligger här i teorin, istället för empirin. Det innebär att det utifrån generella 

principer  kan  dras  slutsatser  om enskilda  händelser.  (Andersen,  1998).  En fördel  med  det 

deduktiva synsättet är att  arbetssättet  tar sin utgång i redan befintlig teori,  vilket  skapar en 

objektivitet i forskningen. (Patel & Davidson, 2003).

 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. En abduktiv ansats innebär att det 

utifrån ett enskilt utfall arbetas fram ett förmodat mönster, som ligger till grund för en teoretisk 

struktur. Det första steget i det abduktiva arbetssättet tenderar att vara induktivt, men nästa steg 

blir mer inriktat på deduktion, då teorin eller hypotesen prövas mot nya fall. Det finns både 

fördelar och nackdelar med det abduktiva arbetssättet. Fördelen är att forskaren inte blir bunden 

i  sitt  arbetssätt,  då  det  går  att  kombinera  både  induktion  och  deduktion.  Nackdelen  är  att 

forskaren omedvetet väljer objekt att studera baserat på tidigare erfarenheter, vilket kan leda till 

en uteslutning av alternativa tolkningar i det vetenskapliga arbetet. (Patel & Davidson, 2003).

Avsikten med vår uppsats är att utifrån vår teoretiska kunskap skapa en bild av hur vi kan 

konstruera ett balanserat styrkort. Därför kommer vi att arbeta efter det deduktiva synsättet. Vi 

börjar med att studera den teori som finns om Balanced Scorecard för att därefter samla in 

empiriskt material som med hjälp av den teoretiska referensramen ska ge oss det underlag som 

krävs för att utforma uppsatsen.    

2.2 Vetenskaplig grundsyn
En studie som utförs i en positivistisk syn är uppbyggd på logik och fakta som kommer av 

mätningar  som ska ge  en  förklarande  bild  av undersökningen.  Därmed utgår  positivistiska 

studier från hur det ser ut just nu samt att den eftersträvar objektivitet och vill ha tydliga svar 
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med en tydlig uppbyggnad. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Positivismen uppkom då 

vetenskapsmän ville att kunskapen skulle baseras på iakttagelser. (Molander, 1988). 

Hermeneutik ska, till skillnad från positivismen, bygga på att den som utför studien ska förstå 

en annan persons handlingar, vilket gör att språket och dialogen mellan människor spelar en 

stor roll.  Utgångspunkten inom hermeneutiken är den förförståelse som forskaren har inom 

problemområdet som ska bidra till att utforma ett problem. Därefter ska forskaren skapa sig en 

förståelse  genom  att  tolka  dialogen  med  antingen  fysiska  personer  eller  böcker  och 

observationer  av  beteenden.  (Eriksson  &  Wiedersheim-Paul,  2001).  Målet  med  det 

hermeneutiska synsättet behöver inte enbart vara att ge den som utför studien ett enda svar på 

det undersökta problemet, utan studien kan istället mynna ut i flera tänkbara lösningar beroende 

på egna tolkningar. (Lundahl & Skärvad, 1999).

Den kritiska teorin är en blandning av positivism och hermeneutik. Detta synsätt uppstod till 

följd av åsikter om att det inte enbart gick att förlita sig på positivism eller hermeneutik för att 

skaffa  sig  en  fullständig  bild  av  ett  problem.  Enligt  den  kritiska  teorin  är  det  inte  alltid 

tillräckligt  att forskaren ska vara objektiv och lagbunden, utan det krävs även tolkande och 

subjektiva syner för att  kunna skapa en helhetsbild.  Det är  här den största skillnaden finns 

mellan den kritiska teorin och de två övriga synsätten. (Eriksson & Wiedersheim–Paul, 2001).

Vår studie bygger primärt på det hermeneutiska synsättet, eftersom vi vill försöka skapa oss en 

förståelse för det problem vi ska utreda. Vi hoppas även att vi med hjälp av det hermeneutiska 

synsättet kan generera flera lösningar på vårt problem beroende på våra egna tolkningar av den 

information som vi tar  del  av. Vi anser att  vi  inte kan tillämpa det positivistiska synsättet, 

eftersom vårt empiriska material inte byggs på mätbara företeelser. Vi fokuserar istället på att 

genom teorin och empirin skapa oss en ny förståelse för det aktuella problemområdet. 

2.3 Forskningsstrategi
Kvalitativ forskning har en opartisk ansats till de tidigare framkomna studierna och forskaren 

försöker gå in i studien som om den är helt ny. Vid en kvalitativ studie vill forskaren skapa en 

helhetsförståelse av speciella förhållanden för att kunna ge en fullständig bild av det fenomen 

som studeras. Forskningen som utförs är flexibel och efterhand fördjupas frågeställningarna. 

(Olsson & Sörensen, 2007). När en kvalitativ studie genomförs används en referensram som 

utgångspunkt  för  ett  induktivt  tänkande.  Referensramen  ska  ge  en  abstrakt  beskrivning av 
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forskningsprojektet som sedan ska ligga som underlag för tolkning av resultaten. (Olsson & 

Sörensen, 2007). Syftet med en kvalitativ undersökning är att den ska ge en djupare kunskap 

om ämnet än vad en kvantitativ ansats gör. Det finns dock ingen enhetlig bild av den kvalitativa 

forskningens utformning. Istället kan det sägas att varje kvalitativt forskningsproblem kräver en 

unik metodvariant, där forskaren har en bra överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet. 

(Patel & Davidsson, 2003).

I  de  kvantitativa  studierna  sker  arbetet  med  numeriska  uppgifter  och  till  skillnad  från  de 

kvalitativa metodansatserna är de kvantitativa mer enhetliga. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). Vid kvantitativa undersökningar är forskaren objektiv och står utanför det fenomen som 

ska studeras.  De frågeställningar som behandlas är strukturerade med en på förväg entydig 

formulering av problemet. Resultaten som uppkommer av studien är grundade på ett stort antal 

individer med ett begränsat antal variabler och resultaten är generella.  (Olsson & Sörensen, 

2007).

I vår studie har vi  valt  att  använda den kvalitativa ansatsen, eftersom vi vill  få en djupare 

förståelse  för  hur  IP  Consult  ser  på  det  balanserade  styrkortet.  Genom  en  kvalitativ 

undersökning underlättas  vårt  arbete  att  utforma ett  balanserat  styrkort  till  företaget.  I  den 

kommande uppsatsen vill vi skapa en helhetsförståelse om vårt valda ämne och för att kunna 

skapa denna förståelse anser vi att den kvalitativa ansatsen är den som är bäst lämpad för oss. 

2.4 Olika typer av undersökningar 
Det finns olika typer av undersökningar som kan tillämpas och dessa skiljs åt beroende på hur 

mycket information som finns om ett visst problemområde innan undersökningen startar. Dessa 

tre  undersökningar  benämns  som  explorativa,  deskriptiva  och  hypotesprövande.  (Patel  & 

Davidsson, 2003). 

Om  det  finns  luckor  i  de  kunskaper  om  det  område  som  ska  undersökas,  kommer 

undersökningen att bli utforskande. Detta är då en explorativ undersökning, där den främsta 

avsikten är att hämta in så mycket material om det aktuella ämnet som möjligt. Förhoppningsvis 

leder detta till att problemområdet belyses på ett allsidigt sätt. Explorativa undersökningar leder 

till att kunskap skapas som sedan kan ligga till grund för fortsatta studier. Då den explorativa 

undersökningen ofta använder olika tekniker för att samla in information, är idérikedom och 

kreativitet viktiga inslag att beakta i denna typ av undersökning. (Patel & Davidson, 2003).
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En undersökning är  deskriptiv  om det  redan finns  mycket  existerande information  om det 

aktuella problemområdet, vilket tenderar undersökningen till att bli av beskrivande karaktär. De 

beskrivningar som kommer fram kan röra olika typer av förhållanden såsom beskrivning av 

dåtid samt beskrivning av nutid. Vid undersökningar av deskriptiv karaktär granskas aspekter 

av det problemområde som är av intresse för att beskriva det ingående och grundligt. (Patel & 

Davidson, 2003).

När det redan finns omfattande information om problemområdet och kunskapsmängden har 

utvecklats till att mynna ut i olika teorier, kan undersökningen vara hypotesprövande. Det kan 

då, utifrån redan existerande teori, härledas antaganden och hypoteser om förhållanden inom det 

aktuella problemområdet till verkligheten. Detta för att se om resultatet stämmer för att sedan 

kunna dra slutsatser från dessa resultat. (Patel & Davidsson, 2003).

Vår undersökning kommer att vara explorativ, eftersom det finns luckor i våra kunskaper om 

både Balanced Scorecard och IP Consults verksamhet. Vi kommer därför att  studera ämnet 

innan vi inleder vår empiriska undersökning. I vår empiriska undersökning kommer vi sedan att 

undersöka och hämta in så mycket material och information som möjligt som vi kan ha någon 

nytta av i vår kommande studie.   

2.5 Primär- och sekundärdata
När  en  undersökande  granskning  ska  göras  finns  det  möjlighet  att  välja  mellan  två  olika 

tillvägagångssätt.  (Nilsson,  2006).  En  primärdataundersökning  innebär  att  undersökningen 

kräver information som inte sedan tidigare finns tillgänglig  och därför görs intervjuer eller 

undersökningar för första gången. (Dahmström, 2005). Vid insamlande av primärdata är det 

viktigt  att  forskaren  inte  påverkas  helt  av  den  information  som erhålls,  utan  är  objektiv  i 

insamlingen. (Hartman, 2006).

Det andra sättet att samla in data är genom sekundära källor, vilket innebär att redan bearbetad 

information, som finns i olika publikationer, studeras. (Dahmström, 2005). Det är relevant att 

inte påverkas helt  av den information som de sekundära källorna ger,  då de inte alltid  ger 

tillräckligt med detaljer om hur undersökningen är utförd. Den är även i många fall vinklad, 

eftersom det kan vara svårt att vara objektiv i sin tolkning. (Hartman, 2006). Nyberg (2000) 
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tillägger även att när den sekundära källan ska användas bör forskaren i möjligaste mån söka 

sanningen i den ursprungliga källan. 

I vår studie använder vi oss av både primär- och sekundärdata. Primärdatan kommer att bestå av 

de intervjuer vi genomför med företagsledning och medarbetare på IP Consult. Vårt mål är att 

upprätthålla en objektivitet  i vår empiriska undersökning, då det är av vikt för studien. Till 

undersökningen har vi även använt sekundärdata, som är hämtad från litteratur, vetenskapliga 

artiklar samt material som företaget försett oss med. 

2.6  Insamlingsmetodik
Det finns olika tillvägagångssätt när forskaren ska samla in underlag för studien. Observationer 

är en form av undersökning där forskaren själv samlar in data genom att observera situationen. 

Det  finns dock problem med den här undersökningsmetoden. Problemen rör sig främst om 

förmågan att komma så nära aktören så att forskaren kan observera och samla in relevant data. 

Andra problem kan vara att kortvariga observationer leder till att forskaren måste avgränsa sin 

undersökning,  vilket  påverkar undersökningen och vad som avses att undersökas. (Grönmo, 

2006).

 

Experiment kan användas som metod för att undersöka effekten av en viss åtgärd. (Johannessen 

& Tufte, 2003). Syftet är att genom experiment upptäcka förhållanden eller egenskaper i det 

material som undersöks eller att försöka pröva redan existerande teorier. (Denscombe, 2000). 

Det finns en del begränsningar med experiment som genomförs under en längre period vilket är 

att de kräver mycket resurser för att genomföra experimentet. (Johannessen & Tufte, 2003).

 

Enkäter är i flera avseenden likt en strukturerad intervju, men skillnaden är att vid enkäter finns 

det  ingen  intervjuare  närvarande  som  ställer  frågorna.  Nackdelen  med  enkäter  är  att 

respondenten  inte  kan  få  hjälp  att  svara  på  eventuella  frågor.  Vid  enkäter  utesluts  även 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor för att få respondenten att ge djupare svar. Vid enkät 

med många frågor kan det ofta leda till att respondenten tappar intresse, vilket gör att de inte 

engagerar sig på samma sätt som vid en intervju. (Bryman, 2004).

Det finns flera olika slags metoder att tillämpa vid en intervju beroende på intervjuns längd, 

struktur och hur många som deltar i intervjun. (Kylén 2004). Syftet med intervjun är att få fram 

information genom att stimulera den intervjuade personen till att berätta eller svara på frågor. 
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Resultatet av undersökningen används som underlag för att senare kunna analyseras. Målet med 

intervjuerna är  att  säkerställa  att  svaren  är möjliga  att  sammanställa  på ett  jämförbart  sätt. 

(Bryman,  2004).  En kvalitativ  intervju ska bygga upp kunskap genom att  personer  utbyter 

synpunkter om ett ämne som är av gemensamt intresse. (Kvale, 1997).

Vi  har  valt  att  använda  oss  av  intervjuer  som  underlag  för  vår  empiriska  undersökning. 

Anledningen till varför vi valt att använda oss av detta tillvägagångssätt är att vi vill kunna få 

ett djup i undersökningen samt ge oss möjligheten att ställa följdfrågor vid intervjutillfället. 

Detta  är  en  av  de  bidragande faktorerna  till  att  vi  inte  valde  att  använda oss  av  enkäter. 

Experiment och observationer anser vi inte vara tillämpbart  för vår undersökning,  eftersom 

detta är mer tidskrävande tillvägagångssätt. Att använda sig av experiment vid undersökningen 

skulle även kräva en viss grad av förförståelse för företagets situation.

Längden på intervjun kan variera från fem minuter upp till ett par timmar. De intervjuer som är 

korta är mellan fem och tjugo minuter långa och är till för att täcka en del fakta eller gå djupare 

inom ett specifikt och mycket begränsat område. Vid en längre intervju går det att täcka fler 

områden  och  fördjupa  sig  inom  de  områden  som  är  mest  intressanta.  Under  de  längre 

intervjuerna som varar över en timme kan både intervjuaren och den som intervjuar bestämma 

över vad som tas upp och det är möjligt att gå ännu djupare in i de olika problemområdena. Det 

är också viktigt att den som blir intervjuad är motiverad, då forskningen bygger på vad den 

intervjuade personen säger. (Kylén, 2004). 

 

Det går att skilja olika intervjuer åt efter hur mycket intervjuaren styr samtalet. I de intervjuer 

som är hårt strukturerade finns det i förväg ett antal färdiga frågor som det sedan är upp till 

intervjuaren  att  se  till  att  de  blir  besvarade.  Denna  struktur  lämpar  sig  bäst  till  de  korta 

intervjuerna. Vid intervjuer som är mindre styrda finns det ett  antal frågeområden som ska 

behandlas och den intervjuade tillåts att tala friare, vilket gör att det är intervjuarens uppgift att 

styra in samtalet på de bitar som är viktiga. (Kylén, 2004).

 

Antalet deltagare i intervjun kan även det skilja sig åt. Det finns parintervjuer där det endast är 

intervjuaren och den som blir intervjuad som deltar. Vid en panelintervju är det flera intervjuare 

och  den  som  blir  intervjuad.  Meningen  med  denna  typ  av  intervju  är  att  intervjuarna 

tillsammans ska belysa olika nyanser i samtalet. Vanligen är det en person som för intervjun, 

medan  de  andra  innehar  olika  roller  som  panelen  i  förväg  enas  om.  En  tredje  form  är 
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gruppintervjun, där det är en intervjuare och flera intervjupersoner och meningen med detta är 

att det ska uppstå en form av debatt mellan de som blir intervjuade. Intervjuarens roll blir mer 

att lyssna på de andra och endast styra samtalet i en viss riktning. (Kylén, 2004).

Våra intervjuer med IP Consult är mellan trettio minuter och en timme. Vi kommer att lägga 

upp intervjuerna på ett relativt strukturerat sätt. Vi kommer att ställa olika frågor till teknikerna 

i företaget och de ansvariga personerna. Utifrån intervjuerna kommer vi att försöka få reda på 

vad olika delar av företaget tycker om företagets strategi och om styrkortet i stort. Trots det 

strukturerade arbetssättet kommer det även att finnas tid för intervjupersonen att framföra egna 

åsikter om införandet av styrkortet. Intervjuerna med IP Consult kommer att ske i form av en 

panelintervju där en förutbestämd huvudintervjuare ska föra intervjun, medan de övriga ska 

komma med inlägg i samtalet. Personerna som ska delta i vår empiriska undersökning kommer 

att intervjuas var för sig och kommer således inte att kunna påverkas av varandra.   

2.7 Validitet och reliabilitet
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) definierar validitet som ett mätinstrument med förmågan 

att mäta det som avses mätas. Detta diskuterar även Wallèn (1996), men tillägger att det även är 

av relevans att inget ovidkommande påverkar resultatet. Enligt Kvale (1997) kan validiteten 

hänföras till att undersöka och observera de variabler och fenomen som verkligen intresserar 

oss. 

Enligt Hartman (2006) ställer vetenskapliga observationer stora krav på att den information som 

används är pålitlig och giltig. Vid insamling av information är det därför viktigt  att kritiskt 

granska informationen för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. Reliabiliteten är ett mått 

som mäter i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat vid olika tillfällen under 

lika  omständigheter.  (Nilsson,  2006).  Reliabilitet  ger  alltså  tillförlitliga  och  stabila  utslag. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

I vår kommande studie är det därför viktigt för oss att vi granskar den information vi får på ett 

kritiskt sätt och att vi studerar de saker som är avsett att vi ska studera. Vi ska även genomföra 

tillräckligt  många  intervjuer  på  företaget,  att  den  information  vi  får  tillgång  till  blir  så 

tillförlitlig som möjligt. 
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2.8 Källkritik
I undersökningar jämförs tankar om verkligheten med data från verkligheten. Det är då viktigt 

att ha en kritisk granskning på det material som används i undersökningen. Källkritik kan liknas 

med en urvalsmetod, då det material som anses mindre relevant rensas bort och det material 

som anses vara av intresse tas hand om. Syftet med källkritiken är att bedöma om källan mäter 

det som ska mätas, alltså validiteten på informationen. För att bedöma källor kan olika kriterier 

tillämpas. Samtidskriteriet ställer krav på att en iakttagelse bör ligga så nära det inträffade som 

möjligt tidsmässigt. Beroendekriteriet ställer krav på en kontroll om källorna är beroende av 

varandra,  vilket  de kan vara om två olika personer återger information som de hämtat från 

samma källa. Tendenskriteriet används för att besvara om författaren har några egna intressen i 

den aktuella frågan som han redogör för, och det kan te sig i olika uttryck eller urval av fakta 

för undersökningen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006)

Under våra intervjuer med IP Consult är det viktigt att vi endast tar hand om den information 

som är av relevans för vår undersökning, så att vår uppsats avgränsas inom det område vi valt 

att  arbeta  inom.  Det  är  också  viktigt  vara  kritisk  till  både  den  primära  och  sekundära 

informationen vi samlar in.
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3 Referensram 
 kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som vi valt att använda oss av. Vi börjar  

med att  ge en introduktion till  Balanced Scorecard.  Vi  kommer att  beskriva Kaplan &  

Nortons fyra grundläggande perspektiv och vilken problematik som finns vid ett införande av 

styrkortet samt vad som bör beaktas för att få Balanced Scorecard att fungera i verksamheten.  

Därefter kommer vi att beskriva uppbyggnadsprocessen och en del av de kritiska röster som 

finns mot det balanserade styrkortet och slutligen avsluta med en teorisammanfattning.

I

3.1 Balanced Scorecard – en introduktion
Det  finns  många  organisationer  och  företag  idag  som  påstår  att  de  använder  sig  av  det 

balanserade styrkortet. Olve, et al (2003) menar att det finns studier som visar att hälften av de 

svarande hävdar att sitt företag använder styrkortet eller avser att göra det i framtiden. Detta är 

något  som  Olve,  et  al  (2003)  inte  tror  sig  stämma  utan  antalet  företag  som  baserat  sin 

verksamhetsstyrning på styrkortet är betydligt färre. 

Att allt fler organisationer väljer att gå över från traditionell ekonomistyrning till ett balanserat 

styrkort beror på att modellen har kvar tonvikten på ekonomiska resultat, men även tar hänsyn 

till andra aspekter såsom immateriella tillgångar och kunder. Det balanserade verktyget förser 

ledningen med information som hjälper företaget att förankra långsiktiga strategier. Förut, då 

det balanserade styrkortet inte fanns, var det väldigt svårt för företagen att kunna genomföra 

strategiplaner som skulle sträcka sig på längre sikt.  (Kaplan & Norton, 1996). Beslutar sig ett 

företag för att införa ett balanserat styrkort i sin organisation, krävs det att styrkortet anpassas 

efter hur företagets situation ser ut. (Olve, et al, 2003). 

Ett balanserat styrkort har som avsikt att ge en balanserad bild av verksamheten och genom en 

komplett beskrivning är det lättare att se organisationens helhet. Styrkortet visar perspektiven 

dels genom historiska aspekter, det vill säga dåtid och framtid, men även på externa och interna 

aspekter av verksamheten. (Olve, et al, 2003). Styrkortets olika perspektiv ska också visa ett 

orsak  och  verkan-samband,  där  de  olika  målen  och  måtten  bör  ha  ett  nära  samband. 

Orsakskedjan bör framgå i styrkortets samtliga perspektiv.  Med hjälp av Balanced Scorecard 

kan företagen få fram olika orsaker till vad som händer inom företaget, som kan förklaras med 

hjälp av orsaks- och verkanskedjor. Har ett företag ett korrekt upprättat styrkort ska det beskriva 

verksamhetens strategi genom en kedja av olika orsak och verkan-samband. Det är även viktigt 

att mätsystemet kan identifiera och förtydliga sambanden mellan målen och måtten i de olika 
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perspektiven så att de kan styras och bekräftas. Det balanserade styrkortet kan ses som en länk i 

en orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till de anställda. (Kaplan & 

Norton, 1996).

Figur 3.1 Grundmodell av Balanced Scorecard (Samuelsson, 2004)

3.2 Fyra perspektiv- färre eller fler
Kaplan & Nortons ursprungsperspektiv är de perspektiv som vanligen brukar användas i ett 

balanserat styrkort. Många företag har dock valt att lägga till ett femte perspektiv för att bättre 

belysa  och  spegla  företagets  verksamhet.  (Olve,  et  al,  1999).  Ewing & Samuelson  (1998) 

skriver att det i vissa företag även har diskuterats att införa ett sjätte perspektiv i styrkortet. Fler 

än sex perspektiv anses vara olämpligt, eftersom bilden av verksamheten då blir splittrad och 

den helhet och balans som är avsikten med styrkortet  går förlorad.  Därför anser många att 

antalet  perspektiv  skall  begränsas  till  högst  fem,  i  undantagsfall  sex.  Ewing & Samuelson 

(1998) skriver vidare att det är att föredra att ha tre perspektiv framför sex perspektiv. Det är 

dock väldigt ovanligt att företag endast har tre perspektiv. (Simons, 2000). Ska en verksamhet 

endast ha tre perspektiv bör styrkortet inkludera det finansiella perspektivet samt kund- och 

processperspektivet. Ska det ingå fler perspektiv än fyra ska valet grundas på vilka områden 

som är de mest väsentliga för verksamhetens långsiktiga överlevnad. (Lindvall, 2001). Enligt 

Ewing & Samuelson (1998) kan kompletterande perspektiv exempelvis vara:
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• Miljöperspektiv

• Innovationsperspektiv

• Medborgarperspektiv

• Samhällsperspektiv

Miljön  är  ett  aktuellt  samtalsämne  och  många  företag  är  intresserade  av  att  införa  ett 

miljöperspektiv.  Lindvall  (2001)  skriver  att  detta  endast  ska inkluderas  om företaget  starkt 

präglas  av  ett  miljöfokus.  Olve,  et  al  (1999)  stärker  resonemanget  om att  inte  införa  ett 

miljöperspektiv och menar istället att miljön bör prägla de övriga fyra perspektiven.

3.3 Perspektiv
Enligt Kaplan & Nortons ursprungsmodell innehåller ett styrkort fyra perspektiv. Perspektiven 

ska fastställas efter att organisationen identifierat  visionen, målen och strategierna. Valet  av 

perspektiv baseras alltså på vilken verksamhet organisationen bedriver. (Olve, et al, 1999). I 

följande avsnitt kommer de fyra ursprungsperspektiven att beskrivas.  

3.3.1 Finansiella perspektivet
Ett av de fyra perspektiven i det balanserade styrkortet är det finansiella perspektivet, vilket är 

värdefullt  när företaget  ska visa finansiella  konsekvenser av handlingar  och aktiviteter  som 

tidigare har ägt rum. (Kaplan & Norton, 1996).

Genom de finansiella styrtalen ska företaget uttrycka organisationens långsiktiga målsättningar. 

Målsättningarna ska verka som ett riktmärke som ligger till grund för målsättningar i övriga 

perspektiv i styrkortet. Det är viktigt att varje styrtal har ett samband som resulterar i ett bättre 

ekonomiskt  resultat  för  verksamheten.  (Kaplan  & Norton,  1996).  I  styrkortet  kan företaget 

använda  sig  av  nyckeltal  som  mäter  exempelvis  omsättningsökning  soliditet,  resultat  och 

vinstmarginal för det finansiella perspektivet. (Catasús, et al, 2001;  Olve, et al, 1999; Roos, et 

al, 2006). 

3.3.2 Kundperspektivet 
Kundperspektivet ska identifiera vilka kund- och marknadssegment som företagsledningen vill 

rikta fokus mot. Det är i dessa segment som verksamheten ska genomföra företagets finansiella 

målsättning.  Perspektivet  innehåller  vanligtvis  flera  utfallsmått  på  framgång  för  en  väl 

formulerad och väl implementerad strategi. (Kaplan & Norton, 1996). En stor och tillfredsställd 

kundbas bör innebära större intäkter, vilket i sin tur leder till ett bättre ekonomiskt utfall. För att 
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skapa framgång inom kundperspektivet bör organisationen vara medveten om hur de ska skapa 

värde för sina kunder. (Pandey, 2005). Det är viktigt att förstå på vilket sätt värde skapas för 

kunden och hur kundens krav blir tillfredställda. Därför är det viktigt att den interna processen 

och utvecklingen av verksamheten genomsyras och leds av detta perspektiv. Det är också av 

stor vikt att organisationen riktar stort fokus mot kunden för att lättare kunna bestämma hur 

kundens  lojalitet  kan  öka.  (Olve,  et  al,  1999).  Nyckeltal  som  kan  vara  relevanta  för 

kundperspektivet är kundtillfredsställelse,  återköpsbenägenhet,  kundvärvning,  kundlönsamhet 

och marknadsandelar. (Kaplan & Norton, 1996; Catasús, et al, 2001) 

3.3.3 Det interna perspektivet 
Det  interna  perspektivet  ska  fokusera  på  de  interna  processer  som  organisationen  måste 

behärska för att lyckas i sin utveckling. Utveckling av målsättningar och styrtal för det interna 

perspektivet  sker  vanligtvis  efter  formuleringen  av  mått  och  mål  för  både  det  finansiella 

perspektivet och kundperspektivet. Om företaget följer denna ordning bidrar det till att de kan 

koncentrera sig på mätningar av de processer som är nödvändiga för att målen för kunder och 

aktieägare ska uppnås. I detta perspektiv går det att se två grundläggande skillnader mellan 

traditionella mätmodeller och Balanced Scorecard. Den traditionella modellen kontrollerar och 

förbättrar de redan befintliga processerna. Styrkortsmodellen lyckas däremot att identifiera helt 

nya processer som inte tidigare funnits inom organisationen för att nå de kundrelaterade och 

finansiella  målen.  En  annan  skillnad  är  att  styrkortsmodellen  även  inkluderar 

innovationsprocesserna i perspektivet. (Kaplan & Norton, 1996). Det interna perspektivet är det 

som  är  mest  kritiskt  för  framgången  i  verksamheten,  eftersom  mätningarna  visar  om 

processerna är väl fungerande samt vilka områden som behöver förbättras i organisationen. 

(Pandey,  2005).  Det  är  viktigt  för ledningen att  de kan identifiera  vilka processer som bör 

förbättras för att verksamheten ska kunna möta ägarnas och kundernas krav. För tjänsteföretag 

är  det  av  yttersta  vikt  att  de  kan  eliminera  spilltider  som  kan  uppkomma  under  en 

tjänsteprocess. Inom det interna perspektivet baseras mätningar oftast på variablerna kostnad, 

kvalitet, flöde och tid. (Kaplan & Norton, 1996). Mått som kan vara relevanta att beakta i detta 

perspektiv  är  cykeltider,  kvalitet,  reklamationer,  produktivitet  och  eftermarknadsservice. 

(Catasús, et al, 2001; Pandey, 2005).

3.3.4 Medarbetar- och utvecklingsperspektivet
Medarbetar-  och  utvecklingsperspektivet  identifierar  den  uppbyggnad  som  organisationen 

måste ha för att skapa en långsiktig plan som ska innebära tillväxt och göra att organisationen 

erhåller konkurrensfördelar. Inom de tre övriga perspektiven fastställs  målsättningar för vad 
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företaget  måste behärska för att  kunna förbättra sitt  resultat.  Dessa målsättningar visar vad 

företaget behöver beakta inom medarbetar- och utvecklingsperspektivet för att uppnå framgång 

inom de övriga perspektiven. Medarbetare som arbetar med företagets interna processer och 

som har mest kontakt med kunder, är de som i störst utsträckning kan komma med förslag till 

hur organisationen kan förbättras. (Kaplan & Norton, 1996). För att sammankoppla de övriga 

perspektiven  i  det  balanserade  styrkortet  krävs  att  företaget  utvecklar  kompetensen  hos  de 

anställda och integrerar företagets rutiner. (Roos, et al, 2006). Inom utvecklingsperspektivet är 

det  viktigt  att  företaget  fokuserar  på  innovation,  kreativitet,  kompetens  och  skicklighet. 

(Pandey, 2005). 

Figur 3.2 Schema över lärandestyrtal (Kaplan & Norton, 1996)

Merparten av företagen använder sig av mål för personalen som härstammar från tre olika 

styrtal,  personaltillfredsställelse,  personallojalitet  samt personalens produktivitet.  Personalens 

tillfredsställelse grundar sig i de flesta fall på medarbetarnas kompetens, företagets teknologi 

och infrastruktur samt hur motiverande arbetet är. Personaltillfredsställelse är ett viktigt mål, 

eftersom  medarbetarnas  moral  och  jobbtillfredsställelse  är  en  förutsättning  för  att  öka 

produktiviteten, lyhördheten, kvaliteten och kundservicen. Medarbetarnas moral är viktig för ett 

tjänsteföretag,  eftersom det är dessa som bedriver den direkta kundkontakten i  första hand. 

Orsaken till att personallojalitet är viktigt är att organisationen gör en långsiktig investering i 

sina  medarbetare,  vilket  medför  att  en  del  av  företagets  kompetens  försvinner  vid 

personalbortfall. En medarbetare som är trogen företaget medför även en större kunskap om 

företagets  värderingar  och  processer.  Även  personalens  produktivitet  är  ett  viktigt  mått, 
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eftersom  det  visar  den  sammanlagda  effekten  av  företagets  arbete  med  att  förbättra 

medarbetarnas kompetens, de interna processerna samt kundernas tillfredsställelse. (Kaplan & 

Norton, 1996).

3.4 Utmaningar och problem vid införandet av Balanced Scorecard
Processen med att få en hel organisation att lyckas sluta upp kring en gemensam vision är både 

lång och utdragen. När ett styrkort ska implementeras i en verksamhet bör ledningen se till att 

den som har ansvaret  för olika delar verkligen ges tid att arbeta med styrkortet utöver sina 

dagliga sysslor.  (Hallegårde & Johansson, 2000).  En förutsättning för att  verksamheten ska 

lyckas implementera strategin, är att alla i organisationen förstår strategin och vad som krävs 

för  att  de strategiska  målen  ska  uppfyllas.  (Kaplan  & Norton,  1996).  Innan styrkortet  ska 

arbetas fram bör en aktuell omvärlds- och marknadsanalys tas fram för att kunna besvara var 

företaget står idag i förhållande till sina konkurrenter. (Hallegårde & Johansson, 2000).

3.4.1 Strategi och ledningsproblematik
Om  styrkortet  ska  nå  ut  i  hela  organisationen  och  bli  framgångsrikt  är  det  vitalt  att  ha 

ledningens stöd och engagemang för arbetet. Det är viktigt att på ett tidigt  stadium förklara 

varför organisationen ska arbeta med styrkortet. (Hallgårde & Johansson, 2000). Det är även 

nödvändigt att lägga fram skäl för medarbetarna för att de ska följa ledningens vilja och mål 

med styrkortet. Detta för att de anställda ska vara medvetna om att styrkortsprojektet inte är en 

börda för dem, utan att det är ett koncept som ska ha en viktig inverkan på företagets styrning. 

Det är en lång process att integrera styrkortet, vilket gör att det tidsmässigt dröjer innan hela 

organisationen kan förstå både anledningen till att arbeta med styrkortet samt hur det kommer 

att påverka deras dagliga arbete. Detta medför att det ställs stora krav på ledningens styrning att 

hela tiden motivera och förklara idéerna, värderingarna samt filosofierna med styrkortet. (Olve, 

et al, 1999).

I arbetet med styrkortet förekommer det ofta brister i kopplingen som råder mellan företagets 

strategi och den löpande styrningen i verksamheten. En anledning till  detta är att företagets 

vision och strategi ofta inte blir greppbar för medarbetarna. I många fall blir det strategiska 

ställningstagandet innehållslöst utan någon egentlig innebörd, vilket gör att strategin ofta blir 

substanslös och inte fungerar som vägledning för verksamhetens löpande styrning. (Lindvall, 

2001). Detta resonemang styrks av Albright, et al (2007) som även tillägger att medarbetarna 

inte kan se sambandet mellan deras arbete och hur det bidrar till organisationens mål. Finns det 

en grundläggande förståelse för strategin, inleds en process för att få individer och grupper 

19



– Referensram –

inom  organisationen  att  översätta  strategiska  målsättningar  till  att  bli  mer  konkreta  och 

närliggande. Det är viktigt för verksamheten att lyckas översätta målsättningarna och styrtalen 

till  konkreta  handlingar  som  den  enskilde  medarbetaren  kan  verkställa  för  att  uppnå 

måluppfyllelse. (Kaplan & Norton, 1996).

Om projektet med styrkortet blir alltför omfattande och involverar för många människor finns 

det en risk att arbetet drar för mycket resurser från verksamheten. Personalen kan även drabbas 

genom att det krävs så mycket tid med projektet att de endast uppfattar det som en börda. För 

att undvika problemen kan företag göra mindre pilotprojekt för avdelningar, vilket ger företaget 

en  möjlighet  att  lära  från  de  misstag  som kan  uppstå  och  därmed  underlätta  en  framtida 

implementering av styrkortet. En annan faktor är att pilotprojekt kan hjälpa företaget att vinna 

förtroende hos de anställda. (Olve, et al, 1999).

För att företag ska lyckas med att införa ett Balanced Scorecard är det viktigt att det tydligt 

framgår från ledningen vilka som har det interna ansvaret för projektet. Det ska klart och tydligt 

framgå vem som har ansvar för olika aspekter i styrkortet. (Olve, et al, 1999). De som arbetar i 

styrkortsgruppen bör ha olika typer av kompetens för att kunna få ut så mycket av styrkortet 

som möjligt. (Hallegårde & Johansson, 2000). Olve, et al (1999) menar att framgången och 

kostnaderna för styrkortet kommer att bero på hur ansvaret definieras. 

3.4.2 Problematik med nyckeltal
En viktig detalj i det inledande arbetet med styrkortet är att inte välja för många mått att beakta, 

eftersom för  många  mått  påverkar  förvaltningen  av  styrkortet.  Det  kan  vara  en  fördel  att 

inkludera enkla mått i styrkortet för att få igång användandet av det, även om det kan innebära 

att det finns brister i relevans för nyckeltalen. (Hallgårde & Johansson, 2000). Detta är något 

som även Lindvall, (2001) styrker och tillägger att vid utformningen av styrkortet är det viktigt 

att  göra urval  med fokus på vad som är  strategiskt  viktigt  för företaget.  Det  gäller  i  vissa 

situationer att anpassa och begränsa antalet mått efter verksamheten för att fokusera på de fåtal 

som är mest relevanta. (Catasùs, et al, 2001).  

Det finns inget generellt svar på hur många nyckeltal som bör inkluderas i styrkortet, men om 

det inte finns tillräckligt många kan det leda till att ledningen ignorerar mått som är kritiska för 

att övervaka genomförandet av strategin. Är det för många mått kan det leda till att ledningen 
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tappar fokus genom att de försöka mäta för mycket på en gång. (Anthony & Govindarajan, 

2007). 

Vid mätningar förekommer det ofta kritik som riktar sig mot förmågan att mäta vad som är mest 

viktigt. Istället är ett vanligt förekommande fel att mätningar endast görs för att möjligheten att 

utföra dessa finns. Detta innebär att förhållanden som är svåra att mäta utelämnas och beaktas 

inte överhuvudtaget. (Lindvall, 2001). Trots detta är ofta det enkla upplägget av styrkortet det 

mest framgångsrika och det gäller även om verksamheten inom företaget är komplicerad. En 

förenkling av styrkortet bör ske för att på ett effektivare vis kunna kommunicera det både inom 

och utanför organisationen. (Ericsson & Gripne, 2004).

Företag behöver uppdatera sina mått om det sker en förändring av strategin. Det behövs därför 

ett system i företaget som gör dessa uppdateringar. Uppdateras inte måtten blir resultatet att 

företagen använder nyckeltal som är baserade på en äldre upplaga av strategin. (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  För företag som är tvungna att anpassa sig till nya situationer kan det 

uppstå problem i och med att företaget måste skapa mått och utföra mätningar för aktiviteter 

som organisationen har liten eller ingen erfarenhet av alls. (Norreklit, 2000).

3.4.3 Problematik med motivation och förankring av styrkortet
För att arbetet med styrkortet ska bli lyckosamt måste det ske en påverkan av både kunskap och 

värderingar.  Genom att  inkludera  medarbetarna  och  få  dem  att  känna  sig  delaktiga  samt 

successivt öka deras kunskap om styrkortets innebörd påverkar de båda faktorerna, vilket kan 

leda  till  att  attityden  och  förändringsmotståndet  minskar  mot  styrkortet.  (Hallgårde  & 

Johansson, 2000). Krav ska även ställas på att personalen engageras och utbildas till att vara 

delaktiga i processen. Om ledningen vill att medarbetarna ska vara delaktiga i processen är det 

även  viktigt  att  kommunikationen  fungerar  bra  och  att  företaget  för  en  aktiv  dialog  med 

medarbetarna, då deras förslag och åsikter bidrar till styrkortets utveckling. Kommunikationen 

mellan ledningen och medarbetarna kan leda till att större ansvar tas av medarbetarna, vilket är 

bra för verksamhetens framtid. (Kaplan & Norton, 1996).

Om styrkortets koncept inte förstås till fullo av de anställda finns risken att mätningarna gör att 

de anställda upplever styrkortet som ett kontrollverktyg, istället för ett verktyg som ska försäkra 

att företaget gör framsteg i riktning mot de uppsatta målen. Därför är det viktigt att en så stor 

21



– Referensram –

del av företaget som möjligt är inblandade i utvecklingsprocessen av styrkortet för att kunna 

motverka dessa missuppfattningar. (Olve, et al, 1999).

En viktig fråga för olika verksamheter är hur eller om ett belöningssystem ska vara kopplat till 

styrkortet. Om styrkortet ska medföra en ny kultur inom företaget kan belöningarna vara knutna 

till hur väl företaget når de uppsatta målen. Det är inte riskfritt att bonusberäkningen blir knuten 

till styrkortet, eftersom det kan innehålla fel styrtal och att underlaget för nyckeltalen inte är 

tillförlitliga eller att den väg ledningen väljer med sin måluppfyllelse ger oönskade 

konsekvenser för företaget. (Kaplan & Norton, 1996). Enligt styrkortets filosofi bör 

bonussystemen vara kopplade till hur väl företaget uppfyller de olika mål som innefattas av 

företagets styrkort, samt att det inte bör betalas ut någon bonus alls om en viss nivå inte kan 

uppnås inom alla perspektiv. Detta eftersom om inte företaget lyckas uppnå något av målen de 

har satt upp tyder det på att företagets prestationsförmåga inte är tillräckligt hög. (Otley, 1999). 

3.4.4 Informationsproblematik
För att styrkortet ska bli effektivt måste det fyllas med relevant information så att det blir en 

naturlig del av företagets strategiska diskussion och lärande. Processen med att konstruera ett 

styrkort resulterar ofta i omfattande mätningar som inte existerar i företagets nuvarande system. 

Det blir då viktigt att projektgruppen ser till att nödvändig information inkluderas, annars förser 

sig företaget med ett antal mått som de inte kan följa upp eller utvärdera. Företaget får då svårt 

att vara en lärande organisation, samt minskar förmågan att testa strategin med hjälp av måtten. 

(Olve, et al, 1999).

En annan viktig faktor med styrkortsarbetet är ledningens förmåga att nå ut med information 

som rör styrkortets koncept, vilket ställer krav på informationens förståelse och tillgänglighet 

för medarbetarna. Ledningen bör använda sig av informationsspridning i form av manualer, 

intranät, anslagstavlor och seminarier för att öka kunskapen om styrkortet. (Olve, et al, 1999).

3.4.5 Målkongruens 
En  nödvändig  faktor  för  att  uppmuntra  de  anställda  till  att  implementera  det  balanserade 

styrkortet, samt att gemensamt arbeta efter vad som är det bästa för företaget, är att de skapar 

målkongruens.  (Anthony  &  Govindarajan,  2007).  Målkongruens  kan  uppnås  genom  att 

styrningens utformning eftersträvar att vad som är bra för den enskilda aktören även är bra för 

helheten. Om företaget inte lyckas skapa en målöverensstämmelse blir det svårare att dra nytta 

av de delar som finns inom samma verksamhet. För att skapa en målkongruens inom företaget 
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är  implementeringen  av  företagets  strategi  en  nyckelfaktor.  De långsiktiga  strategierna  bör 

preciseras genom välformulerade kortsiktiga ekonomiska mål. (Lindvall, 2001). Processen som 

kommer av att bryta ner strategin till mått och specifika mål medför en delaktighet, en spridning 

av beslutsfattandet samt att det skapas ansvarskänslor för att uppnå de mål som formuleras i 

processen. (Olve, et al, 1999). Det finns dock en risk att målkongruensen störs om företagets 

belöningssystem inte fungerar tillfredsställande. Eftersom företagets ledning i de flesta fall blir 

belönade efter företagets finansiella prestationer fokuserar de troligtvis mer på de finansiella 

måtten än övriga mått. (Anthony & Govindarajan, 2007).

3.5 Val av uppbyggnadsprocess
Det finns flertalet olika teorier om hur en uppbyggnadsprocess bör se ut.  De flesta teorierna 

liknar varandra och vi har valt att använda oss av uppbyggnadsprocessen som Olve, Roy och 

Wetter (1999) skriver om i ”Performance Drivers – A Practical Guide to Using the Balanced 

Scorecard”. Detta eftersom vi anser att modellen är väl tillämpbar på IP Consult.

3.5.1 Uppbyggnadsprocessen
De flesta organisationer har redan system som kombinerar finansiella och icke-finansiella mått, 

men alla använder däremot inte dessa mått för annat än taktisk feedback och styrning på kort 

sikt.  I  ett  balanserat  styrkort  ska  måtten  ingå  i  informationssystemen  på  alla  nivåer  i 

organisationen. Måtten som satts upp ska utgå och härledas utifrån organisationens strategi och 

affärsidé. Dessa mått ska sedan tillsammans stå för en balans mellan externa styrtal som är 

riktade mot aktieägare och kunder samt interna styrtal för de viktigaste processerna, lärande, 

tillväxt och innovationsförmågan. (Kaplan & Norton, 1996).

Uppbyggnaden av Balanced Scorecard sker i elva steg. Dessa steg bör anpassas utifrån hur 

organisationens situation ser ut. Enligt Olve et al (1999) bör uppbyggnaden av ett Balanced 

Scorecard ske enligt följande: 

Definiera organisationens nuvarande position och roll

Det första processteget ska ligga till grund för en utveckling av företaget i syfte att skapa en 

gemensam  syn.  I  detta  steg  kartläggs  hur  företaget  ser  på  branschen  och  dess  framtida 

utvecklingsmöjligheter. För att underlätta arbetet kan en SWOT- analys användas.
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Utveckla en gemensam vision för organisationen

Det är viktigt att visionen är tydlig, eftersom styrkortet kommer ge organisationen ett starkare 

fokus på visionen än tidigare. Missuppfattas visionen av delar av företaget kan det få negativa 

konsekvenser. Har företaget ingen utarbetad vision är det angeläget att de gemensamt formar en 

vision. Det är även viktigt att de anställda delar en gemensam definition av vad som menas med 

vision, affärsidé och strategi, eftersom det i många lägen råder delade meningar om innebörden 

av dessa begrepp.

Anpassa perspektiven efter organisationens utformning

I den ursprungliga modellen för Balanced Scorecard fanns det fyra perspektiv,  men många 

organisationer har valt att lägga till ytterligare perspektiv beroende på hur organisationen ser ut. 

Det  viktigaste är  dock att  perspektiven speglar  verksamheten och att  det  finns ett  påtagligt 

samband mellan dessa perspektiv. 

Bryt ner visionen för varje perspektiv och formulera därefter de strategiska målen

Styrkortets primära syfte är att vara ett verktyg för att formulera och implementera företagets 

strategi. Modellen översätter visionen och strategin till faktiska mål och mått. Grundtanken med 

det balanserade styrkortet är att visa företagets vision genom de olika perspektiven och därmed 

skapa den balans som behövs för att styrkortet ska användas på rätt sätt.  

Identifiera de kritiska faktorerna som är viktiga för verksamhetens framgång

Organisationen ska nu diskutera och bedöma vad som krävs för att visionen och de strategiska 

målen ska lyckas. När företaget har identifierat och skrivit ner de kritiska faktorerna kommer 

den här listan att vara en bra grund för de kommande nyckeltalen som ska utvecklas. 

Utveckla nyckeltal

För  att  uppnå  en  balans  i  företaget  ska  det  utvecklas  nyckeltal  för  samtliga  perspektiv  i 

styrkortet. De mest relevanta måtten ska sedan sammanställas och fastställas. Balansen mellan 

de olika måtten är av relevans och ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att de kortsiktiga 

målen inte står i konflikt med de långsiktiga målen. Perspektiven ska spegla företagets vision 

och strategi.

Presentera det första utdraget för organisationsledningen. 
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Det är även viktigt att samtliga i organisationen blir delgivna om att arbetet med styrkortet har 

inletts. Styrkortet bör alltså presenteras för de berörda parterna.

Bryt ner styrkortet

När  processen  är  i  detta  skede  är  det  lämpligt  att  bryta  ner  styrkortet  på  mindre  enheter. 

Nerbrytningen bör endast ske om företaget är tillräckligt  stort för att det skulle generera en 

nytta. I en liten och platt organisation behövs det i regel ingen vidare nerbrytning.  För att de 

anställda  i  ett  stort  företag ska kunna se  hur  deras  arbetsinsats  påverkar  företaget  behöver 

styrkortet brytas ner i så detaljerade delar som möjligt.

Formulera mål

Företaget ska nu formulera både kort- och långsiktiga mål som ska spegla företagets vision och 

strategi. För att verksamheten ska få indikationer på om någonting är fel krävs det att företaget 

gör kontinuerliga avstämningar av målen. Är företaget på väg i fel riktning finns det nu tid och 

resurser att styra företaget åt rätt riktning igen. 

Utforma en handlingsplan för styrkortet

För att få fram det slutliga och perfekta styrkortet krävs det att preciseringar av åtgärder görs för 

att  uppnå vision och strategi.  Tidsplanen som bör göras  ska innehålla  såväl  ansvariga  och 

tidsplaner för del- och slutredovisning. 

Implementera styrkortet 

Efter att styrkortet implementerats i företaget är det viktigt att kontinuerligt följa upp för att se 

om styrkortet uppfyller sin funktion  som ett dynamiskt verktyg för styrning. För att det ska 

fungera fullt ut är det viktigt att styrkortet används i det löpande ledningsarbetet av alla delar i 

organisationen. 

3.6 Kritik mot det balanserade styrkortet
Det  finns  svårigheter  med  att  upptäcka  det  samband  som  sägs  finnas  mellan  de  olika 

nyckeltalen  i  det  balanserade  styrkortet.  Även  om  det  ändå  går  att  finna  vissa  märkbara 

samband mellan kundperspektivet och det finansiella perspektivet, går det inte att fastslå att en 

ökning  av  kundtillfredsställelsen  är  orsaken  till  ett  företags  finansiella  status  på  lång  sikt. 

(Norreklit,  2003).  Problem kan uppstå även om samband mellan de olika perspektiven kan 
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påvisas, eftersom styrkortet inte innefattar någon tidsdimension. Det finns en risk med att ett 

företag upplever en viss tidsförskjutning mellan att ett beslut fattas och effekten av det märks. 

Mellan  de olika  perspektiven  uppstår  även det  en förskjutning i  tid  mellan  åtgärderna och 

effekten. Detta på så vis att en åtgärd som innebär att företaget förbättras märks oftast inom 

kundperspektivet lång tid innan det uppstår effekter inom det finansiella perspektivet. Denna 

förskjutning gör det svårt för företaget att skapa sig en uppfattning om vilken specifik åtgärd 

som orsakar en effekt. (Norreklit, 2000). 

Norreklit (2000) anser att det balanserade styrkortet är en hierarkisk styrmodell som går från 

toppen  till  botten.  Därför  kan  det  vara  problematiskt  att  förankra  modellen  i  hela 

organisationen. För att göra det balanserade styrkortet mer anpassat till ett företag måste det 

inkludera hela företaget i processen att formulera strategin, uppbyggnaden av styrkortet och 

under implementeringen i verksamheten. (Norreklit, 2000). I samband med styrkortet behandlas 

inte i tillräckligt stor grad ett belöningssystems inverkan. Ett belöningssystem som är uppbyggt 

på fel grunder har potential att skada ett styrkort som i andra avseenden är väl uppbyggt. En 

situation som kan ha negativ inverkan på styrkortet är om företaget fortfarande efter införandet 

grundar  sina  belöningar  efter  finansiell  måluppfyllelse.  Då  riskerar  företagsledningen  att 

omedvetet fokusera för mycket på den finansiella måluppfyllelsen och därmed förloras balansen 

som styrkortet strävar efter att uppnå. (Otley, 1999).

3.7 Teorisammanfattning
Balanced Scorecard har som avsikt att ge en balanserad bild av ett företags verksamhet. Genom 

en komplett beskrivning av företaget  är det lättare att se organisationens helhet.  Styrkortets 

olika perspektiv ska visa företaget  både genom historiska aspekter samt genom interna och 

externa aspekter. (Olve, et al, 2003). Har ett företag ett väl uppbyggt styrkort ska det beskriva 

verksamhetens strategi genom en kedja av olika orsak och verkan-samband. Det är även viktigt 

att mätsystemet kan identifiera och förtydliga sambanden mellan målen och måtten i de olika 

perspektiven så att de kan styras och bekräftas. (Kaplan & Norton, 1996).

De mått  som ska ingå i  styrkortet  ska utgå  och härledas  från organisationens  strategi  och 

affärsidé. Dessa mått ska sedan tillsammans stå för en balans mellan externa styrtal som är 

riktade mot aktieägare och kunder samt interna styrtal för de viktigaste processerna, lärande, 

tillväxt och innovationsförmågan. (Kaplan & Norton, 1996). Vid uppbyggnaden av ett Balanced 

Scorecard finns det flera utmaningar som företaget måste ta hänsyn till.  När ett styrkort ska 
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implementeras i en verksamhet bör ledningen se till att den som har ansvaret för olika delar 

verkligen ges tid att arbeta med styrkortet utöver sina dagliga sysslor. (Hallegårde & Johansson, 

2000).  En förutsättning för att  verksamheten ska lyckas implementera strategin är  att  alla  i 

organisationen förstår strategin och vad som krävs för att de strategiska målen ska uppfyllas. 

(Kaplan & Norton, 1996).

För att undvika strategi- och ledningsproblem är det viktigt att  på ett tidigt stadium förklara 

varför organisationen ska arbeta med styrkortet. (Hallgårde & Johansson, 2000). Det är även 

nödvändigt att lägga fram skäl för medarbetarna för att de ska följa ledningens vilja och mål 

med styrkortet. (Olve, et al, 1999). En viktig detalj i det inledande arbetet med styrkortet är att 

inte  välja  för  många mått,  eftersom det  påverkar  förvaltningen av styrkortet.  (Hallgårde  & 

Johansson, 2000). Det kan även uppstå konflikter för nyckeltal som utgör grund för belöningar 

eller bonus. Detta ställer krav på verifierbarhet av nyckeltalens mätvärden som väsentligt kan 

leda till att antalet mått minskar. (Catasùs, et al, 2001). Det finns inget generellt svar på hur 

många nyckeltal som bör inkluderas i styrkortet, men om det inte finns tillräckligt många kan 

det leda till  att ledningen ignorerar mått som är kritiska för att övervaka genomförandet av 

strategin.  Är det  för många mått  kan det leda till  att  ledningen tappar fokus genom att  de 

försöka mäta för mycket på en gång. (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Finns det en grundläggande förståelse för strategin, inleds en process för att få individer och 

grupper inom organisationen att översätta strategiska målsättningar till att bli mer konkreta och 

närliggande. Det är viktigt för verksamheten att lyckas översätta målsättningarna och styrtalen 

till  konkreta  handlingar  som  den  enskilde  medarbetaren  kan  verkställa  för  att  uppnå 

måluppfyllelse. (Kaplan & Norton, 1996). Genom att inkludera medarbetarna och få dessa att 

känna sig delaktiga och successivt öka deras kunskap om styrkortets innebörd påverkas både 

personalens kunskap och värderingar. Detta kan leda till att attityden och förändringsmotståndet 

minskar mot styrkortet. (Hallgårde & Johansson, 2000).

Processen  med  att  konstruera  ett  styrkort  resulterar  ofta  i  omfattande  mätningar  som inte 

existerar i företagets nuvarande informationssystem. Det blir då viktigt att se till att nödvändig 

information inkluderas, annars förser företaget sig med ett styrkort med ett antal mått som de 

inte kan följa eller utvärdera. (Olve, et al, 1999).
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4 Empiri
 följande  kapitel  kommer  vi  att  redogöra för  den information  vi  fått  fram efter  att  ha  

genomfört  intervjuer  med  IP  Consult.  Syftet  med  kapitlet  är  att  återge  de  intervjuade  

personernas  åsikter  om Balanced Scorecard  och  företaget  IP Consult.  Vi  inleder  med att  

presentera de personer vi intervjuat inom organisationen. Vi kommer därefter att presentera de  

olika respondenternas syn på olika frågor som rör det balanserade styrkortet och situationen  

ser ut i företaget. Frågorna grundar sig på de intervjumallar som återfinns i bilaga 3 och 4.  

Därefter  kommer  vi  att  presentera  uppbyggnadsprocessen  för  IP  Consult  och  slutligen  

återberätta hur vi uppfattar orsak och verkan-sambandet i företaget.

I

4.1 IP Consult
Nedan kommer vi att ge en kort  presentation av de personer på företaget vi har intervjuat. 

Därefter kommer vi att beskriva vad som kännetecknar IP Consult.

• Michael Augustsson är verkställande direktör på IP Consult och kom i kontakt med 

Balanced Scorecard första gången år 2005, då en kurs hölls om ämnet.  Augustsson 

kommer  vid  en  eventuell  implementering  av  styrkortet  vara  ansvarig  för 

marknadsperspektivet.

• Ulla Algotsson är ekonomiansvarig på företaget och har arbetat där sedan många år 

tillbaka. Algotsson kommer vid en eventuell implementering av styrkortet vara ansvarig 

för det finansiella perspektivet.

• Marie  Stigson är  administratör  och  verksamhetssamordnare  på  företaget.  Hennes 

arbetsuppgifter  handlar  framförallt  om  interna  processer.  Stigson  kommer  vid  en 

eventuell implementering av styrkortet att vara ansvarig för det interna perspektivet.

• Anders Johansson är regionchef för Kalmarregionen och ansvarar för kontoren i Kalmar 

och Oskarshamn. Johansson kommer vid en eventuell implementering av styrkortet vara 

ansvarig för medarbetar- och utvecklingsperspektivet.

• Bengt Wetterhorn är el-konstruktör på IP Consult i Kalmar. Han är verksam både på 

kontoret och ute bland kunderna. 

• Evert Karlsson är tekniker på företaget och hans primära arbetsuppgifter handlar om 

programmering och projektledning

Av våra intervjuer på företaget har vi fått en klar bild över vad som kännetecknar företaget. 

Samtliga respondenter anser att företaget har en väldigt hög kunskapsnivå och är väldigt måna 
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om sin personal. Johansson berättar att företaget dessutom är lyhörda gentemot sina kunder. 

Augustsson menar att företaget, trots att det är relativt litet,  kan vara med och konkurrera i 

kompetens med de allra största företagen på marknaden. Stigson är av samma uppfattning och 

tillägger att kompetensen inte bara utmärker sig kunskapsmässigt, utan även socialt. Företaget 

är enligt respondenterna ett bra och trevligt företag att arbeta på, vilket visar sig bland annat 

genom personalfester,  konferensresor och andra evenemang. Wetterhorn menar att  eftersom 

företaget har en väldigt bra personalpolitik och tar väl hand om sin personal, blir det lättare att 

lägga ner större engagemang i arbetet.

Miljön är av stor betydelse  för företaget.  Samtliga respondenter i  undersökningen anser att 

företaget är miljömedvetet, men åsikterna går isär om de tror att företagets intressenter uppfattar 

företaget  som  miljövänligt.  En  av  respondenterna  vet  inte  om  intressenterna  märker  av 

miljöarbetet, medan de övriga respondenterna är säkra på att företaget är duktiga på att profilera 

sig som miljövänligt. 

Karlsson berättar att det är svårt att säga vilken inverkan miljöarbetet har på olika uppdrag. 

Lämnas ett fast pris spelar miljöarbetet en mindre roll, men i övriga situationer är det möjligt att 

företagets uppdragsgivare anser att miljön är en viktig del om företaget får uppdraget eller inte.

Företagets miljöarbete visar sig bland annat genom att företaget med ISO140011 arbetar med 

miljön i  fokus.  Företaget  är  också väldigt  måna om att  genomsyra organisationen med ett 

miljövänligt tänkande. Små, men viktiga delar för att profilera sig är att företaget kör hyrbilar 

som är miljövänliga, att de försöker samåka vid gemensamma resor, att de försöker minimera 

pappersförbrukningen samt minimera resursförbrukningen av material. 

4.2 Balanced Scorecard- en introduktion
Michael Augustsson är verkställande direktör på IP Consult och kom i kontakt med Balanced 

Scorecard under 2005, då en utbildningskurs hölls om ämnet. Tankarna på att införa ett styrkort 

tog fart  och eftersom företaget  idag är ett  relativt  stort  företag som fortsätter  att  växa,  ses 

Balanced  Scorecard  som ett  intressant  verktyg  att  styra  verksamheten  med.  Under  kursen 

arbetade Augustsson fram en första prototyp av ett  Balanced Scorecard (se bilaga  2),  men 

berättar att det är en väldigt grov skiss och han skulle gärna se hur vi skulle kunna utveckla 

1
 ISO 14001 kräver att företag tar ansvar för att förhindra föroreningar av miljön samt även åtar sig ständiga förbättringar som en del av 

ledningens normala verksamhet. ISO 14001 bygger på vanliga termer inom ledningssystem - planera, genomföra, följa upp och förbättra. 
(http://www.lrqa.se/iso-14001-miljoledningssystem/)
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styrkortet,  så  att  företaget  ska kunna integrera  detta  i  sin  verksamhetsstyrning.  Augustsson 

berättar också att han i dagsläget upplever svårigheter att få ner strategi och vision till  den 

operativa  verksamheten.  Augustsson  tror  att  om företaget  bestämmer  sig  för  att  införa  ett 

balanserat  styrkort  kommer  det  att  förbättra  företagets  organisation.  Den  tydlighet  som 

styrkortet  medför  kan  vara  bra  både  internt  och  externt.  Klara  och  tydliga  målsättningar 

kommer att öka medarbetarnas engagemang. Detta är något som även Stigson håller med om. 

Externt märks det framförallt genom att företaget visar en tydlig bild av organisationen. Detta 

visar att företaget är seriösa både mot personalen och mot kunderna, vilket kan öka förtroendet 

hos intressenterna. 

Kunskapen  bland övriga  respondenter  på  företaget  är  väldigt  begränsad.  Som ett  exempel 

berättar Algotsson att hon inte är införstådd med vad Balanced Scorecard är för något och vad 

det har för någon funktion i ett företag. När vi presenterat styrkortet och dess funktion för de 

övriga  respondenterna  är  alla  av  uppfattningen  av  att  Balanced Scorecard  är  ett  intressant 

verktyg som företaget säkerligen kommer att få någon nytta av. Karlsson anser att det som är 

mest intressant med styrkortet är att det ska genomsyra hela organisationen och även involvera 

personalen, eftersom medarbetarna ofta har mycket information som ledningen skulle kunna ta 

tillvara på.

En klar och tydlig målsättning kan effektivisera arbetet och anser medarbetarna att det är roligt 

att arbeta läggs det säkerligen ner mer engagemang från personalen. Algotsson säger att ett 

styrkort kan innebära att företaget och medarbetarna tänker i nya banor och inte fastnar i samma 

tänkande som tidigare. Det kan ibland vara bra att tänka om för att se hur det kan göras på andra 

sätt och ett balanserat styrkort verkar vara ett bra och modernt verktyg att använda sig av i sin 

ekonomistyrning. 

4.3 Fyra perspektiv- färre eller fler
Augustssons  prototyp  av  Balanced  Scorecard  innehöll  från  början  fem  perspektiv,  men 

Augustsson menar att det är fritt att välja hur många perspektiv som ska vara med i styrkortet, 

så länge det speglar IP Consults verksamhet. 

4.4 Perspektiv
I de kommande fyra avsnitten ska vi presentera företagets perspektiv. I dessa avsnitt kommer vi 

att gå tillväga på ett annat sätt än i den övriga texten, då endast den eller de som har ansvar för 

perspektiven kommer att komma till tals. Ulla Algotsson kommer tillsammans med Michael 
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Augustsson att behandla det finansiella perspektivet. Michael Augustsson kommer att själv ta 

hand om marknadsperspektivet. Marie Stigson kommer att ansvara för det interna perspektivet, 

medan  Anders  Johansson  kommer  att  vara  ansvarig  för  medarbetar-  och 

utvecklingsperspektivet. 

Företaget använder sig av ett antal mått i dag som de även har uppsatta mål för, men på grund 

av företagets önskemål att inte nämna dessa kommer de därför inte innefattas i uppsatsen. 

4.4.1 Finansiella perspektivet
Algotsson berättar  att  företaget  framförallt  mäter nyckeltal  i  form av beläggningsgrad samt 

debiterbar tid relaterat till den totala tiden. Algotsson berättar att företaget inte har uppsatta mål 

för soliditet, räntabilitet och omsättning, men menar att de självklart är intresserade av att öka 

omsättningen och använda den som ett historiskt mått för att se om omsättningen förbättras. 

Algotsson berättar även att företaget inte ställer upp några speciella finansiella krav, men det 

primära är att det ska gå bra för företaget.

Augustsson menar att eftersom företaget har mognat och expanderat så borde företaget tjäna 

bättre än vad de gör idag. Han menar vidare att soliditeten bör ligga runt 30 procent. Detta visar 

på att företaget har en god ekonomi och att intressenterna får ett förtroende för företaget. 

Det finns även en del kritiska framgångsfaktorer som företaget  bör beakta ur ett  finansiellt 

perspektiv.  Det  är  viktigt  att  företaget  minimerar  de  dåliga  projekten,  då  dessa  drabbar 

ekonomin negativt. Det administrativa arbetet och dess rutiner bör också bli bättre. Augustsson 

berättar  att  det  finns  planer  på  att  anlita  en  extern  controller  som skulle  effektivisera  det 

finansiella arbetet. Augustsson menar också att syftet med det nya affärssystemet som håller på 

att implementeras i företaget kommer att leda till att det lättare går att se resultat och skapa 

olika mått som kan bli relevanta för verksamheten.

Företaget mäter förutom beläggningsgrad och antal debiteringstimmar relaterat till totala antalet 

timmar,  även antal  reklamationer  och garantitimmar,  vilket  innebär  att  företaget  ska utföra 

tjänsten de tillhandahåller inom de uppsatta timmarna för att undvika negativ belastning. För 

många reklamationer drabbar lönsamheten i negativ bemärkelse. 
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4.4.2 Marknadsperspektivet
Michael Augustsson, som är verkställande direktör på företaget är den som är bäst lämpad att 

besvara  frågorna  som  rör  marknadsperspektivet,  eftersom  han  har  huvudansvaret  för 

kundkontakterna.

Augustsson berättar att det som är särskilt viktigt att beakta ur ett marknadsperspektiv är att 

medarbetarna  även  i  fortsättningen  måste  vara  ute  och  leta  efter  kunder.  Uppdragen  som 

inkommer idag, fås av en uppsökande verksamhet av företaget eller att en tidigare kund är nöjd 

med arbetet och därför återkommer till företaget. Företaget får idag sällan uppdrag av att folk 

ringer upp och vill erbjuda arbete, men det är ändå av stor vikt att hemsidan hålls professionell 

och  informativ,  eftersom den kan  skapa  ett  förtroende  hos  kunderna.  Andra  aspekter  som 

Augustsson vill ta reda på är hur mycket resurser som ska läggas på marknadsföring, eftersom 

han är osäker på vilket värde de nerlagda resurserna genererar. Visar det sig att företaget får 

samma verkan om de lägger ner hälften så mycket som de gör idag, kan de i framtiden lägga ner 

mindre resurser på detta. Augustsson vill hitta ett system för hur detta ska kunna mätas för att 

kunna se effekten av marknadsföringens betydelse.

Det  finns  idag,  enligt  Augustsson,  inga  direkt  uppsatta  mål  ur  ett  marknadsperspektiv.  I 

framtiden kan det vara viktigt att sätta upp mål för hur många kundbesök de anställda ska göra 

per månad. Det är just kundbesöken och eftermarknadsservicen som gör att kunderna kommer 

tillbaka  till  företaget.  Augustsson  berättar  att  besöken  fordras  för  att  säkerställa  flödet  av 

inkommande uppdrag i  framtiden. Vid en hög arbetsbelastning blir  kundbesöken åsidosatta, 

vilket straffar sig i framtiden då projekten är färdigställda. 

Företaget  gör  idag  mätningar  på  hur  nöjda  kunderna  är.  Dessa  undersökningar  görs 

kontinuerligt i form av enkäter för att kunna se hur kundtillfredsställelsen ser ut. Enkäterna följs 

hela tiden upp och företaget arbetar efter att förbättra de mindre bra omdömena. 

Augustsson anser att det är viktigt att ständigt vidareutbilda deras tekniker för att de ska kunna 

öka sitt redan höga processkunnande. På detta sätt kan företaget profilera sig på marknaden 

genom deras höga kompetens. Genom ett högre processkunnande blir det lättare att arbeta och 

ge kunderna ett högre värde, eftersom det lättare går att förstå kundernas behov och erbjuda en 

bra tjänst. 
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I dagsläget görs inga omvärldsanalyser, men Augustsson menar att de ändå tittar en del på sina 

konkurrenter.  Augustssons  syn  på  marknaden  är  att  det  är  en  stor  marknad  med  många 

konkurrenter. Även om företaget har många konkurrenter, märker han av ett stort behov av de 

tjänster  företaget  tillhandahåller.  Augustsson  har  svårt  att  definiera  företagets  roll  på 

marknaden, då det dels är en svårdefinierad marknad och att företaget dessutom har ett brett 

utbud av tjänster.  Företaget har under de senaste åren expanderat kraftigt och därför vore det, 

enligt Augustsson, en idé att någon gång i framtiden lägga större resurser på omvärldsanalyser i 

form av en SWOT-analys.

4.4.3 Det interna perspektivet
Marie Stigson är administratör och verksamhetssamordnare på IP Consult och kommer vid en 

eventuell implementering av styrkortet att ansvara för det interna perspektivet. 

Stigson berättar att företaget inte har några sammanställda mål ur en intern synvinkel, men 

berättar  att  företaget  årligen  ska ha ett  visst  antal  timmars  utbildning per  anställd.  Stigson 

berättar också att företaget är noggranna med att ha utvecklingssamtal med sina anställda. Även 

att följa tidsmål är viktigt, men detta är inget uppsatt mål i organisationen. Stigson berättar att 

företaget måste bli bättre på att mäta och att de utvecklar rätt saker och sedan kontrollerar det 

som är gjort.

Om företaget väljer att använda Balanced Scorecard som styrningsinstrument, anser Stigson, att 

utbildningstimmar per anställd borde inkluderas i det interna perspektivet. Även garantitimmar 

är viktigt för företaget och något som diskuterats i företaget är om de skulle börja mäta hur 

många arbeten de får per anbud. Dessa nyckeltal är något som Stigson anser borde inkluderas i 

ett balanserat styrkort. 

4.4.4 Medarbetar- och utvecklingsperspektivet
Anders  Johansson  är  regionchef  på  IP  Consult  och  ansvarar  för  kontoren  i  Kalmar  och 

Oskarshamn. Johansson kommer vid ett införande av styrkortet att ansvara för medarbetar- och 

utvecklingsperspektivet. 

En  viktig  faktor  för  företaget  ur  ett  medarbetar-  och  utvecklingsperspektiv  är 

kompetensutvecklingen. Företaget har satt upp ett mål om att erbjuda sin personal ett fastställt 

antal utbildningstimmar per år,  men företaget har ännu inte nått upp till  målet  och alla har 

dessutom olika behov av utbildning. Johansson berättar att han gärna ser att utbildningarna blir 
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mer projektrelaterade och att medarbetarna tar till sig sin kunskap omgående, då de annars kan 

mista den. 95 % av utbildningarna är i  samband med projekt,  eftersom dessa kunskaper är 

nödvändiga för att slutföra uppdragen.

En annan viktig faktor för företaget är det sociala engagemanget för medarbetarna. De flesta i 

organisationen har familj och arbetet innebär en del resor. Företaget arbetar därför aktivt för att 

underlätta för medarbetarna bland annat genom att planera resorna i god tid.

Johansson berättar också att företaget försöker ta tillvara på varje individ på företaget genom att 

låta  medarbetarna  ta  större  ansvar  i  projekten  och  ge  dem  den  utbildning  de  behöver. 

Medarbetarna får  också komma med förslag på förbättringar  och förbättringsförslag skulle, 

enligt Johansson, kunna vara ett lämpligt mått att inkludera i ett Balanced Scorecard. Johansson 

är dock osäker på hur många förslag som kommit in som rör företagets utveckling. 

Företaget har infört teknikgrupper och även detta är ett sätt att utveckla företaget. I dessa finns 

stora möjligheter att utveckla både grupp och individ. Avsikten med teknikgrupperna är att få 

fram gemensamma rutiner för företaget och därmed underlätta medarbetarnas arbete.

Johansson berättar att om företaget skulle inleda processen med ett styrkort i verksamheten 

skulle  det  räcka  med internutbildningar  för  medarbetarna.  Med bra  argument  och  ett  högt 

engagemang skulle  det,  enligt  Johansson,  inte bli  alltför  svårt  att  inkludera medarbetarna i 

processen.

Ur ett  medarbetar-  och utvecklingsperspektiv  mäts  idag endast  antal  utbildningstimmar per 

anställd,  men  företaget  har  även  infört  enkäter  bland  medarbetarna  för  att  mäta 

tillfredsställelsen hos dessa. För dessa enkäter finns det dock inga uppsatta mål, men det är 

något som kanske borde inkluderas i ett framtida Balanced Scorecard. Johansson berättar att tre 

eller fyra nyckeltal är lämpligt att införa i medarbetar- och utvecklingsperspektivet. 

4.5 Utmaningar och problem vid införandet av Balanced Scorecard
Augustsson  tror  att  vissa  avdelningar  kommer  att  ha  svårare  att  implementera  styrkortet. 

Ekonomiavdelningen och underhållstekniken kommer troligtvis att ha svårare att anpassa sig till 

förändringarna som styrkortet kräver och en av anledningarna till detta är kompetensen inom 

dessa  avdelningar.  Inom ekonomiavdelningen  har  de  haft  samma rutiner  sedan  starten  för 
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företaget, 1985. Företaget har under dessa år vuxit rejält och därför behöver företaget ändra 

dessa rutiner innan styrkortsarbetet kan ta fart. Stigson tillägger ytterligare att det finns många 

olika personligheter på ett företag och alla är inte fullständigt engagerade i arbetet. Därför kan 

det bli svårt att få med samtliga i organisationen och få dessa motiverade.

4.5.1 Strategi och ledningsproblematik
Medarbetarna  på  företaget  skulle,  enligt  Augustsson,  reagera  positivt  på  ett  införande  av 

Balanced Scorecard. Han tror även att medarbetarna skulle ta till sig de nya direktiven på ett bra 

och  effektivt  sätt.  Augustsson är  dock medveten  om att  det  krävs  mycket  motivation  och 

engagemang  från  honom,  för  att  kunna  motivera  de  anställda  till  att  lägga  ner  ett  stort 

engagemang för arbetet.

Kommunikationen mellan de olika avdelningarna måste fungera på ett tillfredsställande sätt och 

företagets vision och strategi måste nå ner till samtliga aktörer i organisationen. Augustssons 

uppfattning om att vision och strategi inte når ner till  den operativa verksamheten, stämmer 

överrens med den bild vi fått av de övriga respondenternas svar. Detta är något som måste bli 

bättre i framtiden. Två av våra respondenter kunde inte svara på frågan om vilken strategi 

företaget har, men menade att de borde undersöka detta mer för att bli mer insatta i strategin. En 

av respondenterna menade att visionen och strategin inte har någon större nytta för arbetet, då 

arbetsuppgifterna inte  präglas  av strategin.  De övriga  ansåg sig mer  insatta  i  strategin och 

menade att deras arbete präglades av den uppsatta strategin. Respondenterna menade att det är 

viktigt att de förstår och vet vilken påverkan deras arbete har för företaget.

Flera  av respondenterna menar  att  det  kommer att  krävas  tid och resurser  av samtliga  om 

företaget väljer att införa styrkortet. I dagsläget är respondenterna överrens om att det inte finns 

tillräckligt med tid för att göra styrkortet rättvisa, men i framtiden finns det säkerligen stora 

möjligheter att lägga ner mer tid på arbetet. Respondenterna tror även att de skulle vara lättare 

att lägga ner den extra tid som krävs om de har vetskapen av att det ger ett resultat och att det 

tydligt går att se skillnader mot den traditionella ekonomistyrningen. Algotsson tror att den tid 

som läggs på styrkortet kommer att vara nödvändig, men arbetet som läggs ner kommer dess 

bättre att vinnas tillbaka i slutändan om styrkortet fungerar väl. Stigson tillägger att för att de 

strategiska målen ska uppfyllas krävs det mycket av företaget. Det största hindret för att kunna 

ta tillvara på styrkortet är hur mycket tid företaget har att arbeta med och följa upp målen. De 
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senaste åren har hela företaget haft mycket arbete och nästan ingen av medarbetarna har haft tid 

att arbeta med det administrativa arbetet. 

Respondenterna menar att det är viktigt att medarbetarna blir delaktiga i styrkortsarbetet, men 

Augustsson påpekar att det  är viktigt  att rätt  personer med rätt  kompetens ansvarar för rätt 

saker. 

4.5.2 Problem med nyckeltal
Respondenterna berättar att det är viktigt att företaget inte tar in för många mått i styrkortet, 

eftersom styrverktyget då lätt kan bli alldeles för komplext. För många mått innebär att det 

kommer ta för lång tid att mäta och följa upp resultaten, vilket påverkar det övriga arbetet. Det 

är istället bättre med ett mindre antal mått, som företaget klarar av att mäta och kan lägga fullt 

fokus på. Det måste även vara mål som verkligen betyder någonting och kan följas upp. 

Augustsson berättar att företagsledningen för tillfället arbetar med en ny strategiplan och inser 

vikten av att uppdatera nyckeltalen så att de stämmer överrens med hur strategiplanen ser ut. 

4.5.3 Problematik med motivation och förankring av styrkortet
Augustsson  berättar  att  de  anställda  kan  påverka  företaget  på  olika  sätt.  Företagets 

verksamhetssystem  ISO90012 uppmuntrar  de  anställda  att  komma  med  ständiga 

förbättringsförslag och dessa förslag kan komma genom mail  eller  samtal med ledningen. I 

företaget  finns det  även  olika  grupper  där  teknikerna är  samlade.  Dessa teknikgrupper  har 

ansvar  för  sina  delar  och  har  skapats  för  att  implementera  och  förbättra  de  framkomna 

förslagen. Augustsson berättar att ledningen försöker uppmuntra att medarbetarna kommer med 

förbättringsförslag, genom att belysa hur viktigt det är för företaget att ständigt förbättra sig och 

eliminera de problemområden som finns. Det finns, enligt Augustsson, inget belöningssystem 

för förslag, men tillägger att de som är engagerade och driftiga får en högre lön än de andra. 

Respondenterna tycker att det vore intressant att få vara delaktiga i processen med styrkortet 

och att det går att se ett resultat av ett införande. De tillägger dock att det säkerligen är svårt att 

kunna se en direkt effekt av ett införande av Balanced Scorecard.

2
 ISO 9001 är ett erkänt kvalitetsledningssystem som idag används av mer än en halv miljon organisationer i över 150 länder. Med tonvikt på 

kundtillfredsställelse, processstyrning, mätning, ständig förbättring och större engagemang från toppledning är ISO 9001 lika tillämpbart på 
tjänstesektorn som inom tillverkningsindustrin. (http://www.lrqa.se/iso-9001-kvalitetsledningssystem/)
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Även de övriga respondenterna anser att  de anställda kan påverka företaget på ett  bra sätt. 

Stigson berättar att företaget är en relativt platt organisation och därför är det lättare att prata 

med ledningen om eventuella förbättringsförslag. Detta uppmuntras genom att ledningen visar 

sin uppskattning gentemot medarbetarna. Karlsson och Wetterhorn är av samma uppfattning 

och anser att det inte är svårt att få fram sina förslag till ledningen. 

Wetterhorn  berättar  att  de  genom de  insatta  teknikgrupperna  kan  identifiera  vad  som inte 

fungerar  i  det  dagliga  arbetet.  På  detta  sätt  kan  flödet  förbättras  och  detta  underlättar  det 

kommande arbetet. Ledningen är även duktig på att ta tillvara på förslagen. Teknikgrupperna 

arbetar idag efter att införa tydligare rutiner för medarbetarna så att alla arbetar på liknande sätt. 

Detta kan, enligt Wetterhorn, effektivisera arbetsprocessen.

Det  finns,  enligt  Augustsson,  ett  bonussystem som är  kopplat  till  hur  stor  rörelsemarginal 

företaget har. Företaget har dock inte kommit upp i den nivån som krävs för att bonusen ska 

betalas  ut  och därför är  den inte aktuell  i  dagsläget.  Augustsson berättar  vidare att  vissa i 

företaget föredrar en monetär belöning, medan andra gärna ser andra former av belöningar, 

såsom utbildningar och personalaktiviteter. 

Respondenterna i vår undersökning är överrens om att det är bra med belöningar. Det som 

varierar är däremot vilken form av belöningar. En del av respondenterna anser att någon form 

av monetär ersättning är den bästa motivationsfaktorn, medan andra anser att sociala aktiviteter 

ökar engagemanget för företaget. En del av respondenterna är medvetna om att det idag finns ett 

bonussystem baserat på årets resultat, medan de övriga inte har vetskapen om att det finns ett 

bonussystem.

4.5.4 Informationsproblematik
Augustsson berättar att företaget har ett nytt affärssystem som ännu inte är helt integrerat i 

verksamheten, vilket gör att systemet inte går att utnyttja till dess fulla potential. Därmed 

uppstår problem med att ta tillvara på den information som finns i systemet.

Respondenterna berättar att företagsledningen försöker nå ut med information om företagets 

mål och strategi i form av mail och andra utskick. Det hålls även regelbundna möten, där 

ledningen informerar medarbetarna om aktuella händelser i företaget. Karlsson styrker detta 
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resonemang och menar att det finns mycket material och information om företagets strategi och 

vision ute på företaget och även manualer med rutiner om företagets ISO-certifieringar.  

4.5.5 Målkongruens
Respondenterna på företaget anser att företaget hade haft stor nytta av att införa tydligare mål 

och att dessa kontinuerligt  följs upp. Augustsson berättar att det är viktigt  att medarbetarna 

förstår målen och att  de vet vilken påverkan deras arbete har för företaget och de uppsatta 

målen. 

Algotsson anser att ledningen är duktiga på att förmedla vad som händer i verksamheten, men 

tycker det vore en bra idé att införa tydliga gemensamma verksamhetsmål. Detta skulle leda till 

att det blir ett större ”vi-tänkande” på företaget, vilket skulle resultera i större engagemang från 

medarbetarna.  

4.6 Orsak och verkan
Företaget har insett att det finns ett samband mellan de olika delarna av företaget. Sambandet 

visar sig genom att, om personalen får bättre rutiner för deras arbetsprocess kan det leda till att 

de blir effektivare i sitt arbete. Om de lyckas bli effektivare kan de även leverera sitt slutliga 

arbete  till  kunden  inom  den  uppsatta  tiden.  Detta  medför  att  kunderna  når  en  högre 

tillfredsställelse.  I  slutändan visar sig detta även genom högre finansiella  värden. Företaget 

upplever genom sambandet mellan de olika delarna av företaget att företagets olika insatser på 

olika nivåer ger ett värde till slut. Det är dock inte lätt för företaget att kunna urskilja exakt 

vilka insatser det är som i slutändan ger vilken effekt. 
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5 Analys och slutsatser
 kapitlet kommer vi att koppla samman referensramen med den empiriska undersökningen.  

Vi kommer att blanda kopplingen med våra egna åsikter och tankar, men vi kommer att vara  

väldigt  tydliga med när vi  drar slutsatser.  I  slutet  av kapitlet  kommer vi  att  förtydliga de 

slutsatser vi har kommit fram till genom att sammanställa dessa i en sammanfattning.

I

5.1 Balanced Scorecard- en introduktion 
IP Consult har under de senaste åren expanderat från att vara ett litet företag till att idag vara ett 

medelstort företag. På grund av expansionen är det i dagsläget svårare att nå ner med vision och 

strategi  i  den  operativa  verksamheten.  Kaplan  &  Norton  förespråkar  därför  att  Balanced 

Scorecard bör införas i organisationen, eftersom styrkortet förser ledningen med information 

som hjälper företaget att förankra långsiktiga strategier. Modellen har även blivit aktuell för 

företaget då Balanced Scorecard, enligt Kaplan & Norton, inte bara beaktar det ekonomiska 

resultatet, utan även lägger större fokus på bland annat personal och kunder som är viktiga delar 

i IP Consults verksamhet. 

Augustsson och Stigson anser att ett styrkort skulle bidra med att ge en tydligare bild av IP 

Consults verksamhet både internt och externt. Intressenternas uppfattning och bild av företagets 

konsultverksamhet  skulle  därmed förbättras.  Respondenternas  resonemang stämmer  överens 

med vad Olve, et al (2003), skriver om styrkortets avsikter då de anser att styrkortet förmedlar 

en komplett beskrivning av organisationens helhet. 

Kaplan & Norton menar att styrkortet kan ses som en länk i en orsak och verkanskedja, där 

syftet  är  att  förmedla  verksamhetens  affärsidé  till  de  anställda.  Därför  anser  vi  att  ett  väl 

utformat  styrkort  kan  motverka  de  svårigheter  som  både  företagets  VD  och  medarbetare 

upplever med informationsspridningen. För att lyckas skapa ett väl utformat styrkort, anser vi, 

att  måtten  och  målen  ska  visa  ett  tydligt  orsak  och  verkan-samband  mellan  de  olika 

perspektiven, precis som Kaplan & Norton förespråkar. Det är, enligt oss, här svårigheten finns 

med att kunna förstå orsaken till vad som händer inom företaget och de olika perspektiven. Vi 

anser  även  att  det  kan  vara  problematiskt  att  identifiera  och  förtydliga  sambanden  mellan 

perspektivens mål och mått med hjälp av företagets mätsystem.
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5.2 Fyra perspektiv – färre eller fler
Vi har, precis som Kaplan & Norton använder i sin ursprungsmodell, valt att använda oss av 

fyra perspektiv för att  på bästa sätt  belysa företagets  verksamhet. Eftersom företaget  är  ett 

tjänsteföretag,  är  det  av  vikt  att  deras  personal  ständigt  utvecklas  för  att  kunna  utveckla 

företagets  processer.  Genom  att  företagets  processer  utvecklas  kan  de  skapa  ett  högre 

kundvärde som i sin tur bör leda till ett bättre finansiellt värde. Mellan dessa fyra perspektiv 

finns ett påtagligt samband, vilket Olve, et al (1999), anser vara viktigt. Augustsson har i sin 

första prototyp fem perspektiv, vilket enligt Olve, et al (1999), inte är ovanligt då det femte 

perspektivet lättare kan belysa och spegla företagets verksamhet. Anledningen till att vi har fyra 

perspektiv är att vi anser att medarbetarperspektivet och utvecklingsperspektivet är beroende av 

varandra i företaget och därför borde vara sammanslagna. Företagets utveckling är i stor grad 

beroende av  medarbetarnas  personliga  kompetens  och  utveckling,  eftersom företaget  är  ett 

tjänsteföretag. Vi tycker, i enlighet med Ewing & Samuelson, att för många perspektiv ger en 

splittrad bild av verksamheten och därmed förloras den balans som är styrkortets avsikt. Det är 

heller inte relevant att utveckla ett styrkort med färre perspektiv, som Simons och Lindvall 

anser vara en möjlighet, eftersom viktiga aspekter i företaget då förloras.

Företagets  höga  miljömedvetenhet  skulle  kunna innebära  att  styrkortet  kompletteras  av  ett 

miljöperspektiv, som Ewing & Samuelsson anser är en möjlighet. Enligt Lindvall ska ett femte 

perspektiv vara väsentligt för verksamhetens långsiktiga överlevnad och författaren menar att 

om  ett  företag  ska  inkludera  ett  miljöperspektiv,  ska  företaget  vara  starkt  präglat  av  ett 

miljöfokus. Även om miljön är en viktig del för företaget anser vi inte att styrkortet  borde 

inkludera ett miljöperspektiv, utan det vore bättre att även i fortsättningen låta arbetet präglas av 

ett miljövänligt tänkande. 

5.3 Perspektiv

5.3.1 Finansiella perspektivet
Eftersom  företag  genom  de  finansiella  styrtalen  ska  uttrycka  organisationens  långsiktiga 

målsättning ska, enligt Kaplan & Norton, styrkortet inledas med det finansiella perspektivet. 

Enligt Olve, et al (1999), ska de olika perspektiven genomsyras av företagets vision. Utifrån 

detta resonemang och företagets vision som säger att företaget ska präglas av ständig tillväxt, 

anser vi det vara passande att använda omsättningsökning som ett nyckeltal för företaget. Detta 

mäts redan idag inom företaget  och Roos,  et  al  menar att  det  kan vara användbart  för det 

finansiella perspektivet.  Soliditet är även ett mått som Roos, et al menar är av relevans för 
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styrkortet och som företaget både mäter och har uppsatta mål för. Därför anser vi att det ska 

inkluderas  i  styrkortet,  då  det  ger  en  tydlighet  inte  bara  internt  men  även  externt  mot 

utomstående intressenter. Då företaget hela tiden strävar efter en ständig tillväxt anser vi det 

även vara viktigt för dem att se till att de fortsätter vara lönsamma. Därför anser vi, i enlighet 

med Catasús,  et  al,  att  rörelsemarginal är ett  nyckeltal  som företaget bör beakta. En av de 

faktorer som, vi anser, kan stå i vägen för deras strävan att nå de finansiella målen är risken att 

de antar projekt som kan ha en negativ inverkan på företagets  ekonomi,  vilket Augustsson 

påpekar till viss del sker.      

 

Enligt företaget är andra relevanta nyckeltal för det finansiella perspektivet beläggningsgrad 

samt debiterbar tid i relation till den totala tiden, men vi anser att dessa mått är bättre lämpade 

att beakta i det interna perspektivet.  De mått vi anser skulle vara lämpliga för företaget att 

beakta är följande: 

 

 Omsättningsökning - Måttet ska visa på förändringen av omsättningen i relation till 

föregående års omsättning, samt att det visar företagets tillväxttakt.

 Rörelsemarginal  - Där  måttet  visar  i  procent  hur  mycket  företaget  tjänar  på  varje 

försäljningskrona. Beräknas på resultatet  efter  finansiella  kostnader samt skatter och 

avgifter dividerat med omsättningen. 

 Soliditet  - Måttet  visar  hur  stor  del  av  företagets  tillgångar  som ägs  av  företaget. 

Företaget har redan utarbetade mätningar med uppsatta mål.

5.3.2 Marknadsperspektivet
För att  utveckla  nyckeltal  är  det,  enligt  Olve,  et  al  (1999),  primärt  att  företaget  redan har 

identifierat de faktorer som anses vara relevanta för företagets framgång. IP Consult anser att 

det viktigaste är att lyckas nå ut och attrahera såväl nya som gamla kunder. Majoriteten av alla 

företagets uppdrag fås genom en uppsökande verksamhet. Därför blir det särskilt viktigt att de 

genomför kundbesök, eftersom det är en del i eftermarknadsservicen som kan bidra till ett högre 

värde för kunden och därmed få kunderna att återkomma. Enligt Pandey ska en organisation 

genomföra detta för att skapa framgång inom kundperspektivet. Olve, et al (1999) tillägger även 

att företaget bör rikta stort fokus mot kunderna då det kan bidra till en högre kundlojalitet. 

Olve, et al (1999), anser att det är viktigt att marknadsperspektivet genomsyrar och leder både 

den interna processen samt utvecklingen av medarbetarna för att på så sätt bättre förstå och 
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tillfredställa kundens krav. Detta inser även Augustsson, eftersom han anser att det är viktigt för 

företaget att deras tekniker ständigt ökar sin kompetens för att förbättra företagets processer och 

därmed kunna ge kunderna ett högre värde. Om företaget lyckas med att generera ett högre 

värde för kunderna kan det, enligt Pandey, även ge utfall i det finansiella perspektivet då en stor 

och tillfredsställd kundbas bör innebära större intäkter. 

Företagets mätningar av marknaden är inriktade på hur nöjda kunderna är. Kundundersökningen 

utförs  genom kontinuerliga  undersökningar  i  form av  enkäter.  Kaplan  & Norton  anser  att 

förutom mätning av kundnöjdhet är återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet samt 

marknadsandel andra relevanta nyckeltal för perspektivet 

Olve, et al (1999) anser att företagets vision ska genomsyra de olika perspektiven. Enligt detta 

resonemang anser  vi  att  fokus  bör  läggas  på  kundens  tillfredsställelse,  eftersom företagets 

vision grundar  sig  på hög social  kompetens och personlig inlevelse  för varje kund oavsett 

storlek. En viktig faktor för kundtillfredsställelsen kan vara att företaget utför flertalet besök hos 

sina kunder, vilket även kan bidra till en nyrekrytering av kunder. Genom att företaget lyckas 

uppnå en hög tillfredsställelse anser vi att kunderna visar en hög lojalitet mot företaget och den 

tjänst  som de erbjuder.  Dessa faktorer tycker vi ska prägla de nyckeltal  som vi anser vara 

lämpliga att inkludera i ett Balanced Scorecard för IP Consult. De mått vi rekommenderar är 

följande: 

 Kundtillfredsställelse – Företaget bör fortsätta med de mätningar som görs idag, då de 

redan har ett fungerande system för att ta till  vara på kundens åsikter. Utifrån dessa 

mätningar bör de utveckla ett index som på ett tydligt sätt visar resultaten. 

 Kundbesök – Ett enkelt mått som visar på antalet kundbesök gjorda av medarbetarna 

under en månad. Besöken spelar en viktig roll både vid rekrytering av nya projekt och 

för tillfredsställelsen hos de redan befintliga kunderna.

 Kundrekrytering – Ett lämpligt mått för kundrekrytering är att företaget mäter den tid 

som går åt i rekryteringsprocessen i förhållande till antalet nya kunder företaget knyter 

till sig. 

 Kundlojalitet – För att få fram ett mått på kundlojalitet kan företaget mäta hur många 

kunder som återkommer under en period dividerat  med det totala antalet kunder för 

samma period.  Utifrån detta mått  anser vi  att  företaget  ges möjligheten att  se vilka 
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kunder som har störst  benägenhet  att  återkomma.  Detta mått  kan även relateras  till 

kundtillfredsställelsen  för  att  få  en  utökad  syn  på  hur  väl  de  lyckas  inom 

marknadsperspektivet. 

Företaget  efterlyser  ett  mått  som visar  vilket  värde  resurser  som läggs  på  marknadsföring 

genererar. Anledningen till att vi inte har beaktat och inkluderat något sådant mått är att vi anser 

det  vara  alltför  komplicerat  att  konstruera.  Detta  resonemang  strider  mot  vad  Lindvall 

förespråkar om problematik med nyckeltal,  då han anser att förhållanden som är svåra ofta 

utelämnas och inte beaktas alls. Vi anser dock i likhet med Ericsson & Gripne att ett enkelt 

upplägg  är  mest  lämpat  för  att  kunna  kommunicera  styrkortets  innebörd  i  IP  Consults 

organisation. 

5.3.3 Det interna perspektivet
Det interna perspektivet väljer vi att beakta som det tredje perspektivet, eftersom Kaplan & 

Norton anser att detta perspektiv ska styras av de målsättningar som sätts upp i det finansiella 

perspektivet  och  marknadsperspektivet.  Kaplan  & Norton  anser  även  att  det  är  viktigt  att 

företaget  ska  kunna  fokusera  på  mätningar  som är  viktiga  för  att  ägarnas  och  kundernas 

målsättningar ska uppnås.

De kritiska framgångsfaktorerna vi har identifierat för företagets interna processer, som Olve, et 

al (1999), menar är viktiga vid uppbyggnaden av styrkortet, är att företaget måste ha fungerande 

processer och rutiner för sitt arbete. Med fungerande interna processer lyckas de att färdigställa 

projekten inom den uppsatta tidsramen. Det blir därmed, enligt Kaplan & Norton, viktigt att 

företaget  kan  identifiera  de  områden  inom  företaget  som  behöver  förbättras  för  att  göra 

verksamheten effektivare. 

Stigson påpekar att relevanta mått för detta perspektiv kan vara antalet utbildningstimmar som 

personalen  årligen  genomför,  antalet  garantitimmar  samt  hur  många arbeten  som företaget 

räknar med som sedan mynnar ut i ett projekt. Dessa mått är inte helt överensstämmande med 

vad Catasús, et al och Pandey, menar är relevanta mått för det interna perspektivet. Därför har 

vi,  av  de  ovanstående  måtten,  valt  att  enbart  inkludera  ett  mått  för  garantitimmar  i  detta 

perspektiv, då Kaplan & Norton anser att det är av vikt att eliminera spilltid i ett tjänsteföretags 

processer. Antal utbildningstimmar, som Stigson föreslog som ett lämpligt mått, anser vi vara 

mer passande för medarbetar- och utvecklingsperspektivet.  
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Enligt Olve, et al (1999) ska målen för varje perspektiv präglas av företagets vision, men vi är 

av åsikten att företagets vision är svår att bryta ner till konkreta målsättningar för det interna 

perspektivet. Vi anser dock att för att företaget ska kunna uppfylla sina finansiella mål är det 

nödvändigt att de har en hög beläggningsgrad tillsammans med en hög debiterbarhet, då det 

visar hur effektiva företagets inre processer är. Dessutom är det viktigt att deras projekt kan 

avslutas inom den tid som har beräknats för att undvika garantitimmar, då det inte ger företaget 

någon ersättning. Dessa mått anser företaget vara passande för det finansiella perspektivet, men 

vi vill inkludera dessa i det interna perspektivet. 

Beläggningsgraden är viktig för företaget, eftersom måttet visar hur stor del av företaget som är 

involverade i projekt. Detta mått är nära sammankopplat med debiterbarheten, som vi anser 

vara ett mått på hur effektiva företaget är i sina processer. Därför anser vi att dessa mått är 

lämpligt för det interna perspektivet. De mått vi rekommenderar för IP Consult är följande:

 Beläggningsgrad – Måttet visar till  vilken grad företagets konsulter och tekniker är 

sysselsatta under en viss period. Företaget har redan utarbetade mätningar med uppsatta 

mål.

 Debiterbarhet – Tanken med måttet är att det ska visa hur effektiva företagets processer 

är  samt att  det  ska visa hur stor del av antalet  arbetade timmar som är debiterbara 

gentemot kunden. Företaget har redan utarbetade mätningar med uppsatta mål.

 Garantitimmar – Måttet visar antalet timmar i ett fastprisprojekt som drar över den 

beräknade tiden. Denna tid kan företaget inte fakturera. 

 Kvalitetsmått  – Kvaliteten kan mätas genom antalet  reklamationer i  förhållande till 

antalet levererade prestationer. Detta mått är relevant, eftersom företaget anser att för 

många reklamationer har en negativ påverkan på lönsamheten.

5.3.4 Medarbetar- och utvecklingsperspektivet
Personalens  engagemang  och  kompetens  är  företagets  viktigaste  faktorer  som  bidrar  till 

företagets framgång. Dessa faktorer ska, enligt Kaplan & Norton, ligga till grund för skapandet 

av  en  långsiktig  plan  för  att  ge  företaget  både  tillväxt  och  konkurrensfördelar.  Av  den 

anledningen  bör  målsättningarna  inom detta  perspektiv,  enligt  Kaplan  & Norton,  visa  vad 

företaget behöver behärska för att kunna nå framgång inom övriga perspektiv.
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Genom teknikgrupperna, som Johansson anser utvecklar företaget, får företaget möjligheten att 

ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter av vad som bör utvecklas. Det är dessa grupper som är 

bäst  lämpade  att  upptäcka  brister  och  komma  med  förbättringsförslag.  Resonemanget 

överensstämmer med hur Kaplan & Norton ser på förbättringar. Johanssons förhoppningar är att 

teknikgruppernas arbete leder till att företagets rutiner blir bättre, vilket Roos, et al anser bör 

ske för att kunna sammankoppla övriga perspektiv i styrkortet. 

 

Vi  anser  att  företaget  ska  fortsätta  att  utbilda  personalen  och  att  medarbetarna  ska  visa 

engagemang  både  socialt  och  arbetsmässigt,  eftersom  detta  är  de  främsta  kritiska 

framgångsfaktorerna ur ett medarbetar- och utvecklingsperspektiv. Olve, et al (1999) menar att 

de nyckeltal som ska ingå i styrkortet ska utvecklas från företagets strategi och vision. I IP 

Consults  vision  nämns  att  företagets  arbete  ska  präglas  av  hög  kompetens  och  personlig 

inlevelse samt att medarbetarna ska ha ett högt socialt engagemang. Utifrån detta anser vi att 

utvecklingen  av  nyckeltalen  borde  fokuseras  på  kompetensutveckling  och 

personaltillfredsställelse. För att försäkra sig om en fortsatt kompetensutveckling är personalens 

utbildning  viktigt,  vilket  både  Johansson  och  Stigsson  anser  vara  viktigt  för  företaget. 

Johansson uppger att de utför kontinuerliga mätningar av personalens trivsel på företaget. Vi 

anser  i  enlighet  med  Kaplan  &  Norton  att  personalens  tillfredsställelse  är  vitalt  för 

verksamheten. Mätningarna bör, enligt oss, fokusera på att ge företaget en helhetsbild av hur 

medarbetarna upplever sin arbetssituation. Kaplan & Norton anser dessutom att personalens 

tillfredsställelse och moral är en förutsättning för att förbättra företaget. Ett annat möjligt styrtal 

att  beakta  är,  enligt  oss,  ett  mått  med syftet  att  visa  personalens  lojalitet  genom att  mäta 

personalomsättningen, då medarbetarna och deras kompetens är en viktig resurs för företaget. 

Kaplan & Norton menar att medarbetarna är en långsiktig investering och om de försvinner går 

IP Consult miste om värdefull kompetens. Vi anser att det skulle vara bra om företaget kunde 

mäta personalens produktivitet.  Kaplan & Norton beskriver detta mått  som en sammanlagd 

effekt av företagets arbete med att förbättra både sin egen kompetens, de interna processerna 

samt kundtillfredsställelsen. Utifrån ovanstående rekommenderar vi följande mått:

 

 Utbildningstimmar – Vi anser att företaget bör fortsätta med de mätningar och uppsatta 

mål som redan är etablerade. 

 Personaltillfredsställelse - Här anser vi att företaget bör fortsätta med de mätningar 

som görs idag, då de redan har ett fungerande system för att ta till vara på personalens 

45



– Diskussion –

åsikter. Utifrån dessa mätningar bör de utveckla ett system som på ett tydligt sätt visar 

resultaten. 

 Personallojalitet – Detta kan mätas genom personalomsättningen under en bestämd 

period. Målet med måttet är att kunna ange hur mycket av den samlade kompetensen 

som byts ut under varje period. 

 Personalens produktivitet – Ett enkelt mått som visar på antalet prestationer företaget 

utför under en bestämd period för att visa effekten av förbättringsarbetet som sker i 

företaget.

5.4 Utmaningar och problem vid införandet av Balanced Scorecard

5.4.1 Strategi och ledningsproblematik
En viktig aspekt för att lyckas med styrkortet är att organisationen känner av ledningens stöd 

samt engagemang och detta ställer, enligt Hallgårde & Johansson och Olve, et al (1999), stora 

krav  på  ledningens  styrning.  Vår  förhoppning är  att  företagets  ledning  kommer  att  kunna 

förmedla stödet  och engagemanget,  eftersom de är medvetna om att  stödet leder  till  att  de 

anställda blir mer engagerade. Vi anser även att Augustssons engagemang och vilja att motivera 

medarbetarna bör resultera i  att  han kan lägga fram tillräckligt  med skäl  för att  de ska bli 

medvetna om att styrkortsprojektet inte är en börda för medarbetarna, utan att det istället har en 

positiv inverkan på företaget. Detta menar Olve,  et al (1999) är en nödvändighet för att få 

styrkortsarbetet att fungera. 

Företaget  upplever  idag  att  det  finns  problem  med  att  förankra  visionen  och  strategin  i 

styrningen  av  verksamheten,  vilket  är  ett  problem  som  enligt  Lindvall  måste  motverkas. 

Problemen  ska,  enligt  Lindvall,  motverkas  genom att  företaget  gör  visionen  och  strategin 

greppbar  för medarbetarna så  den verkar  som ledning för  verksamhetens löpande styrning. 

Albright, et al anser att en orsak till problemen kan vara att personalen inte kan se sambandet 

mellan  deras  arbete  och  hur  det  bidrar  till  organisationens  mål.  Detta  är  även  något  som 

respondenterna på företaget ser som ett problem. För att lyckas motverka problemen menar 

Kaplan & Norton att företaget bör översätta sina målsättningar till konkreta handlingar så att 

sambanden blir  tydligare.  En förutsättning för att  det  ska bli  aktuellt  att  införa styrkortet  i 

företaget  är,  enligt  oss,  att  de beaktar  dessa  problem. Även om företaget  är  medvetna om 

situationen är vi av åsikten att det kommer att vara problematiskt att motverka dessa problem. 

Om de i viss mån lyckas att motverka dessa problem, ökar deras chanser att införa styrkortet i 

verksamheten.
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Merparten  av  respondenterna  på  företaget  anser  att  ett  införande  av  Balanced  Scorecard 

kommer kräva tid och resurser, vilket de anser att de inte kan undvara för tillfället. Olve, et al 

(1999)  är  av  uppfattningen  att  ett  företag  kan  lösa  dessa  problem  genom  att  inleda 

styrkortsarbetet med ett pilotprojekt, som ger företaget möjligheten att lära av misstagen som 

görs samt vinna förtroende hos de anställda. De anställda är av uppfattningen att det skulle vara 

lättare att lägga ner extra arbete om de har vetskapen om att styrkortet ger ett synbart resultat. 

Därför anser vi att ett pilotprojekt för en av teknikgrupperna är en möjlig lösning. Vi anser att 

motivationen kommer att höjas om de anställda kan se att det verkligen är genomförbart, samt 

att det ger organisationen en möjlighet att ta tillvara på erfarenheter från projektet. Vi är av 

uppfattningen  att  pilotprojektet  kommer  att  underlätta  en  framtida  implementering  i  hela 

verksamheten.

Rätt personer med rätt kompetens ska, enligt IP Consult, ansvara för rätt saker i styrkortet. Detta 

är, enligt Olve, et al (1999) och Hallgårde & Johansson, en bidragande faktor för att få ut så 

mycket nytta av styrkortet som möjligt. Hur ansvaret definieras är, enligt Olve, et al (1999), 

avgörande för framgången för styrkortet. Dessa frågor anser vi att företaget bör ta hänsyn till för 

att  undvika  negativa  effekter  i  styrkortsarbetet.  Vi  anser  att  i  och med att  företaget  är  av 

uppfattningen att rätt personer ska ansvara för rätt saker, så är företaget medvetet om den risk 

som finns om de inte får rätt personal med rätt kompetens inkluderad i arbetet med styrkortet. 

Trots IP Consults medvetenhet bör företaget ändå föra en dialog med de involverade för att 

säkerställa att deras kompetens, engagemang och ansvarsförmåga för styrkortsarbetet finns.

5.4.2 Problem med nyckeltal
Respondenterna anser, i likhet med Hallgårde & Johansson, att styrkortet inte ska inkludera för 

många mått. Respondenterna anser att för många mått skulle bli alltför tidskrävande och göra 

styrkortet komplext. Hallgårde & Johansson styrker detta när de skriver att det kan påverka 

förvaltningen av styrkortet. Dock påpekar författarna att för få mått kan leda till brist i relevans. 

Företaget ser hellre ett styrkort med ett mindre antal mått som är relevanta för verksamheten, 

vilket överensstämmer med Lindvall och Catasús, et al. 

 
När ett företag ska bestämma antalet nyckeltal finns det, enligt Anthony & Govindarajan, inget 

generellt svar för hur många som ska inkluderas. I uppbyggnaden av styrkortet för IP Consult 

använder vi oss av tre eller fyra mått för varje perspektiv. Med detta antal är vår förhoppning att 
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motverka de problem som Anthony & Govindarajan menar kan uppstå beroende på mängden 

nyckeltal. 

Företaget  är  medvetet  om att  de  vill  lägga  störst  fokus  på  nyckeltal  som är  relevanta  för 

verksamheten, vilket Lindvall anser vara av stor vikt. Vi anser, i enlighet med Lindvall, att det 

är viktigt för företaget att beakta förhållanden som är svåra att mäta, då det finns en risk att 

dessa annars utelämnas. Dock är vi av uppfattningen att det passar bättre för företaget att vid 

starten av styrkortsprocessen följa Ericsson & Gripnes anvisningar om att behålla det enkla 

upplägget. Detta upplägg är oftast det mest framgångsrika sättet och kan då på ett effektivare 

sätt kommunicera styrkortets innebörd.

Företagsledningen har insett vikten av att uppdatera nyckeltalen så att de överensstämmer med 

den nya strategiplanen som för närvarande omarbetas. Anthony & Govindarajan anser att detta 

är  viktigt  och  tillägger  att  det  behövs  ett  system som kan  göra  dessa  uppdateringar.  Vid 

framtagandet av den nya strategiplanen uppstår en ny situation för företaget i vilken Norreklit 

(2000) menar att det kan uppstå problem, eftersom företaget måste skapa nya mått och utföra 

nya mätningar. Dessa problem anser vi att företaget kommer att uppmärksamma, eftersom ett 

införande av en ny strategiplan är ett moment som kommer att beröra hela organisationen. Vi 

anser att denna möjlighet inte finns i dagens situation, vilket är en viktig faktor för företaget att 

beakta vid styrkortsarbetet. Dock är vi av åsikten att när företaget har full kunskap om sitt nya 

affärssystem kommer möjligheten att skapa nya mått och utföra nya mätningar att finnas.

5.4.3 Problematik med motivation och förankring av styrkortet
Respondenterna  berättar  att  kunskapen  på  företaget  rörande  styrkortets  innebörd  i  dagens 

situation är begränsad. Enligt Hallgårde & Johansson är det därför viktigt att företaget lyckas 

påverka medarbetarnas kunskap och värderingar, vilket kan ske genom att inkludera personalen 

i styrkortsarbetet. Författarna menar att delaktigheten kan leda till att medarbetarnas attityd och 

förändringsmotstånd gentemot styrkortet påverkas. Utifrån Kaplan & Nortons tankegångar om 

att förslag och åsikter bidrar till utvecklingen av styrkortet, är vi av uppfattningen att företagets 

öppna attityd mot personalens åsikter kan bidra till smidigare implementering av styrkortet. En 

bra kommunikation mellan medarbetare och ledning kan, enligt Kaplan & Norton, leda till att 

personalen tar större ansvar. Att medarbetarna blir motiverade anser vi vara en av de viktigaste 

bitarna  i  utvecklingen  av  styrkortet  för  att  få  hela  organisationen  att  sluta  upp  kring  en 

gemensam förändring. 
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Vi tror att det finns en risk med att företagets anställda inte är fullt medvetna om konceptet 

bakom styrkortet. Resonemanget är ytterligare en orsak till att företagets medarbetare bör bli 

mer insatta i styrkortets koncept då de, enligt Olve, et al (1999), inte ska uppfatta styrkortet som 

ett kontrollverktyg, utan istället som ett verktyg som hjälper företaget att göra framsteg.

 
Av anledningen att respondenterna i undersökningen anser att det är bra med belöningar i olika 

former för att öka engagemanget, kan det ligga i företagets intresse med ett belöningssystem 

kopplat till styrkortet. Företaget bör dock beakta att Kaplan & Norton hävdar att det kan uppstå 

problem om belöningarna baseras på nyckeltal som inte är tillförlitliga. Därför anser vi att det är 

viktigt  att  nyckeltalen  som skall  ingå  i  styrkortet  är  noggrant  utvalda  för  att  motverka  de 

oönskade effekter som Kaplan & Norton belyser. 

Det är dock viktigt för IP Consult att de beaktar det som Otley påpekar att de bör uppfylla en 

viss  nivå  inom  alla  perspektiv  för  att  någon  bonus  ska  betalas  ut  för  att  säkerställa  att 

prestationsförmågan är tillräckligt hög. 

5.4.4 Informationsproblematik
På  grund  av  företagets  problem  med  deras  nuvarande  affärssystem  kan  det  uppstå 

komplikationer,  eftersom Olve,  et  al  (1999) menar att  konstruktionen av ett  styrkort  kräver 

omfattande  mätningar  som  affärssystemet  bör  kunna  utföra.  Om  det  är  så  att  företagets 

prestationer inte kan utvärderas blir det, enligt Olve, et al (1999), svårt för organisationen att ta 

lärdom  av  tidigare  händelser.  Vi  anser  att  företaget  måste  integrera  affärssystemet  i 

verksamheten annars kan företaget  få problem med att  ta fram underlag för att  genomföra 

mätningar uppstå. Det här kan bidra till att de inte kan följa upp och utvärdera vissa av de mått 

som inkluderas i styrkortet. 

 

En av de faktorer som Olve, et al (1999) påpekar är viktigt för organisationen är deras förmåga 

att  nå  ut  med  information  till  medarbetarna  rörande  styrkortet.  Utifrån  de  intervjuade 

personerna är vi av åsikten att företaget har väl inarbetade rutiner för att nå ut med information 

till organisationen genom flera olika kanaler. Därmed bör företaget ha goda möjligheter att nå 

ut med information rörande styrkortets koncept som enligt Olve, et al (1999) bidrar till att öka 

deras kunskap.
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5.4.5 Målkongruens
Den allmänna uppfattningen inom företaget är att införandet av tydligare mål skulle göra stor 

nytta, vilket enligt Anthony & Govindarajan skulle uppmuntra de anställda till att implementera 

styrkortet. För att uppnå det ”vi-tänkande” som Algotsson eftersträvar, bör de enligt Lindvall 

skapa en målkongruens genom en grundlig förankring av företagets strategi. Detta är en process 

som, enligt Olve, et al (1999), medför en delaktighet samt skapar ansvarskänslor för att uppnå 

organisationens mål. Detta anser vi förstärker resonemanget om att medarbetarna bör förstå 

målen, vilket Augustsson anser vara viktigt. För att ytterligare förstärka ”vi-tänkandet” inom 

företaget är det enligt Lindvall viktigt att styrningen utformas så att den enskilda medarbetaren 

uppfattar att det som är bra för individen även är till nytta för organisationen. Utifrån Anthony 

& Govindarajans resonemang om belöningssystem anser vi att företaget inte bör låta det bli 

styrande för att inte påverka målkongruensen negativt. Detta eftersom risken finns att företaget 

fokuserar på fel områden om belöningssystemet utformas på fel sätt. 

5.5 Uppbyggnadsprocessen
Enligt Olve, et al (1999) sker uppbyggnaden av Balanced Scorecard i elva steg och de bör 

anpassas  efter  hur  situationen  i  organisationen  ser  ut.  Denna  process  har  vi  använt  som 

utgångspunkt för vår uppbyggnad av IP Consults styrkort. Vi har dock inte haft möjligheten att 

genomföra alla steg i uppbyggnadsprocessen, eftersom dessa faktorer är något som företaget får 

ta  ställning  till  när  en  implementering  påbörjas.  Nedan  kommer  vi  att  förklara  vårt 

tillvägagångssätt för de olika stegen:

Definiera organisationens nuvarande position och roll

Utifrån de intervjuer vi gjort på företaget har vi skapat oss en tydlig bild om deras position och 

roll på marknaden. Uppfattningen är att företaget är relativt stort i regionen och är bland de allra 

största inom sin bransch. De kan erbjuda sina kunder ett brett utbud tack vare sin breda och 

höga kompetens.  Sett  till  hela  Sverige  är  företaget  däremot  mindre.  Företaget  befinner  sig 

däremot på en marknad som är svår att definiera och de har även ett brett utbud av tjänster. 

Genomför  företaget  en  omfattande  omvärldsanalys  blir  det  lättare  att  utreda  och  definiera 

marknaden. 

Utveckla en gemensam vision för organisationen

Företaget har idag en redan utarbetad och gemensam vision för företaget. Eftersom de redan har 

en väl utvecklad vision är vårt primära syfte att genom intervjuerna få en uppfattning om hur de 

förmedlar visionen till oss samt hur väl förankrad den är i organisationen. Uppfattningen efter 
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intervjuerna är att företaget på ett bra sätt förmedlat företagets vision till oss.  De har dock vissa 

problem med att sprida visionen till alla delar av företaget. Problemen är även identifierade i 

företagsledningen och genom en högre kunskap om visionen inom företaget, anser vi att det blir 

det lättare att implementera styrkortet på ett tillfredsställande sätt.

Anpassa perspektiven efter organisationens utformning

Vid utvecklingen av styrkortet har vi beaktat hur många perspektiv som ska inkluderas och 

dessa ska spegla  företagets  verksamhet  samt visa ett  samband mellan  perspektiven.  När vi 

diskuterat med företaget om deras första prototyp som innehöll fem perspektiv, upplevde vi att 

styrkortet  istället  kunde struktureras  på ett  annorlunda sätt.  Genom att  koppla samman två 

perspektiv, uppfattade vi att detta skulle spegla företagets bild på ett bättre sätt. I processen att 

välja ut vilka perspektiv som skulle vara relevanta för verksamheten, valde vi att använda oss av 

Kaplan & Nortons grundmodell, då företaget eftersträvade en enkel uppbyggnad av styrkortet. 

De fyra perspektiv som vi valt  och anser speglar verksamheten på bästa sätt är finansiellt-, 

marknads-, internt- samt medarbetar- och utvecklingsperspektivet. 

Bryt ner visionen för varje perspektiv och formulera därefter de strategiska målen

För att lyckas ta fram de strategiska målen för varje perspektiv bröt vi ner visionen i mindre 

delar för att kunna få ut vad som är strategiskt  viktigt  för företaget.  Vi lyckades bryta ner 

visionen  för  samtliga  perspektiv  förutom  det  interna  perspektivet.  Vi  upplevde  det 

problematiskt att utifrån visionen identifiera vad som är strategiskt viktigt för företaget, men för 

att perspektivet ska kunna uppfylla de andra måtten i de övriga perspektiven är det nödvändigt 

att ha en hög beläggningsgrad tillsammans med en hög debiterbarhet. Vi är av åsikten att dessa 

mått visar hur effektiva företagets inre processer är.

Identifiera de kritiska faktorerna som är viktiga för verksamhetens framgång

Därefter har vi tillsammans med organisationen diskuterat och bedömt vilka faktorer som krävs 

av företaget för att visionen och de strategiska målen ska uppnås. Dessa faktorer är för det 

finansiella perspektivet att minimera projekt som har en negativ inverkan på ekonomin. Inom 

marknadsperspektivet bör de lyckas nå ut och attrahera befintliga och nya kunder. För att lyckas 

inom det interna perspektivet är det viktigt att företaget har fungerande processer och rutiner för 

arbetet så att projekten blir färdigställda inom den uppsatta tidsramen. Till sist är de kritiska 

faktorerna  för  medarbetar-  och  utvecklingsperspektivet  personalens  kompetens  och 

engagemang.
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Utveckla nyckeltal

I processen att utforma nyckeltal för företaget har vi beaktat mått som är mest relevanta för att 

kunna skapa en balans mellan de olika perspektiven. För att få underlag för vilka mått som kan 

tänkas  vara  relevanta  för  verksamheten  har  vi  intervjuat  nyckelpersoner  i  företaget. 

Tillsammans med dessa personer har vi diskuterat vilka mål och mått som kan vara relevanta 

för de olika perspektiven.  Efter  diskussionen har vi  sedan arbetat  fram ett  förslag på vilka 

nyckeltal som bör inkluderas. Nyckeltalen ska i möjligaste mån spegla företagets vision och 

strategi där företagets tillväxt, personalens kompetens och kundernas tillfredsställelse får stort 

fokus. 

Presentera det första utdraget för organisationsledningen. 

För att få respons på vårt inledande arbete besökte vi återigen företaget, där vi presenterade vår 

prototyp (se bilaga 5) för företagets VD, Michael Augustsson. Under mötet redogjorde vi för 

våra  tankar  och  hur  vi  hade  resonerat.  Därefter  gav  Augustsson  sin  syn  på  arbetet  och 

kompletterade vårt styrkort med en del information. 

Bryt ner styrkortet

När uppbyggnadsprocessen har kommit till detta skede kan det vara lämpligt att bryta ner det på 

mindre enheter, men eftersom IP Consult är en relativt liten och platt organisation är detta inte 

nödvändigt enligt oss. 

Formulera mål

Det finns idag redan ett  antal  mått  med uppsatta mål för organisationen,  men på grund av 

företagets önskemål att inte nämna dessa kommer de därför inte innefattas i vår uppsats. 

Utforma en handlingsplan för styrkortet

För att få fram relevant information inom respektive perspektiv diskuterade vi med Augustsson 

om de bäst lämpade personerna. Dessa personer har vi sedan intervjuat för att få en djupare bild 

över  vad  som  bör  ske  i  respektive  perspektiv.  Till  följd  av  uppsatsens  omfattning  och 

tidsbegränsning har det inte varit möjligt för oss att fortsätta den empiriska undersökningen som 

krävs för att kunna utforma en handlingsplan i samarbete med företaget. Därför överlämnas 

detta steg i utvecklingsprocessen till företaget. 
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Implementera styrkortet

Det sista steget som innebär en implementering av styrkortet är något som företaget själva bör 

ta ställning till i framtiden. 

5.6 Sammanfattning av slutsatser 

Vi ska nu sammanfatta vad vi upplever vara de viktigaste slutsatserna av det material vi samlat 

in samt den analys vi har utfört. 

IP  Consult  är  ett  företag  som  är  i  en  tillväxtfas  där  tid  är  en  dyrbar  resurs  för  hela 

organisationen. I dagsläget finns, enligt företaget, inte den tid och de resurser som krävs för att 

göra ett  styrkort  rättvisa,  men om företaget någon gång i  framtiden väljer att implementera 

styrkortet är det viktigt att de beaktar dessa aspekter. Tid och resurser behövs för att arbetet med 

styrkortet ska bli tillfredsställande. 

Företaget  har tidigare inte någon större erfarenhet av Balanced Scorecard och arbetet  kring 

detta, därför är det viktigt att få en enkelhet med styrkortet. Med detta menar vi att styrkortet 

ska innehålla  ett  mindre antal  mått  som alla  är  relevanta för verksamheten.  Alla  mått  som 

inkluderas bör vara lätta att mäta för att bibehålla den enkelhet i upplägget av styrkortet för att 

underlätta förvaltningen av styrkortet. Om styrkortet till en början inte strävar efter att bevara 

enkelheten är risken stor att de kommer att åsidosätta det fortsatta arbetet samt uppföljningen 

med det. 

Vid uppbyggnaden av styrkortet är det lämpligast att använda fyra perspektiv, då dessa speglar 

företagets verksamhet på bästa sätt. Då företaget är ett tjänsteföretag, är det av vikt att deras 

personal ständigt utvecklas för att kunna utveckla företagets processer. Genom att företagets 

processer utvecklas kan de skapa ett  högre kundvärde som i sin  tur bör leda till  ett  bättre 

finansiellt  värde. Medarbetarna och företagets utveckling bör behandlas i samma perspektiv, 

eftersom  företagets  utveckling  i  stor  grad  är  beroende  av  medarbetarnas  kompetens  och 

utveckling då företaget är ett tjänsteföretag. 

IP Consult står inför en del utmaningar och problem i samband med styrkortsarbetet. Dessa är i 

första  hand  utmaningar  som  ledningen  står  inför,  då  deras  stöd  och  engagemang  är  en 

avgörande faktor för att få de anställda att bli motiverade och engagerade i styrkortsarbetet. 
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Företaget måste försäkra sig om att rätt personer med rätt kompetens ansvarar för olika delar i 

styrkortet för att få ut så mycket som möjligt av styrkortet. För att motverka de problem som 

finns med förankring av vision och strategi,  bör ledningen översätta sina målsättningar till 

konkreta handlingar, så att sambanden blir tydligare. Detta gör att personalen kan se hur deras 

arbete bidrar till organisationens mål. 

Tid  är  idag  en  bristvara  på  företaget  och  därför  kan  ett  lyckat  pilotprojekt  bidra  till  att 

motivationen för att avsätta den tid som krävs för ett styrkort ökas. Pilotprojektet skulle även 

bidra  med  nödvändiga  erfarenheter  som  kan  användas  för  att  underlätta  en  framtida 

implementering av Balanced Scorecard i IP Consult.  

Företagets  outvecklade  affärssystem  är  ett  hinder  för  införandet  av  Balanced  Scorecard, 

eftersom styrkortet kräver omfattande mätningar. Detta bidrar till att mätningarna som ska göras 

inte kan mätas och följas på ett sätt som krävs för att organisationen ska kunna ta lärdom av 

tidigare händelser. Affärssystemet kan heller inte göra de uppdateringar av nyckeltal som krävs 

för  att  stämma överrens  med den strategiplan  som är  under  uppbyggnad.  Till  följd  av  att 

företagets  affärssystem inte  är  fullständigt  användbart,  rekommenderar  vi  företaget  att  inte 

påbörja  ett  eventuellt  arbete  med  styrkortet  förrän  affärssystemet  har  blivit  integrerat  i 

verksamheten.

Kunskapen om Balanced Scorecard är begränsad på företaget och detta innebär att det ställs 

stora krav på att företaget lyckas påverka medarbetarnas kunskap och värderingar. Detta bör ske 

genom att de inkluderas i styrkortsarbetet och därigenom undviker företaget att medarbetarna 

ska se styrkortet som ett kontrollverktyg. 

Företaget  måste ta hänsyn till  om de ska koppla belöningssystem till  styrkortet  för att  öka 

engagemanget. De bör dock inte låta ett belöningssystem bli styrande för att inte på ett negativt 

sätt  påverka  målkongruensen  eftersom  den  bidrar  till  ett  införande  av  tydliga  mål  i 

organisationen som i sin tur påverkar de anställdas inställning till styrkortet. 

6 Diskussion
I  kapitlet kommer vi att diskutera våra egna reflektioner inom ämnesområdet. 
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Den traditionella ekonomistyrningen har med tiden tenderat att bli ett otillräckligt verktyg för 

att  leda  en  verksamhet.  Kraven  att  införa  ett  modernt  styrningsverktyg  har  vuxit  fram då 

merparten av företagen vill fokusera på andra aspekter i verksamheten än bara det finansiella. 

Det  har  därför  blivit  allt  vanligare  att  företag  ser  styrkortet  som ett  bra  verktyg  att  styra 

verksamheten med, utifrån strategi och vision. Flera företag har därför diskuterat om ett styrkort 

kan hjälpa organisationen. Det har däremot framkommit kritiska röster som behandlar vilken 

påverkan ett styrkort har på verksamheten och vilka inneboende risker det finns i styrkortet.

Grundtanken bakom styrkortet  är  att  det  ska innefatta samtliga delar i  organisationen,  men 

kritiska röster menar att styrkortet är en hierarkisk modell som endast innefattar ledningen. I 

organisationer där kommunikationen är god bör chanserna för att implementera ett styrkort där 

hela verksamheten är delaktig, vara större än i en organisation där kommunikation inte fungerar 

tillfredställande. En annan orsak till hur väl ett styrkort kan implementeras i verksamheten beror 

till vilken grad företaget är motiverat att arbeta enligt denna styrningsform. För att det inte bara 

ska vara ett verktyg för ledningen är det viktigt att medarbetarna känner sig motiverade, vilket 

ökar deras vilja att vara delaktiga i styrkortsarbetet. Genom medarbetarnas motivation skapas 

möjligheter för en lyckad styrkortsprocess och detta anser vi vara en viktig förutsättning för att 

styrkortet  ska fungera.  Det  är  även  av vikt  att  hela  företaget  ställer  sig  bakom styrkortets 

koncept,  eftersom det  inte  går  att  bedriva  ett  framgångsrikt  styrkortsarbete  utan  att  beakta 

företagets  viktigaste  resurs  som  i  de  flesta  fall,  och  i  synnerhet  för  tjänsteföretag,  är 

medarbetarna. 

I många organisationer förmedlas bilden av att de arbetar med styrkortet i en större utsträckning 

än vad de egentligen gör.  Detta kan leda till  att  styrkortets relevans ifrågasätts inom dessa 

organisationer. Varför den här bilden förmedlas är svårt att säga, men ofta kan det vara en effekt 

av  att  styrkortet  har  blivit  ett  modernt  och  populärt  styrverktyg.  En  annan  faktor  till  att 

styrkortsarbetet inte fungerar och används i den utsträckning som avses, är att företag inte vet 

vad som innefattas av arbetet med att både utveckla styrkortet och utforma det fortsatta arbetet. 

Därmed  erhåller  företagen  inte  de  fördelar  som  styrkortet  kan  medföra  vid  ett  lyckat 

användande. För att bibehålla relevansen i arbetet med styrkortet kan det vara en lösning att vid 

uppbyggnaden  börja  i  mindre  skala  för  att  motverka  den  bild  som  många  organisationer 

förmedlar.  
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Eftersom många företag inte har någon större kunskap om Balanced Scorecard finns risken att 

många av organisationens medlemmar ser införandet  som en börda.  Tillkommer ytterligare 

arbete utöver deras nuvarande arbetsuppgifter kan attityden bland medarbetarna på företaget 

förändras negativt. För att motverka en negativ attityd kan ett företag inleda processen med ett 

pilotprojekt. Ett pilotprojekt kan ha flertalet fördelar för en organisation. De främsta fördelarna 

är att företaget skapar sig viktiga erfarenheter och att pilotprojektet ger tydliga signaler om att 

det genererar företaget ett mervärde. Relevansen av pilotprojektet kan diskuteras, då det inte 

med säkerhet  går  att  förutse  utfallet  för  en implementering i  resten av organisationen.  Av 

projektet ställs krav på att organisationer lyckas fånga den kunskap som behövs för att kunna ta 

lärdom av erfarenheterna. 

Det har blivit  allt  viktigare i dagens företag att kunna plocka fram relevant information om 

verksamheten både när det gäller att utforma den strategiska planen samt förmågan att utveckla 

mål och mått som företaget använder i sin operativa verksamhet. Detta ställer stora krav på att 

företag  har  affärssystem  som  fungerar  väl  och  att  företagen  har  tillräcklig  kunskap  om 

systemen, för att utnyttja dess potential. Att verkligen kunna behärska ett affärssystem är en av 

förutsättningarna för att organisationer ska få underlag till relevant information som krävs för 

att kunna bedriva ett styrkortsarbete på ett tillfredställande sätt. 

För att företag ska kunna dra nytta av styrkortet är det viktigt att de mål som upprättas sätts på 

en acceptabel nivå för samtliga aktörer i organisationen. Om målen sätts alltför lågt förloras 

styrkortets syfte, eftersom organisationer då inte får ut allt som är möjligt av dess ambitioner. 

Det finns även risker med den omvända situationen då organisationer inte kan se effekterna av 

ett styrkort, eftersom de sällan uppnår målen. Att hitta rätt nivå är en komplicerad uppgift som 

delvis kan lösas genom att företag kommunicerar för att skapa en gemensam bild inom företaget 

för  vad  de  eftersträvar  att  uppnå.  Genom  den  gemensamma  bilden  uppnås  samtidigt  en 

målkongruens. En ökad målkongruens kan bidra till att medarbetarna blir mer medvetna om den 

roll deras arbete har för organisationen i helhet.

Mycket kritik har riktats mot att det inte skulle finnas några synbara samband mellan orsak och 

verkan inom ett företag. Vi tror ändå att det går att uppfatta samband vid en längre inblick i ett 

företag. Sambanden går att märka mellan de flesta av företagets olika delar, men vi håller med 

en del av kritiken om att det inte går att fullständigt urskilja den bakomliggande orsaken till 
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utvecklingen inom hela organisationen. Kritik har även riktats mot den tidsförskjutning som 

finns i styrkortet mellan orsak och verkan. Därför finns det svårigheter för företaget att skapa 

sig en bild av vilken specifik insats som skapar ett resultat, eftersom olika beslut tar olika lång 

tid tills det går att se en effekt av dessa beslut. Vi är av åsikten att tidsförskjutningen är något 

som alltid måste beaktas och inte fullt ut går att motverka vid användandet av styrkortet. Trots 

de negativa effekter som kan uppstå till följd av tidsförskjutningen finns det ändå ett flertal 

anledningar till varför ett företag bör använda sig av styrkortet. Den allra främsta orsaken menar 

vi vara, att de företeelser inom företaget som mäts förbättras genom uppföljningar, eftersom 

företaget hela tiden vill sträva efter att uppnå de mål som sätts upp inom styrkortet. På så vis 

medför mätningarna en styrande effekt. 
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Bilaga 2 – Företagets första prototyp av Balanced 
Scorecard

Faktor: Nya 
teknikområden 
Nya Målgrupper 
Nya koncept

Utveckling

Mått: Antal Antal 
Antal

Faktor: 
Engagemang 
Hälsa Kompetens

Medarbetare

Mått: 
Personalnöjdhet 
Sjukfrånvaro 
Utbildningar

Faktor: Omsättning 
Beläggning/debiterin
g Hårda kostnader 
Mjuka kostnader

Ekonomi

Mått: Resultat % Kr/
anställd Kr/anställd

Faktor: Nöjda 
kunder Nya 
kunder Fler 
kundbesök 
Leveranstider 
Kvalité 

Marknad

Mått: 
Kundnöjdhet Antal 
Antal %/år Antal 
garantiuppd.

Vision
Lönsamhet

Tillväxt

Faktor: Ständiga 
förbättringar 
Arbetssätt

Inre processer

Mått: Avvikelser
Antal

Område Mål 
Startläge Tidplan 
Resurser 
Ansvarig 
Beskrivning 
Uppföljning

Handlingspl
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Bilaga 3- Intervjufrågor till ledning och ansvariga

Intervjufrågor till ledning och ansvariga för respektive perspektiv

1. Beskriv din befattning och vad du har för uppgifter i företaget?
2. Vad kännetecknar ert företag? Kan du definiera företagets position och roll på 

marknaden? 
3. Anser du att företaget är miljövänligt? Varför, varför inte?
4. (Hur medveten är du om företagets strategi?)
5. Vilka är dina generella åsikter om Balanced Scorecard?
6. Anser du att ett införande av Balanced Scorecard hade förbättrat er organisation? 

Varför? Varför inte?
7. På vilket sätt får medarbetarna ta del av strategi/vision och affärsidé?  Tror du att 

medarbetarna är medvetna om strategin?
8. Hur vill du att arbetet ska gå till, vilka ska bli delaktiga efter ett införande och hur vill 

du att arbetet ska fortlöpa?
9. Vilka utmaningar anser du att företaget skulle stöta på vid ett införande av ett styrkort? 

Är det något som skulle vara särskilt problematiskt? Vad måste ledningen tänka på?
10. Vad tror du krävs av organisationen i stort för att styrkortet ska lyckas fungera som ett 

verktyg för styrning?
11. Hur tycker du att medarbetarna ska motiveras av att arbeta med Balanced Scorecard?
12. Hur kan en anställd påverka företaget?
13. På vilket sätt uppmuntras sådant?
14. Vid en eventuell implementering av ett styrkort, hur högt skulle du prioritera det. 

Känner du att du har tillräcklig tid för att kunna göra styrkortet rättvisa? 
15. Vad tycker du är de avgörande faktorerna för att ett införande av Balanced Scorecard 

ska bli framgångsrikt och generera ett värde för er organisation?
16. Vad anser du om belöningar? Hade detta engagerat personalen ytterligare? Vilka former 

av belöningar är bäst lämpade för företaget?
17. Hur viktigt är det med klara och tydliga gemensamma mål för hela företaget?
18. Vad har ni för strategiska mål i det aktuella perspektivet som bör inkluderas vid ett 

införande av ett Balanced Scorecard?
19. På vilket sätt ska företaget förnyas för att även i fortsättningen vara lönsamt?
20. Vilka kritiska framgångsfaktorer anser du att ni bör beakta i detta perspektiv? Alltså 

finns det något som är särskilt problematiskt när det gäller utformningen och innehållet i 
perspektivet samt även införandet?

21. Vilka är företagets mål i det medarbetar och utvecklingsperspektivet?
22. Vilka nyckeltal använder ni er av idag samt vilka nyckeltal anser du vore nyttiga att 

inkludera i ett BSc? Hur många nyckeltal anser du vore lämpligt att beakta och vilka är 
de mest intressanta nyckeltalen?

23. Hur mäts dessa nyckeltal? Hur ofta borde de mätas?
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Bilaga 4- Intervjufrågor till tekniker

1. Vill du beskriva vilken befattning och arbetsuppgifter du har?
2. Hur väl medveten är du om företagets strategi/vision och affärsidé?
3. Präglas ditt arbete av strategin?
4. På vilket sätt får medarbetarna ta del av strategi/vision?
5. (Tror du att du har svårare att få information om vad som händer i företaget än de 

tekniker som befinner sig i Kalmar? Varför, varför inte?)
6. Är ni tekniker medvetna om de mål som företaget har?
7. Har du några specifika mål som du arbetar efter?
8. Har du varit i kontakt med Balanced Scorecard? Om ja, hur och när?
9. Hur kan en anställd påverka företaget?
10. På vilket sätt uppmuntras sådant?
11. Skulle du känna att har den tid som krävs för att arbeta med Balanced Scorecard?
12. Vad skulle motivera dig att lägger ner energi på detta projekt?
13. Vad anser du om ett belöningssystem som är kopplat till de mål som ska uppnås i 

styrkortet?
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Bilaga 5- Balanced Scorecard – IP Consult

Balanced Scorecard – 
IP Industri & Projektconsult AB

Finansiella perspektivet
” För att lyckas finansiellt, hur ska 
vi verka mot våra investerare?”
Omsättningsökning
Vinstmarginal
Soliditet

Vision och 
strategi

Marknadsperspektivet
”För att uppnå företagets 
vision, hur ska vi verka mot 
våra kunder?”
Kundtillfredsställelse
Kundbesök
Kundrekrytering
Kundlojalitet

Medarbetar- och 
utvecklingsperspektivet

”För att uppnå vår vision, hur ska 
vi bibehålla och förbättra vårt 

lärande?”
Utbildningstimmar
Personaltillfredsställelse
Personallojalitet
Personalens produktivitet

Interna perspektivet
”För att tillfredsställa våra 

investerare och kunder, hur 
måste processerna 

förbättras?”
Beläggningsgrad
Debiterbarhet
Garantitimmar
Kvalitetsmått
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