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Abstract 

 

Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå), Ekonomihögskolan vid Linnéuni-

versitetet, Kurskod 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 

Author: Erika Mårtensson 

Tutor: Elin Funck 

Title: Balanced Scorecard (BSC) – The management idea’s popularity in essays 

Background: Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard (BSC) was introduced in the begin-

ning of the 1990s and is a popular performance management system and strategic manage-

ment system. BSC is also an example of a management idea (Røvik 2008) and management 

fashion (Abrahamson 1996) disseminated in a management fashion market. To facilitate the 

dissemination process and to minimize the resistance on local markets several components 

may be included. In Sweden for example described components are a human perspective, in-

tellectual capital and abandoning of budget (Ax & Bjørnenak 2005). Kaplan and Norton - the 

founders of the concept together with researchers, consultants and mass media are members 

of a management-fashion-setting community. Students are also an actor in a management 

fashion market and they are recipients of BSC in training and in professional occupations. 

Therefore the student category is the main focus in this study. 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding whether and in what way 

BSC may be perceived as a popular management idea. This by first identifying the presence 

of BSC and then describe what has been studied and how it has been presented in essays dur-

ing the period 1997 to 2013, with emphasis on the period 2000 to 2012. The comparison be-

tween the empirical and theoretical frame of reference will illustrate BSC life cycle.  

Method: A document study has been performed and the empirical sample is delimited to es-

says produced at universities in Sweden and published in one or both of the data archives 

named DiVA and Uppsök. The archives are available on Internet. Essays which additionally 

may be found at university libraries and their websites are not included in the study.  

Results, Conclusions: The empirical sample comprises information of about 500 essays and 

there are a growing number of studies about BSC until the year 2006. Thereafter a tendency 

for a decline in popularity exists. There is a difference between studies about public and pri-

vate organizations where there are indications for a growing interest of BSC in private organi-

zations during the last three years of the time period 2000 to 2012. One can find imprints of 

BSC components and development in the essays. For example BSC and budget and Swedish 

organizations that are exemplified in the Swedish BSC literature. A strong impression is that 

students as an actor on a management fashion market, with simplified assumptions have col-

lectively spent almost two centuries to investigate topics which are more or less dedicated to 

BSC. 

Key words: Management Control System, MSC, Balanced Scorecard, BSC, Management 

fashion, Management innovation 
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Sammanfattning 

 

Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå), Ekonomihögskolan vid Linnéuni-

versitetet, Kurskod 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 

Författare: Erika Mårtensson 

Handledare: Elin Funck 

Titel: Balanced Scorecard (BSC) – Organisationsreceptets popularitet i uppsatser 

Bakgrund: Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) introducerades i början av 

1990-talet och är ett populärt resultatmätningssystem och strategiskt managementsystem inom 

ekonomi- och verksamhetsstyrning. BSC exemplifierar det Røvik (2008) kallar ett organisat-

ionsrecept och Abrahamson (1996) ett organisationsmode som spridits på en marknad för 

ekonomistyrningsmodeller. För att underlätta spridning av BSC samt minska motståndet på 

lokala marknader kan komponenter inkluderas, till exempel som Ax och Bjørnenak (2005) 

exemplifierar i Sverige avseende BSC och medarbetarperspektivet, ett budgetlöst företagande 

och det intellektuella kapitalet. Utöver modellens grundare, forskare, konsulter och massme-

dia utgör studenter en aktörsroll som både är mottagare av BSC under utbildningen och sprid-

ningsagenter i samband med uppsatsarbeten och sedermera i yrkesutövningen. Det är katego-

rin studenter som är huvudfokus i denna uppsats om BSC popularitet och livscykel. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för om och på vilket sätt BSC kan uppfattas 

som ett populärt organisationsrecept. Detta genom att kartlägga förekomst och beskriva vad 

som studerats och hur det har presenterats i uppsatser relaterade till BSC tidsperioden 1997 

till 2013, med tyngdpunkt på åren 2000-2012. Jämförelsen mellan den empiriska och teore-

tiska referensramen ska leda till att belysa BSC livscykel.  

Metod: En dokumentstudie har genomförts där det empiriska materialet är avgränsat till upp-

satser vilka producerats vid svenska universitet och högskolor och publicerats i endera eller 

bägge dataarkiven DiVA och Uppsök vilka finns tillgängliga via Internet. Uppsatser som där-

utöver kan återfinnas i lokala arkiv via lärosätenas bibliotek och hemsidor ingår inte i studien. 

Resultat, Slutsatser: Resultaten i denna undersökning som omfattar information om cirka 

500 uppsatser visar att antalet uppsatser som relaterats till BSC ökat till år 2006 för att däref-

ter uppvisa en avtagande trend. Det är dock en skillnad mellan studier inriktade mot offentlig 

eller privat verksamhet, där det de senaste tre åren finns indikationer på ett stigande intresse 

för BSC inom privat verksamhet. Det går att spåra avtryck av BSC innehåll och utveckling i 

uppsatserna, till exempel studier om budget och BSC och studerade organisationer som om-

nämns i den svenska BSC litteraturen. Ett tydligt avtryck är studerande som spridningsagenter 

för BSC och en länk mellan akademi och praktik på en marknad för ekonomistyrningsmo-

deller. Baserat på en beräkning med mycket förenklade antaganden har studerande gemen-

samt ägnat nästan två sekel till att genomföra undersökningar som är mer eller mindre inrik-

tade mot BSC. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Verksamhetsstyrning, Balanced Scorecard, BSC, Organisat-

ionsmode  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till studieområdet ekonomi- och verksamhetsstyrning, i 

synnerhet Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) på en marknad för ekono-

mistyrningsmodeller. Tvetydigheter i BSC och populariseringen av BSC som ett organisat-

ionsrecept problematiseras och därefter återges studiens problemfrågor, syfte och avgräns-

ning. 

1.1 Bakgrund 

Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) är central i ekonomistyrningslitteratu-

ren och var vid millennieskiftet en dominant produkt på en marknad för ekonomistyrnings-

modeller (Anthony & Govindarajan 2007, s. 463-474; Simons 2000, s. 186-203; Merchant & 

Van der Stede 2007, s. 472-479; Lindvall 2001, s. 210-246; Røvik 2008, s. 147).  

BSC används ofta som ett resultatmätningssystem med identifierade och uppföljningsbara 

finansiella och icke-finansiella mål och mått. Ett avvägt antal mål och mått utgör ett stöd för 

att operationalisera organisationens strategiska mål, uppnå bättre prestationer och ökad lön-

samhet (Kaplan & Norton 1996/2007; Franco-Santos et al. 2012). I ursprungsmodellen ingår 

mål och mått för fyra perspektiv som kan benämnas: det finansiella perspektivet, kundper-

spektivet, interna processperspektivet samt utvecklings- och lärandeperspektivet (Kaplan & 

Norton 1996; Lindvall 2001, s. 210-217). 20 år efter det att BSC introducerades av Kaplan 

och Norton i början på 1990-talet beskriver Nørreklit et al. (2012, s. 494) två nyckelkompo-

nenter i BSC: själva mätsystemets ramverk och managementprocessen för implementering av 

BSC i en organisation. Enligt Frigo (2012, s. 49) fångar Kaplan och Norton i sin bok The 

Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage utgiven 2008 

sina samlade erfarenheter från femton år och beskriver hur BSC: ”[…] has become the num-

ber one management system for strategy execution”. 

I litteraturen lyfts kritik och potentiella risker med resultatmätning med bäring mot och speci-

fikt BSC fram (Anthony & Govindarajan 2007, s. 469–470; Merchant & Van der Stede 2007, 

s. 472-473; Nilsson 2011, s. 77-83). Anthony and Govindarajan (2007, s. 469-470) belyser 

exempelvis problem rörande svagheter i korrelationen mellan icke finansiella mått och finan-

siella resultat, kopplingar mellan mått som inte är så lätt att förstå, risk för fixering vid finan-

siella resultat och överfokusering på mätning. Merchant och Van der Stede (2007, s. 472-473) 

tar upp problemet management myopia som handlar om kortsiktigt vinsttänkande på bekost-

nad av långsiktighet. Management myopia kan motverkas genom att kombinera finansiella 

och icke finansiella mål och mått men samtidigt menar Merchant och Van der Stede (2007, s. 

473) att BSC inte är något nytt utan en återbruksprodukt.  
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Modeller likt BSC kan ses som organisationsmode och studeras i jämförelse med national-

ekonomiska teorier där det finns en marknad för modellerna med en utbuds- och en efterfrå-

gesida. Modellerna genomgår en livscykel och spridningsförlopp med stadier för introduktion, 

tillväxt, mättnad och eventuell nedgång då nya eller renoverade modeller introduceras på nytt. 

På marknaden finns aktörer såsom akademiker, konsulter, företagsledare med flera som er-

bjuder och efterfrågar modellerna. (Abrahamson 1996; Røvik 1998, 2008) Studerande som 

exponeras för idéer inom exempelvis ekonomistyrning blir i sammanhanget bärare eller agen-

ter för dessa idéer som kännetecknar det Røvik (2008, s. 69-78) kallar moderna organisation-

er. Såväl spridningsförloppet som mottagandet eller översättningen av BSC i organisationer är 

studerade områden (Nilsson 2011; Funck 2009; Andersson & Seiving 2008; Jernow & Prytz 

2012; Persson & Olsson 2012). Modeller som introduceras och överges i organisationer är 

mer eller mindre varaktiga och lämnar mer eller mindre avtryck, vilket kan påverka organisat-

ionerna i ett långsiktigt perspektiv, exempelvis förhållningssättet gentemot nya modeller 

(Heusinkveld & Benders 2012; Lang & Ohana 2012; Røvik 1998, s. 17-24). 

Enligt Røvik (2008, s. 147-150) är BSC ett exempel på ett recept för en aggressiv intern re-

sursstyrning i en tid där organisationen ses som ett produktionssystem med resursflöden i 

form av relationer, transaktioner och processer. Genom att identifiera dessa resursflöden kan 

man sedermera med styrning och kontroll inrikta flödena på ett effektivt och snabbt vär-

deskapande. Receptet beskriver hur prestationer kan mätas och anställda motiveras, enligt 

Røvik (2008, s. 147) till: ”[…] ansträngningar som ger högsta möjliga produktion och särskilt 

hög avkastning”. BSC introducerades och spreds under 1990-talet, ett årtionde som karaktäri-

serades av hårdare tag, en minskad satsning på ledning och ett större fokus på styrning. Sprid-

ningen av recept till företagens ledningar syftade bland annat till att utveckla den indirekta 

styrningen av organisatoriska enheter och anställda, att styra på distans. Under 1990-talet för-

ändrades även synen inom Human Resource Management (HRM) från lokala funktioner med 

inriktning mot att stötta medarbetare till en central strategisk funktion som på ett mer påtagligt 

sätt är ledningens stöd (Røvik 1998, s. 244-258; Røvik 2008, s. 121-134).  

Røvik (2008, s. 147) menar att organisationsrecept karaktäriseras av en språklig etikett, ofta 

förknippas med sin egen litteratur baserade på auktoritativa publikationer av konceptets grun-

dare som med fördel ges ut i populariserade publikationer. Nørreklit et al. (2012) är kritisk 

mot BSC och de menar att beskrivningen av BSC snarare är av mytisk än vetenskaplig karak-

tär och att konceptet utgör en form av guru-status. Påståenden om BSC kan vara svåra att 

motbevisa eller kritisera då kritiken kan komma att negligeras eller hanteras som begrepps-

förvirring. Modellen är strikt hierarkisk (top-down) med inbyggda tvetydigheter, till exempel 

en hierarkisk framställning som utgår från ledningens perspektiv samtidigt som medarbetar-

nas delaktighet, betydelse och motivation lyfts fram. Processen för implementering av BSC i 

en organisation kan tolkas som en instruktion eller order där slutmålet för implementerings-

processen är i fokus snarare än vägen till målet. (Nørreklit et al. 2012) 
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Ett led i spridningsprocessen av ett organisationsrecept är att anamma lokala omständigheter 

för att minska motståndet för och underlätta implementeringen av aktuell modell. Exempel på 

komponenter i ett ”Swedish BSC package” är beskrivningen av det intellektuella kapitalet, ett 

budgetlöst företagande, humanfokus och det femte medarbetarperspektivet i styrkortet (Ax & 

Bjørnenak 2005; Olve et al. 1997; Lindvall 2001, s. 218; Nilsson 2011, s. 70-77).  

En annan infallsvinkel är Neelys (2005) beskrivning av hur forskningen utvecklas inom resul-

tatmätningsområdet, som är relativt ungt och återfinns inom flera ämnesdiscipliner. Neely 

(2005) menar att det kan finnas en potentiell risk eller hot mot forskningsområdet långsiktigt 

om man förlitar sig på ett dominerande koncept såsom BSC om konceptets grundvalar skulle 

komma att ifrågasättas. Neely (2005) ger i sin artikel förslag på frågeställningar som kan 

driva forskningen om resultatmätning framåt och avslutar sin artikel med orden: 

“The significance and influence of the balanced scorecard cannot be under-estimated. As a framework 

and a concept the balanced scorecard has energised a generation of both practitioners and academics. The 

challenge now for the research community, however, is to build on this framework and take the meas-

urement research agenda forward. If we fail to do so then we risk becoming trapped by solutions pro-

posed for problems of the past”. (Neely 2005, s. 1274) 

1.2 Problemformulering 

Det finns en risk beroende på utbudssidans popularisering och spridning av modeller och det 

Nørreklit et al. (2012) kallar guru-status att det ges en enahanda positiv beskrivning av BSC 

där modellens fördelar lyfts fram och negativ kritik tenderar att negligeras eller ännu värre 

tystas ned. På en marknad för ekonomistyrningsmodeller riskerar modellen att följa en livscy-

kel där modellerna efter introduktion och spridning minskar i popularitet och användning 

samt tynar bort och lämnar mer eller mindre avtryck i organisationer. Alternativt är BSC ett 

organisationsrecept som enligt Røvik (1998, s. 22-32) är ett mer varaktigt standardrecept i 

likhet med total kvalitetsledning, målstyrning och budget.  

Det finns också, vilket Nørreklit et al. (2012) kritiserar, en konflikt eller ett motsatsförhål-

lande rörande BSC mellan å ena sidan ett top-down synsätt och passiva accepterande motta-

gare av konceptet i en organisation och å andra sidan ett synsätt som är mer inriktat mot del-

tagarnas delaktighet, initiativtagande och motivation. Det senare synsättet kan ses som en 

förutsättning för ett processinriktat och gemensamt arbetssätt där det är viktigt att informera, 

kommunicera och gemensamt utveckla innehållet i resultatstyrningssystemet. Risken med 

top-down synsättet är att modellens framställning leder till att BSC blir utformade som in-

struktioner och förbehållet organisationens ledning som kontrollinstrument. Det som kan tala 

mot det är det Ax och Bjørnenak (2005) benämner ett ”Swedish BSC package”. Det innehål-

ler komponenter som kan leda till att de nyttor eller effekter som dess användning ger eller 

förväntas ge upphov till är annorlunda i jämförelse med ett strikt top-down synsätt.  
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Studenter är i sammanhaget en aktör på en marknad för ekonomistyrningsmodeller som repre-

senterar både utbuds- och efterfrågesidan. Det går att argumentera för att studenter är sprid-

ningsagenter för ekonomistyrningsrecepten i sina kontakter med organisationer i samband 

med fallstudier under utbildningen och sedermera i yrkesutövningen. Studenter är också mot-

tagare av recepten med utgångspunkt från beskrivningar i aktuell kurslitteratur och lärosätenas 

utbildningsinriktningar och fördjupningsområden.  

Utgångspunkten i den här studien är en dokumentstudie omfattande sekundära källor i form 

av studentuppsatser. Intresset är BSC popularitet och livscykel i kontrast mot konflikter och 

tvetydigheter i modellen samt utbudssidans popularisering av ett organisationsrecept (Nørre-

klit et al. 2012; Røvik 2008, s. 147). Studien utgår från följande frågeställningar: 

 När har BSC studerats?  

 Vad har studerats? 

 Hur har BSC presenterats? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för om och på vilket sätt BSC kan uppfattas som ett 

populärt organisationsrecept. Detta genom att kartlägga förekomst, beskriva vad som stude-

rats och hur det har presenterats i uppsatser relaterade till BSC tidsperioden 1997 till 2013, 

med tyngdpunkt på åren 2000-2012. Jämförelsen mellan den empiriska och teoretiska refe-

rensramen ska leda till att belysa BSC livscykel.  

1.4 Avgränsning 

I dokumentstudien är det empiriska urvalet avgränsat till uppsatser vilka producerats vid 

svenska högskolor och universitet och publicerats i endera eller bägge dataarkiven DiVA och 

Uppsök. Således ingår inte uppsatser som därutöver kan återfinnas i lokala arkiv via lärosäte-

nas bibliotek och hemsidor. Det finns en avgränsning i tid gentemot när lärosätena har påbör-

jat den elektroniska publiceringen och om retroaktiv publicering av uppsatser förekommit. 
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2 Metod 

I metodkapitlet redogörs för hur dokumentstudien har genomförts och det arbetssätt som har 

tillämpats. I kapitlet beskrivs hur urvalet av uppsatser skett och relaterats till ämnesområdet 

BSC. Vidare hur uppgifter om uppsatserna har kategoriserats och sammanställts. Kapitlet 

avslutas med en utvärdering av metodvalet och presentation av analysmodell. 

2.1 Dokumentstudie 

För att undersöka BSC livscykel har en dokumentstudie genomförts där studieobjekten ut-

gjorts av uppsatser som finns tillgängliga via internet i dataarkiven DiVA och Uppsök. Det 

empiriska materialet består således av sekundärdata som har sammanställts och bearbetats av 

studenter och gjorts tillgängliga och offentliga för allmänheten genom de båda dataarkiven. 

Dokumenten har använts för att kartlägga när BSC har studerats och beskriva vad som stude-

rats och hur BSC har presenterats. Viktig information framgår bland annat i uppsatsernas pro-

blemställningar och syfte och vilken typ av organisation som har studerats. En dokumentstu-

die gör det möjligt att leta efter mönster och urskilja trender och förändringar över tid. Under-

sökningsdesignen kan också jämföras med en tidsföljdsstudie där sekundärdata används för 

att undersöka utveckling över tid (Andersen 1998, s. 120-135). Enligt May (1997, s. 212-238) 

förtjänar dokumentforskning att uppmärksammas då det finns mycket att lära av dokument-

källorna och forskningen underlättas då tillgängligheten till offentliga och digitaliserade arkiv 

ökar. Fördelar med att använda dokument är att det ger möjligheter till överblick, att studera 

förändringar över tid samt att undersökningen är tids- och kostnadsbesparande i jämförelse 

med insamling av egna data. En nackdel är risken att begränsas av det insamlade materialets 

begränsningar och det är krävande att använda data som redan är analyserade och försöka 

betrakta resultaten på nya sätt. (Andersen 1998, s. 150-159; Rosengren & Arvidson 2002, s. 

374-393) 

Røviks (1998, s. 180, 2008) teorier om organisationer och organisationsrecept är centrala i 

den här uppsatsen. I organisationsstudier som han genomfört motiveras användningen av do-

kument bland annat utifrån aspekten att dokument kan ses som skrivna texter om ett tema i en 

tidsperiod som gör att man kan fånga den aktuella periodens tankesätt, idéer och organisat-

ionsrecept såsom de uttrycks i den periodens typiska sätt att uttrycka idéer om organisation 

och ledarskap. Røvik (1998, s. 180) menar att det på ett sätt speglar det autentiska språket och 

att idéer och recept finns lagrade som ”tidsandans fotavtryck” i dokumenten vilka kan avläsas 

när materialet gjorts tillgängligt för allmänheten. Samtidigt menar May (1997, s. 218-222) att 

dokument inte är en oberoende spegling av verkligheten utan påverkas av den eller de som 

författat texten, till exempel vad man valt och inte valt att ta med i texten, och rådande kultu-

rella förhållanden då dokumenten skapades. Utifrån samma resonemang kan inte ett doku-

ment läsas på ett helt opartiskt och distanserat sätt utan påverkas även av läsarens egna kultu-

rella förståelse (May 1997, s. 212-238).  
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Dokumentstudien omfattar en förenklad innehållsanalys som är både kvantitativt och kvalita-

tivt inriktad. Kvantifieringen består av kategorisering och kartläggning av allmänna uppgifter, 

till exempel uppsatsernas titel, ämneskategori och lärosäte, som ligger till grund för samman-

ställning och beskrivning av det empiriska urvalet samt analys av frekvenser, regelbundenhet-

er och mönster. I den kvalitativa innehållsanalysen är det problemfrågor, syfte och texten som 

helhet som är utgångspunkt och innehållet fungerar som tolkningsgrund för att förstå kulturen 

och jämföra med den kontext i vilken den skrevs. (Rosengren & Arvidson 2002, s. 360-374; 

Ericson et al. 1991:50 i May 1997, s. 229-230)  

Man kan i likhet med May (1997, s. 229-236) säga att det i den kvantitativa analysen primärt 

är produkten, det vill säga den färdigställda uppsatsen, som är utgångspunkt medan den kvali-

tativa analysen handlar mer om processtänkande och att välja ut det som är relevant för ana-

lysen. Det kan vara data som kan illustrera särskilda teman och som kan beskrivas med speci-

fika exempel. May (1997, s. 235) påpekar att i de fall exempel används för att illustrera po-

änger ska man också förklara varför man valt just dessa exempel.  

Resterande del av metodkapitlet har strukturerats på så sätt att läsaren ska: 1) få information 

om de dokumentarkiv där fakta om uppsatsernas innehåll har hämtats, 2) hur sökprocessen 

och urvalet av dokument i DiVA och Uppsök har genomförts, 3) hur uppgifter från uppsatser-

na har kategoriserats och sammanställts samt 4) en avslutande utvärdering av genomförd do-

kumentstudie och därefter en analysmodell. 

2.2 Dokumentarkiven DiVA och Uppsök 

DiVA portal är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser som produce-

rats, publicerats och registrerats lokalt vid något av 30 medverkande lärosäten. Utvecklingen 

av DiVA påbörjades år 2000 vid Uppsala universitetsbibliotek och idag är samarbetet öppet 

för alla universitet och offentligt finansierade forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands. 

För varje uppsats finns allmän information och vanligen en länk till uppsatsen i fulltext. 

(DiVA 2013). Om länk till uppsats i fulltext saknas återges ibland uppsatsens sammanfatt-

ning/abstract.  

Uppsök innehåller examensarbeten och studentuppsatser från 36 svenska universitet och hög-

skolor. Uppsök är en separat söktjänst via LIBRIS men är inte en del av den totala databasen 

(LIBRIS 2013). Uppsatserna i Uppsök är publicerade i fulltext elektroniskt vid respektive 

medverkande lärosäte. Uppsatserna är från slutet av 1990-talet och framåt och databasen upp-

dateras dagligen. Respektive lärosätes underlag beror bland annat på när den elektroniska full-

textpubliceringen påbörjades och om retroaktiv publicering sker. Vid en sökning i alla fält 

görs sökningen på alla sökbara ord och begrepp i databasen. I alla fält ingår titel, författare, 

lärosäte, uppsatstyp, språk, nyckelord, publiceringsår och ämneskategori samt ord ur samman-

fattningstexten. (Uppsök 2013)  
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2.3 Sökprocess och dokumenturval 

Inledningsvis gjordes en sökning i DiVA vilket gav ett par hundra sökträffar på ”balanced 

scorecard”. Därefter utökades det empiriska materialet till att innehålla information om upp-

satser som finns publicerade i endera eller båda databaserna DiVA och Uppsök. Initialt åter-

fanns delvis samma sökresultat i de två dataarkiven men preliminära resultat visade också på 

skillnader mellan innehållet i DiVA och Uppsök.  

Utgångspunkten för urval av uppsatser som relaterats till ämnesområdet BSC var följande 

sökord: 1) balanced scorecard, 2) balanserat styrkort, balanserade styrkort, balanserade styr-

kortet 3) BSC, och 4) balanserad styrning.  

Sökningarna gjordes växelvis i DiVA och Uppsök varvid antal sökträffar, antal upprepade 

sökträffar, registrerade dubbletter och allmän information om respektive uppsats samman-

ställdes i Excel. Yins (2009, s. 119–122) princip för datainsamling och sammanställning av en 

fallstudiedatabas anammades för att strukturera, dokumentera, sammanställa och bearbeta 

sekundärdata, vilket kan öka studiens konstruktionsvaliditet och reliabilitet.  

En fördel med att växla mellan databaserna var att den sammanställda informationen kunde 

kontrolleras och rättas, dubbletter upptäckas och att förståelsen om skillnaderna mellan inne-

hållet i databaserna växte fram. Exempel på det sistnämnda är att uppsatser från fler universi-

tet återfinns i Uppsök medan DiVA även innehåller information om uppsatser där fulltext 

ibland saknas. Vid sökning med sökorden BSC och balanserad styrning gjordes en bedömning 

utifrån uppsatsens sammanfattning eller i några enstaka fall uppsatsens fulltext om innehållet 

kunde relateras till BSC. Anledningen var att sökningen på BSC även gav träffar på förkort-

ningar som är relaterade till andra specifika uttryck, exempelvis Base Station Controllers (BSC) 

och Bachelor of Science (BSc). Det sista steget i sökprocessen var en subjektiv bedömning men 

de ytterligare 18 uppsatserna som inkluderades i sammanställningen bedömdes vara relevanta 

för ämnesområdet. Det totala antalet uppsatser i sammanställningen blev 513 stycken (tabell 

1).  
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Tabell 1. Sammanställning sökningar av uppsatser i DiVA och Uppsök relaterade till ämnesområdet BSC. Med 

upprepningar i kolumnen noteringar menas sökträffar på uppsatser som redan återfunnits i tidigare sökningar. 

Datum 

sökning 

Sökord/sökuttryck Antal 

sök-

träffar 

DiVA 

Antal 

sök-

träffar 

Uppsök 

Tot. antal 

samman-

ställning 

Noteringar 

23/2-8/4 

2013 

Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

balanced scorecard Alla 

fält 

144 

 

 143 En dubblett 

23/2-15/4 

2013 

balanced scorecard sök i 

alla fält 

 261 +173 

= 316 

173 nya träffar, 86 upp-

repningar, 2 dubbletter 

23/2-23/4 

2013 

 

Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

balanserat styrkort Alla 

fält 

88  

 

+45 

= 361 

 45 nya träffar, 40 upprep-

ningar, 3 dubbletter 

23/2 – 24/4 

2013 

balanserat styrkort sök i 

alla fält 

 183 

 

+81 

= 442 

81 nya träffar, 101 upp-

repningar, 1 dubblett  

25/4-2013 Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

balanserade styrkort Alla 

fält 

27  +14 

= 456 

14 nya träffar, 13 upprep-

ningar 

25/4-2013 balanserade styrkort sök 

i alla fält 

 142 +20 

=476 

20 nya träffar, 121 upp-

repningar, 1 dubblett 

25/4-2013 Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

balanserade styrkortet 
Alla fält 

19  +9 

=485 

9 nya träffar, 10 dubbletter 

26/4-2013 balanserade styrkortet 

sök i alla fält 

 127 +10 

=495 

10 nya träffar, 116 upp-

repningar, 1 dubblett  

6/3-25/4 

2013 

Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

BSC Alla fält 

35  +4 

= 499 

4 nya träffar, 30 upprep-

ningar, 1 träff bedömdes ej 

relevant för ämnesområdet  

6/3-25/4 

2013 

BSC sök i alla fält  141 +11 

= 510 

11 nya träffar, 110 upp-

repningar, 18 bedömdes ej 

relevanta för ämnesområ-

det, 2 dubbletter  

6/3-25/4 

2013 

Avancerad sökning - stu-

dentuppsatser. Alla orden 

balanserad styrning Alla 

fält 

12  +1 

= 511 

1 ny träff, 10 upprepning-

ar, 1 bedömdes ej relevant 

för ämnesområdet 

6/3-25/4 

2013 

balanserad styrning sök i 

alla fält 

 36 +2 

= 513 

2 nya träffar, 32 upprep-

ningar, 1 bedömdes ej 

relevant, 1 dubblett 

Avslutningsvis ska nämnas att data om uppsatser kontinuerligt fylls på och uppdateras i DiVA 

och Uppsök. I förekommande fall även retroaktivt. Det empiriska materialet är därför till viss 

del att betrakta som en ögonblicksbild vilket kan leda till skillnader i sökresultat om metoden 

upprepas i framtiden.  
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2.4 Kategorisering och sammanställning av data 

Uppgifter om uppsatserna sammanställdes som tidigare nämnts i Excel och allmänna uppgif-

ter som noterades om varje uppsats var författare, publiceringsår, lärosäte, ämneskategori, titel 

och fulltextformat. Om uppsats i fulltext saknades gjordes en notering om kortfattad informat-

ion fanns i sammanfattning (abstract) eller om uppgifterna saknades helt (tabell 2). De uppgif-

ter som sammanställts framgår normalt av de poster som redovisas för respektive uppsats i 

dataarkiven. I undantagsfall då data saknades för någon post kunde uppgifterna hämtas från 

uppsatsen i fulltext. Det är viktigt att notera att publiceringsår inte alltid sammanfaller med 

det år undersökningen genomfördes, det vill säga uppsatser som genomförts på höstterminen 

år x kan vara publicerade år x+1.  

Tabell 2. Schematisk tabell för sammanställning av allmänna uppgifter om uppsatserna. Information hämtad från 

DiVA och Uppsök. 

DiVA Upp-

sök 

Författare År Läro-

ro-

säte 

Nivå Ämnes-

kategori 

Uppsatsens titel Fulltext 

(D) (U) Efternamn, 

initialer 

förnamn 

19xx 

20xx 

Namn Kand/

Mag 

mfl 

Samh/jur

teknik 

mfl 

Uppsatsens fullständiga 

titel enl. uppg. i DiVA 

och Uppsök 

(F) om 

fulltext 

tillgänglig 

Sammanfattningsvis gav de sammanställda uppgifterna underlag för beskrivande statistik och 

att undersöka när BSC har studerats och den förändring som har skett över tid. En preliminär 

sammanställning visade att cirka 80 % av något av uttrycken balanced scorecard eller balanse-

rat styrkort återfanns antingen i uppsatsens titel, i nyckelorden eller både och.  

För att undersöka vad som studerats kvantifierades den metod som tillämpats i undersökning-

en och vilken organisation som studerats. Noteringar gjordes om det var en kvantitativ eller 

kvalitativ metod och om undersökningen baserats på intervjuer, fallstudier, enkätundersök-

ningar eller dokumentundersökningar. Dessa uppgifter har i huvudsak framgått i uppsatsens 

sammanfattning och vid avsaknad av informationen har en bedömning gjorts utifrån rubriker 

och innehåll i metodavsnittet. Undersökt organisation dokumenterades i kategorierna privat 

eller offentlig verksamhet, både och eller annat, till exempel en litteraturstudie. Om möjligt 

gjordes en notering om aktuell bransch. För privat näringsverksamhet noterades till exempel 

tillverkningsindustri, tjänsteföretag, turism, eller bank. För offentlig verksamhet gjordes note-

ring om undersökningen till exempel handlade om kommunal verksamhet, offentliga fastig-

hetsbolag, myndighet, skola, landsting eller sjukhus.  

Sammanfattningsvis kategoriserades uppgifterna om tillämpad metod i fallstudier (case) där 

ett fåtal organisationer studerats eller annat såsom enkätundersökningar och dokumentstudier. 

Studerade organisationer sammanfattades som nämnts i kategorierna privat och offentlig 

verksamhet. 
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Information om uppsatsernas frågeställningar och syfte sammanställdes vilket ofta framgått 

av sammanfattningen och ibland eftersökts i uppsatsens fulltextformat. Uppgifter i samman-

fattningen som signalerade värdefull information markerades, till exempel om undersökning-

en hade en tydlig inriktning mot ett specifikt område eller tema och som var återkommande i 

sammanfattningens olika delar. I arbetet att sammanställa uppgifter från uppsatserna fördes 

minnesanteckningar för tolkning och analys av materialet.  

Kategoriseringen bearbetades och slutligen användes fem kategorier (tabell 3). Kategorierna 

1, 1-2 och 2 användes för undersökningar inriktade mot att kortfattat ta fram förslag och ut-

värdera användning av BSC. Kategorin 1-2 innehåller uppsatser som inom ramen för detta 

arbete inte självklart kunde föras till kategori 1 eller 2. Noteringar gjordes också i de fall 

några nyckelord framträdde särskilt, till exempel BSC i kombination med budget eller BSC 

och belöningssystem. I kategorin styrning och organisering samlades uppsatser som uppfatta-

des ha ett bredare perspektiv på styrning och organisering, BSC betraktades som ett styrmedel 

bland flera och uppsatsens huvudfokus varit på annat område, exempelvis mätningar, budget, 

Lean Production och Supply Chain Management. Slutligen samlades uppsatser med inriktning 

mot spridning och mode i en egen kategori.   

Tabell 3. Kategorisering av uppsatsernas innehåll. 

Kategori Beskrivning- exempel på formuleringar Noteringar 

(exempel 

nyckelord) 

1 Utforma, ta fram förslag, designa ett balanserat styrkort, en prototyp, ett pre-

stationsmätningssystem. Förutsättningar för att implementera, använda BSC 

Anpassa t.ex. miljö, nätverksorganisation, komplettera styrning 

Budget, Mått 

Intellektuellt 

kapital 

1-2 Liknande begrepp som kategori 1 men även användning och implementering. 

MEN, ej tillräckligt med information för att med lätthet kunna hänföra uppsat-

serna till antingen kategori 1 eller kategori 2. 

Belöning, 

Strategi, 

Mått, IT 

2 Studier inriktade mot utvärdering och erfarenheter av BSC. Budget 

 

Det totala antalet uppsatser i kategorierna 1, 1-2 och 2 är uppsatser som bedömts vara inrik-

tade mot att utarbeta förslag på BSC eller utvärdera BSC användning, implementering, effek-

ter med mera i studerade organisationer. 

Kategori Beskrivning- exempel på formuleringar Noteringar 

(nyckelord) 

Styrning, 

Organisering 

Uppsatser som uppfattats ha ett bredare perspektiv på styrning och organisering 

där BSC betraktades som ett styrmedel bland flera.  Huvudfokus för uppsatsen 

på annat område än BSC och studier om BSC som inte är fallstudier. 

Lean, IT 

Budget, Mått, 

Ledarskap 

Spridning, 

Mode 

Uppsatser inriktade mot spridning av BSC och dess popularitet i olika samman-

hang. Studier inriktade mot kvantifiering av BSC utbredning, exempelvis i tids-

skrifter och enkäter till organisationer. 

Spridning, 

Utbredning, 

Innovation 
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Då uppgifter saknats, exempelvis vilken organisation som studerats eller att metodvalet inte 

framgått av sammanfattningen i kombination med att uppsatsens fulltext inte varit tillgänglig 

har ett frågetecken dokumenterats i sammanställningen. Alternativet hade varit att exkludera 

informationen om uppsatsen helt vid avsaknad av information men då undersökningen hand-

lar om att undersöka mönster och trender har bedömningen gjorts att fördelarna att ta med 

posten överstigit nackdelarna. Bortfall av uppgifter redovisas i kategorin okänt i det empiriska 

kapitlet. Det går att beställa underlag om uppsatserna via respektive lärosäte för att ta reda på 

de uppgifter som saknas i DiVA och Uppsök men det har inte varit möjligt att göra dessa 

kompletteringar under studiens genomförande.  

Det empiriska urvalet har i några enstaka fall jämförts med empiriska data från sekundära 

källor, till exempel uppgifter om antal lärosäten från Högskoleverket (HSV) och uppgifter om 

BSC användning i kommunal verksamhet från arbetsgivar- och intresseorganisationen Statens 

kommuner och landsting (SKL) och Kommunforskning i Västsverige (KFi). 

2.5 Utvärdering av dokumentstudien och etiska överväganden 

Identifierade styrkor med dokumentstudien är tillgängligheten av uppsatser i DiVA och Upp-

sök och möjligheten att på förhållandevis kort tid sammanställa information från ett stort antal 

uppsatser för att undersöka trender och mönster samt utveckling över tid (May 1997, s. 212-

238; Røvik 1998, 2008). Genom att dokumentera i detalj hur sökprocessen genomförts, an-

vända en fallstudiedatabas och redogöra för hur data har kategoriserats är bedömningen att 

undersökningen kan upprepas vilket bedömts ge en hög reliabilitet (Rosengren & Arvidsson 

2002, s. 198-204; Andersen 1998, s. 85). Samtidigt är kategoriseringen av studerade organi-

sationer och uppsatsernas innehåll två faktorer som inneburit en subjektiv bedömning och kan 

skilja sig om undersökningen upprepas av någon annan person.  

Identifieringen av nyckelord i uppsatsernas sammanfattningar kan omedvetet påverkas av och 

indirekt styras av exempelvis organisationer och komponenter i BSC paketering i Sverige som 

omnämns i litteraturen. Strävan har varit en objektiv inställning till innehållet i uppsatserna 

vid kategoriseringen av uppgifter så att denna inte ska påverkas av den som genomför under-

sökningen. Det är en nackdel att undersökningen genomförts av en person då subjektiva be-

dömningar hade kunnat diskuteras och jämföras om fler individer varit delaktiga i kategorise-

ringsarbetet. Ett flertal av uppgifterna som kategoriserats överensstämmer helt med poster 

som återges i DiVA och Uppsök vilket innebär att uppgifterna redan är operationaliserade och 

stöder att uppgifterna är relevanta och giltiga (valida) (Andersen 1998, s. 85).  Kategorise-

ringen av innehållet hade underlättats om exempelvis nyckelord identifierats och kodats med 

stöd av ett datorprogram för innehållsanalys (Rosengren & Arvidson 2002, s. 360-373). 

Ett tema i litteraturen om BSC handlar om den retoriska framställning som görs av organisat-

ionsidéer och managamentmode på en marknad för ekonomistyrningsmodeller (Røvik 1998, 

2008; Nørreklit et al. 2012).  Hänsyn har tagits till denna faktor genom att försöka använda 
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olika källor om ekonomistyrning och spridning av organisationsrecept och både källor förfat-

tade av Kaplan och Norton och fler forskare för att beskriva BSC, inklusive kritik. För att 

bedöma kvaliteten på dokumentkällor som används i en undersökning kan fyra kvalitetskrite-

rier användas: autenticitet (äkthet, tillförlitlighet), trovärdighet, representativitet och mening 

(Scott 1990 i May 2007, s. 226-229). Uppsatserna bedöms ha en hög kvalitet kopplat till 

samtliga dessa kvalitetskriterier då undersökningarna har genomförts och kvalitetsgranskats 

vid svenska universitet och högskolor. Såsom May (1997, s. 212-238) poängterar är inte do-

kument en oberoende spegling av verkligheten utan påverkas av bland annat de som författat 

texten, rådande kulturella förhållanden och de som läser dokumenten. En faktor som kan på-

verka materialets representativitet är om det är stora skillnader i lärosätenas medverkan i pub-

liceringen av uppsatser i DiVA och Uppsök och om det är skillnader i den retroaktiva publice-

ringen mellan lärosäten.  

En etisk avvägning har gjorts mellan att använda det empiriska urvalet utan att urskilja och 

exemplifiera enstaka uppsatser. Enligt May (1997, s. 212-238) är det viktigt att argumentera 

för och motivera varför enskilda dokument ska exemplifieras och tänka på hur dokumenten 

används och framställs. Bedömningen i den här undersökningen är att uppsatsens syfte upp-

nås utan att redovisa enskilda uppsatser. Det är mönster, trender och kategoriseringar som 

bedömts vara mest relevant och intressant att redovisa i den empiriska referensramen. Det kan 

jämföras med enkätundersökningar där det inte finns behov att redovisa enskilda svar utan det 

är det sammanlagda resultatet som är intressant vilket sammanställs i tabeller och diagram 

(Dahmström 2011, s. 174). 

Syftet med undersökningen är inte att generalisera om BSC spridning och livscykel. Stu-

derande utgör på ett sätt en unik aktörsroll på en marknad för ekonomistyrningsmodeller och 

representerar både utbuds- och efterfrågesidan. Det är mer intressant att jämföra resultaten 

med denna undersökning med studier av BSC spridningsförlopp och livscykel i andra sam-

manhang, exempelvis undersökningar om BSC i akademiska och professionsinriktade tids-

skrifter. (Abrahamson 1996; Abrahamson & Eisenman 2008; Braam et al. 2007; Røvik 2008) 
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2.6 Analysmodell 

Analys och tolkning av data i denna studie beskrivs i form av en trappa där data analyseras 

kontinuerligt och stegvis (Miles & Huberman 1984, s. 92) (figur 1). I de två första stegen 

samlades data in, aggregerades och ompaketerades i växelverkan med att uppsatsens metod-

kapitel och den teoretiska referensramen sammanställdes. Arbets- och skrivprocessen känne-

tecknas av Andersens (1998, s. 29-31) beskrivning av en arbetsprocess som kan ske parallellt 

eller cirkulärt där uppsatsens olika delar bearbetas och utvecklas kontinuerligt. Arbetsproces-

sen har på så sätt likheter med en fallstudie där teori och empiri ofta bearbetas växelvis och 

där designen är icke-experimentell och berör ett fenomen, i detta fall BSC (Andersen 1998, s. 

120-135; Yin 2009, s. 3-21).  

I steg två söktes mönster, trender och teman som i det tredje steget inriktades mot att försöka 

beskriva och förklara dessa genom att jämföra den teoretiska referensramen med det empi-

riska materialet. Under arbetets gång har såväl problemområdet som teori, empiri samt analys 

och tolkning av materialet bearbetats när kunskapen om ämnesområdet fördjupats. Uppsatsen 

har utvecklats kontinuerligt dels utifrån feedback från handledare och opponenter vid semi-

narier, dels utifrån egna tolkningar och analys av insamlat material under arbetsprocessen som 

pågått under vårterminen 2013 (halvfartsstudier). 

Figur 1. Analysmodell. Gjord utifrån figur 5.1 i Miles och Huberman (1994, s. 92). 

I analyskapitlet har det empiriska materialet jämförts med den teoretiska referensramen uti-

från följande frågeställningar: 

 När har BSC studerats i relation till BSC lansering och spridning? 

 Vad har studerats i jämförelse med BSC utveckling såsom den beskrivs i litteraturen? 

 Hur har BSC presenterats i jämförelse med teorier om ekonomi- och verksamhetsstyr-

ningssystem (MCSs) och organisationsrecept? 

Vald struktur är att i nästa kapitel redovisa den teoretiska referensramen följt av det empiriska 

kapitlet, uppsatsens analyskapitel samt slutsatser och egna reflektioner. 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är indelad i två huvudavsnitt. Det första avsnittet handlar om 

Balanced scorecard (BSC) och det andra avsnittet är inriktat mot en marknad för och sprid-

ning av ekonomistyrningsmodeller. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om jämförelser mellan 

den teoretiska och empiriska referensramen. 

3.1 Balanced scorecard (BSC) 

3.1.1 BSC som en komponent i ekonomi- och verksamhetsstyrning 

För att följa upp och utvärdera verksamheten använder många företag ett nutida resultatstyr-

ningssystem (performance measurement systems, CPM), där BSC är ett exempel på en veder-

tagen modell (Anthony & Govindarajan 2007, s. 463-475). Ett resultatmätningssystem kan 

beskrivas utifrån en mer eller mindre tydlig koppling mellan företagets strategier, förekoms-

ten av ett mätsystem för finansiella och icke-finansiella faktorer och en eventuell koppling till 

ett belöningssystem för chefer och medarbetare. Ett CPM-system existerar i ett företag om 

finansiella och icke-finansiella nyckeltal används för att operationalisera strategiska mål och 

systemet kan vara mer eller mindre utvecklat i en organisation, från enbart förekomst av mäte-

tal till ett fullt utvecklat och implementerat resultatstyrningssystem. (Franco-Santos et al. 

2012; Lee & Yang 2011). 

I en organisation kan ekonomi- och verksamhetsstyrning utöver ett resultatstyrningssystem 

såsom BSC omfatta olika styrformer vilka kan delas in i resultatstyrning, aktivitetsstyrning, 

personalstyrning och kulturstyrning (Merchant och Van der Stede 2007, s. 25-99). I styrfor-

merna inbegrips till exempel värderingar, normer, formell organisationsstruktur, ekonomisk 

ansvarsfördelning, riktlinjer och rutinbeskrivningar (Simons 2000; Lindvall 2001; Anthony & 

Govindarajan 2007, s. 98-110). Ett sätt att relatera BSC till ekonomi- och verksamhetsstyr-

ningsområdet (Management Control Systems, MCS) i stort är Malmi och Browns (2008) pa-

ketkoncept. Malmi och Brown (2008) exemplifierar BSC som ett hybridmätsystem som sam-

manbinder företagets lång- och kortsiktiga planering, cybernetisk styrning och system för 

belöning och kompensation (figur 2).  

Figur 2. BSC kan enligt Malmi och Brown (2008) exemplifieras som ett hybridmätsystem, markerat 

med grå färg i figuren. Översatt och bearbetad/omgjord från Malmi & Brown (2008, fig. 1, s. 291). 
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Malmi och Brown (2008) menar att det ofta finns flera MCS i en organisation som kan relate-

ras till olika managementmodeller introducerade av olika intressenter vid olika tidpunkter. 

Styrningen i en organisation borde därför inte som helhet definieras holistiskt som ett system 

utan som ett paket av system. De områden i Malmi och Browns (2008) paketsystem som be-

nämns planering (på kort och lång sikt), cybernetisk styrning (budget och olika slags mätsy-

stem) samt belöning och kompensation utgör enligt Arwinge et al. (2013, s. 214) ekonomi-

styrningens kärna (jmf Anthony & Govindarajan 2007, s. 103-110). Genom att utgå från 

Malmi och Browns (2008) paketkoncept kan förståelse skapas för en organisations totala an-

vändning av styrmekanismer
1
 (Jannesson & Skoog 2013a, s. 336). 

3.1.2 BSC-modellen 

BSC är som nämnts känd för att vara ett resultatmätningssystem och att beskriva en organisat-

ions mål och mått i det finansiella perspektivet och de verksamhetsrelaterade perspektiven 

kunder, interna processer samt utveckling- och lärande, där ett väl avvägt antal mål och mått 

för de olika perspektiven utgår från organisationens vision och strategier (Kaplan & Norton 

1996; Lindvall 2001, s. 210-217) (figur 3).  

Figur 3. BSC fyra perspektiv med utgångspunkt från vision och strategi och exempel på mål och uppföljnings-

mått. Gjord och modifierad utifrån Kaplan och Norton (1996, s. 9) och Olve et al. (1997, s. 27). 

Det är faktorer som tilltagande konkurrens, framväxt av kunskapssamhället, ökad globali-

sering och tillgång till informationsteknologi som anges som förklaringar till varför det i eko-

                                                           
1
 Jannesson och Skoog  (2013b, s. 334-336) hänvisar till Nilsson et al. (2010) och använder begreppet styrmek-

anismer för att beskriva komponenterna inom kultyrstyrning, cybernetisk styrning etc. 
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nomistyrningen inte längre var relevant att enbart förlita sig till finansiell information och 

nyckeltal, exempelvis avkastning på totalt kapital (ROI) och avkastning på sysselsatt kapital 

(ROCE). (Kaplan & Norton 1996, s. 1-41; Simons 2000, s. 186-203; Lindvall 2001, s. 11-25; 

Jannesson & Skoog 2013a, s. 5-10)  

Enligt Nilsson (2011, s. 56) syftade BSC till att skapa balans mellan organisationens kort- och 

långsiktiga målsättningar, mellan drivande mått och utfallsmått och mellan interna och exter-

na prestationsperspektiv. Kaplan & Norton (1996, 1996/2007) redogör för och förklarar i sina 

böcker och artiklar innehållet i det som Nørreklit et al. (2012) benämner mätsystemets ram-

verk och managementprocessen för att implementera BSC. En annan viktigt del i BSC-

modellen är strategiska kartor (Kaplan & Norton 2008). En organisation kan utgå från en ge-

nerell strategisk karta som anpassas till de egna behoven (figur 4).  

De fyra perspektiven i den strategiska kartan är ordnade i ett orsakssamband och det finansi-

ella perspektivet är slutmålet för mål och mått i de övriga perspektiven (Kaplan & Norton 

1996, s. 147-166; Kaplan & Norton 2008). Enligt Petri och Olve (2013, s. 169) ska strategi-

kartan göra strategin kommunicerbar och den skall ligga till grund för de mått som ska an-

vändas i styrkorten. För offentliga organisationer anpassades styrkortet så att det istället för 

det finansiella perspektivet utgår från organisationens uppdrag och synliggör både de som 

finansierar verksamheten och de som är verksamhetens avnämare, till exempel patienter, bru-

kare och kunder (Kaplan & Norton 2004, s. 8; Nilsson 2011, s. 66-67). 
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Figur 4. Exempel på en generell strategisk karta. Gjord och översatt utifrån Kaplan och Norton (2008, s. 69). 
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3.1.3 Kritik mot BSC 

Kritik mot BSC riktas mot modellen och mot målstyrning och mätning (Nilsson 2011, s. 77-

83). BSC kritiseras för förenklade antaganden om samband mellan perspektiv och mått och en 

förenklad syn på styrning av komplexa organisationer. Kritiken handlar även om det retoriska 

sätt som BSC framställs i managementlitteraturen (Nørreklit 2000; Nørreklit et al. 2012). 

Lindvall (2001, s. 213-214) påstår att mottagandet av BSC varit mer positiv i praktiken i jäm-

förelse med i akademin och att det bland annat kan förklaras av att Kaplan och Norton har 

svårt att redovisa den empiri som förklarar och belägger deras argumentation om BSC. Johan-

son och Skoog (2007, s. 57-59) tar upp svårigheter att mäta relevanta fenomen i verksamhet-

en, att antalet mått riskerar att bli så många att det i sin tur försvårar möjligheten att få ett 

övergripande perspektiv på verksamheten. Det kan vara svårt att balansera flexibilitet och 

stabilitet i styrningen och BSC kan bli för toppstyrd. Petri och Olve (2013, s. 166) delar in 

kritiken i två typer: ”[...] 1) texter som hävdar att styrkort inte används som anhängarna före-

slår eller inte skapar de effekter som utlovas, och 2) texter som är kritiska mot styrkort som 

idé.” Den första typen innebär att man tror på grundidén men lyfter fram och diskuterar prak-

tiska problem vid implementering och användning av styrkort. Utvärderingen av den prak-

tiska tillämpningen av styrkort är svår då det är stor skillnad mellan organisationer avseende 

hur införandet har skett, i vilka processer styrkortet används och dess roll i förhållande till 

organisationens styrformer och styrsystem. (Petri & Olve 2013, s. 166-167) 

3.1.4 BSC i ett tidsperspektiv och i Sverige 

Enligt grundarna själva (Kaplan & Norton 1996, s. ix) evolverade BSC tidigt från en utveck-

lad mätmodell till en ledningsmodell. Flera delar som beskrevs i föregående avsnitt är base-

rade på böcker och artiklar av Kaplan och Norton som givits ut under ett flertal år. Exempel 

på relativt nya artiklar utgivna av Kaplan och Norton med flera handlar om att hantera strate-

giska allianser med BSC och riskhantering med ett ”risk event card” som liknar BSC på så 

sätt att det utgår från strategiska mål och omfattar riskindikatorer och uppföljning av dessa 

(Kaplan & Norton 2008; Kaplan et al. 2010; Kaplan & Mikes 2012).  

BSC utveckling har analyserats i forskningslitteraturen. Larsson (2004, s. 15, 187-198) identi-

fierade sex varianter av BSC mellan lanseringen år 1992 till år 1997. BSC utvecklades från en 

modell för prestationsmätning där senare versioner under perioden inkluderade och betonade 

en framåtriktad strategi, styrkortets tidsaspekter och interna/externa faktorer. Därefter betona-

des även kommunikation, information och lärande och man inkluderade det intellektuella ka-

pitalet, tydliggjorde orsak-verkan kedjor samt att intressenter kan arbetas in i BSC. (Larsson 

2004, s. 187-198) Nilsson (2011, s. 68-69) menar att BSC vidareutvecklades vid millennie-

skiftet då Kaplan och Norton introducerade strategiska kartor vilka fått allt större utrymme i 

litteraturen tillsammans med principer för strategifokusering samt att BSC anpassades till of-

fentliga organisationer. Nilsson (2011, s. 68-69) menar att Kaplan och Norton i sin bok från 

2008 framställer BSC som ett ledningssystem med balanserade styrkort, strategiska kartor, 
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fem principer för strategifokusering och en ledningsfunktion (Office of Strategy Manage-

ment). Istället för att beskriva BSC utveckling över tid fokuserar Funck (2009, s. 28-45) på 

modellens centrala delar: mätningar, balans samt orsak och verkan, samt en utveckling från en 

flerdimensionell mätning till ett strategiskt managementsystem. Funck (2009) beskriver ut-

formning och användning av BSC i relation till icke-vinstdrivande organisationer inom sjuk-

vården. 

Nilsson (2001, s. 70-72) menar att Olve et al. (1997) lade till idén om det femte medarbetar-

perspektivet och ägnade större uppmärksamhet till framtagande och utveckling av BSC med 

en betoning på delaktighet och kommunikation inom hela organisationen i jämförelse med 

Kaplan och Norton. Lindvall (2001, s. 209-246) anser att kritiken som handlar om Kaplan och 

Nortons syn på en hierarkisk företagsuppfattning är relevant och att det i den svenska före-

tagskulturen är ett annat förhållande mellan ledning och medarbetare som kan komma till ut-

tryck i medarbetarperspektivet. I ett inspirationshäfte av konsultföretaget Promentor och Stu-

dentlitteratur (1998, s. 7) som handlar om att styra med BSC redovisas fördelar med BSC i 

ledningsarbetet men också kriterier för hur man framgångsrikt bygger upp ett balanserat styr-

kort: ledningens engagemang och fulla stöd, en klart formulerad vision och strategi, val av 

strategiska områden, att medarbetare engageras genom att de formulerar egna mål och förbätt-

ringsaktiviteter, ett enkelt och överskådligt system för mätningar och förbättringar, uppbygg-

nad av en modern IT-plattform för datalagring samt samband mellan belöningssystem och 

målen i företagets BSC (Promentor & Studentlitteratur 1998, s. 22-23).  

Lindvall exemplifierar BSC med användningen inom Skandia och ABB och påstår (år 2001) 

att svenska företag har kommit långt i tillämpningen sett i ett internationellt perspektiv, även 

om arbetet fortfarande är i sin linda. Organisationer måste enligt Lindvall (2001) uppmärk-

samma några viktiga principiella styrfrågor som påverkar hur BSC utformas och tillämpas i 

organisationen. Det utgår från synsättet att varje företag är unikt och styrningen utgår från 

eller vilar på företagets grundläggande styrfilosofi. En viktig fråga är om BSC ska betraktas 

som ett hierarkiskt ledningssystem för kontroll eller om det ska ses som en understödjande 

styrmodell för verksamheten. En annan viktig fråga handlar om nivå-val, det vill säga om 

BSC ska utgå från det självständiga företaget eller användas på flera nivåer i organisationen, 

alternativt till individnivå. BSC på individnivå kan vara aktuellt för kunskapsintensiva och 

tjänsteproducerande företag såsom Skandia och Eriksson. (Lindvall 2001, s. 13, 209-246) 

Ax och Bjørnenak (2005) undersökte komponenter i ett svenskt ”BSC package” och utgick 

från inbjudningar till konferenser, den bästsäljande boken om BSC av Olve et al. (1997) och 

tidsskriften Ekonomi & Styrning under åren 1992 till 1999. Syftet var inte att identifiera en 

specifik BSC-version i svenska företag utan att beskriva på vilket sätt BSC kommunicerades 

till potentiella användare i Sverige. Ax och Bjørnenak (2005) identifierade tre komponenter: 

BSC och budgetlöst företagande, BSC och intellektuellt kapital och BSC och medarbetarper-

spektivet utifrån ett intressentperspektiv och menade att paketeringen kan påverka en mode-
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process där konsulter, tidiga användare av BSC och akademiker inom redovisning påverkat 

spridningen av BSC i Sverige. De menade också att spridningen underlättas om geografiska 

och kulturella hinder kan minskas, exempelvis genom betoning på ett intressentperspektiv i 

Sverige, i jämförelse med Kaplan och Nortons betoning på ägarperspektivet.  

Johanson och Skoog (2007, s. 52-59) beskriver modellerna personalekonomi, balanserade 

styrkort, intellektuellt kapital och hälsobokslut inom ramen för en utvecklad verksamhetsstyr-

ning i den ordning de har dykt upp på marknaden. Johanson och Skoog (2007, s. 52-59) me-

nar att BSC är den modell som uppmärksammats mest men att Kaplan och Norton inte var 

först med grundidéerna i modellen men att de hade rätt tajming då modellen introducerades 

och att det finns exempel på svenska företag som redan påbörjat sin utveckling utifrån samma 

tankegångar före år 1992. SJ och KappAhl exemplifierar företag som testat balanserade styr-

kort och TeliaSonera, Swedbank, Xerox och NCC exemplifierar företag som behandlar lik-

nande problem som ovan nämnda modeller även om de inte använde modellens begrepp i sin 

styrning (Johanson & Skoog 1997, s. 55-56, 83-118). Två områden i BSC kan ses på ett annat 

sätt i svenska förhållanden. Ett område är att det kan vara lämpligt att göra om BSC till en 

intressentmodell men att grundmodellen i så fall överges. Det andra området är det vi i Sve-

rige kallar prestationsmått och resultatmått som fokuserar på processer och aktiviteter medan 

Kaplan och Nortons måttindelning är relaterad till tid. (Petri & Olve 2013, s. 161-185)  

Petri och Olve (2013, s. 181-183) menar att BSC kan uppfattas både som modell och metod 

och att den inte finns någon väl utvecklad teori om konceptet. De redogör för några antagan-

den om strategikartor och styrkort som kan utgöra fragment till en teoribildning.  

En sammanfattande tidslinjal för BSC utveckling från lansering år 1992 och framåt åskådlig-

görs i figur 5 nedan där sammanställningen är baserad på de källor som ingår i den teoretiska 

referensramen. BSC har existerat i cirka 20 år och tidsperioden kännetecknas både av fram-

växten av en ny och modern verksamhetsstyrning och en kraftig ökning av idéer och organi-

sationsrecept för hur ledarskap och organisationer ska utformas (Lindvall 2001; Jannesson & 

Skoog 2013a, s. 7; Røvik 2008, s. 53). 

Figur 5. Sammanfattande tidslinjal för BSC utveckling från 1992 till 2012. 
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3.2 En marknad för ekonomistyrningsmodeller 

3.2.1 Organisationsrecept, managementinnovationer och organisationsmode 

Organisationsrecept är idéer om ”[…] hur samtidens organisationer bör utformas, styras och 

ledas” (Røvik 2008, s. 12). Recepten har gemensamma kännetecken, till exempel att de är 

många till antalet och de har blivit en del av populärkulturen. Recepten kan ha en oklar histo-

ria även om det finns flertalet detaljerade beskrivningar av dem. Andra kännetecken är att de 

är typiska för sin tid även om de idéer som de baseras på ofta är tidlösa. Recepten sprids geo-

grafiskt till skilda branscher och organisationer och kan vara genomträngande både på bred-

den och på djupet i organisationen samt ofta reformutlösande. (Røvik 2008, s. 10-15)  

Røvik (2008, s. 99) har i sina studier delat in organisationsrecept i sex kategorier: strategier, 

ledarskap, formell organisationsstruktur, personalhantering, organisationens sociala system 

och verksamhetsstyrning och inom var och en av dessa kategorier finns en mångfald av orga-

nisationsrecept. BSC hör till den omfattande kategorin Verksamhetsstyrning i form av proce-

durer, rutiner och processer som inbegriper ledning och styrning av verksamheter. Røvik 

(2008, s. 149) menar att BSC är ett sätt att koppla ihop ekonomisk logik med den mjuka sidan 

av organisationen och att ”[…] även när det gäller BSC är målet värdeökning, bland annat 

genom rationell styrning av sociala, mänskliga faktorer”. Utöver BSC inkluderas i denna ka-

tegori till exempel målstyrning, kvalitetskoncept, kvalitetscirklar, Lean Production, Just-in-

time, Outsourcing med flera recept. Vid millennieskiftet var BSC tillsammans med organisat-

ionsrecepten Economic Value Added (EVA), Activity-based costing (ABC), Activity-Based 

Management (ABM), Shareholder Value (SHV) de mest framträdande recepten för en aggres-

siv resursstyrning. (Røvik 1998, s. 14-15, 180-195; Røvik 2008, s. 53, 99-100, 147-150) 

BSC beskrivs även som managementinnovationer och organisationsmode (Ax & Bjørnenak 

2007; Birkinshaw et al. 2008; Abrahamson 1996; Abrahamson & Eisenman 2008). En man-

agementinnovation kan enligt Birkinshaw et al. (2008, s. 825) definieras som: ”[…] the inven-

tion and implementation of a management practice, process, structure, or technique that is 

new to the state of the art and is intended to further organizational goals.” Managementin-

novationen kan således redan existera men modifierats och utvecklats och därför uppfattas 

som ny i ett givet socialt sammanhang (Ax & Bjørnenak 2007, s. 358). BSC passar in på defi-

nitionen av en managementinnovation då det enligt Birkinshaw et al. (2008, s. 830) är: ”A 

new technique and practice for integrating various types of information with the aim of mak-

ing more informed decisions”. 

Abrahamson (1996, s. 257) definierar organisationsmode som: ”the process by which man-

agement fashion setters continuously redefine both theirs and fashions follower’s collective 

beliefs about which management techniques lead rational management progress”. Enligt Ab-

rahamson (1996) skapar modeprocessen ett kontinuerligt flöde av managementmodeller som 

antas vara rationella och framåtsträvande på en marknad där utbudssidans aktörer är kända 
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skolor, gurus, konsulter och massmedia. Spridningen av modellerna kan beskrivas i en pro-

cess för hur modellerna skapas, väljs ut, bearbetas och sprids av utbudssidans aktörer. På lik-

nande sätt beskriver Birkinshaw et al. (2008) en process för skapandet av managementin-

novationer i aktiviteterna motivation, uppfinning, implementering samt teoretisering och 

märkning vilka påverkas av externa och interna aktörer i en organisation. Skillnaden gentemot 

managementmode och modeprocessen menar Birkinshaw et al. (2008) är att processen för 

managementinnovationer triggas när marknaden för managementmode misslyckas och när 

organisationen eftersträvar egen utveckling av praktiska metoder i stället för det som föreslås 

av utbudssidans aktörer. Det finns dock många likheter mellan processerna för management-

mode och managementinnovationer och relationerna mellan de som erbjuder och efterfrågar 

modellerna (Birkinshaw et al. 2008). 

3.2.2 En marknad för utbud och efterfrågan av organisationsrecept 

Marknaden för organisationsrecept består av en utbuds- och efterfrågesida, marknadsaktörer, 

produkter (organisationsrecepten) och antaganden om marknaden och dess utveckling (Røvik 

2008, s. 15-18). Utbudssidan representeras av modeskapare i form av konsulter, gurus, affärs-

skolor och massmedia och efterfrågesidan av organisationer och konsulter som efterfrågar 

modellerna (Abrahamson 1996). Konsulter är således en aktör som representerar både utbuds- 

och efterfrågesidan (Lang & Ohana 2012).  

Det finns ett flertal marknads- eller drivkrafter som bidrar till att skapa utbud av och efterfrå-

gan på organisationsrecept. Det är efterfrågesidans krav på effektivitet och stöd för att nå or-

ganisationens mål (Ax & Bjørnenak 2005, s. 360). Det är som nämnts antaganden om utbuds-

sidans framtagande av modeller som är rationella och framåtsträvande men även makroeko-

nomiska faktorer, politiska faktorer, kulturella förhållanden och efterfrågesidans önskan om 

differentiering, legitimering och efterföljare till tidiga adoptörer som kan ses som drivkrafter 

(Abrahamson 1996; Ax & Bjørnenak 2005; Birkinshaw et al. 2008; Lang & Ohana 2012). 

Røvik (2008, s. 16-17, 54-58) menar att konsultföretag blivit stora effektiva producenter av 

populariserade modeller men han menar också att det har skett en kraftig ökning av efterfrå-

gan på organisationsrecept. Ett antagande är att organisationer uppfattar eller upplever att de 

har ett liknande behov eller sjukdomssymptom som kan lindras eller botas med exempelvis 

ekonomistyrningsmodeller. En faktor som förklarar expansionen av en marknad för organisat-

ionsrecept är framväxten av en universell organisationsidentitet och en vilja att jämföra orga-

nisationer (benchmarking) både inom samma bransch och mellan skilda branscher. På så sätt 

skapas en massmarknad för organisationsrecepten. En annan faktor är uppfattningen om att 

organisationer består av samma delsystem och komponenter, exempelvis för personalhante-

ring, ekonomistyrning och kvalitetssäkring. Organisationer konstrueras indirekt genom ut-

formningen av dessa delsystem som mer eller mindre utgör standardinventarier i alla organi-

sationer vilka konstrueras av olika aktörsgrupper som erbjuder dem till organisationerna. 

(Røvik 2008, s. 16-17, 54-84) 
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Lang och Ohana (2012) diskuterar om organisationsmode kan vara skadligt för organisationer 

då de väcker frågor om det är de mest effektiva managementmodellerna som erbjuds på 

marknaden, eventuella motstridigheter mellan utbudsaktörernas egenintresse och organisat-

ionernas behov, om det är en naturligt succession av framåtskridande modeller eller om de är 

motsägelsefulla och om modellerna framställs som retoriska med falska förhoppningar. Sam-

tidigt menar Lang och Ohana (2012) att det är viktigt att ytterligare utforska modellernas an-

vändning i praktiska sammanhang och upplevda nyttor då organisationsmoden i sig kan driva 

på företagens utveckling stegvis i motsats till större förändringsreformer. 

3.2.3 Spridning av organisationsrecept 

För att popularisera och sprida ett organisationsrecept är det viktigt att paketera dem på rätt 

sätt. Røvik (2008, s. 191-193) har i sina studier om bland annat målstyrning och Total Quality 

Management (TQM) identifierat sju faktorer som är av betydelse för idéernas spridning och 

popularitet. De är: 1) att de knyts till kända och framgångsrika organisationer eller personer, 

2) att de framställs som ett universalmedel med dokumenterade resultat som kan användas i 

alla slags verksamheter, 3) att man lyckas omsätta idén till en produkt (produktifiering), 4) att 

idén framställs som ny och modern, 5) att idén presenteras på ett sätt att den utmanar kända 

och vanliga konfliktdimensioner i organisationer, 6) om idén bakas in i en dramatisk berät-

telse och 7) att de individualiseras och på så sätt riktar sig till den enskilde medarbetaren.  

Själva paketeringen med olika komponenter kan dock skilja sig beroende på när organisat-

ionsrecepten introduceras och sprids. Enligt Røvik (2008, s. 192-193) var det till exempel i 

början av 2000-talet inte längre populärt att använda förkortningar som förknippas med 

många organisationsrecept i paketeringen. Däremot är det mer populärt under 2000-talet att 

använda skönlitterära beskrivningar exempelvis med påhittade fallstudier. De tre komponen-

terna BSC och budgetlöst företagande, BSC och intellektuellt kapital och BSC och medarbe-

tarperspektivet som Ax och Bjørnenak (2005) identifierade kan ha underlättat spridningen av 

BSC i Sverige. I en jämförelse med paketering av BSC visade Braam et al. (2007) på skillna-

der i hur BSC presenterades i akademiska respektive i professionsinriktade tidsskrifter, med 

en tyngdpunkt på mätning och rapportering inom området redovisning och en tyngdpunkt på 

utvärdering och belöningssystem i tidsskrifterna inriktade mot professionen Human Resource 

Management (HRM). I en studie av Malmi (2001) om BSC i finska företag (år 1998) visade 

det sig att en av flera faktorer som påverkat implementeringen av BSC var samtida använd-

ning av Total Quality Management (TQM) eller annat kvalitetsprogram då företagen upp-

muntrades att även använda BSC.  

Røvik (1998, s. 22-29) menar att spridningen av organisationsrecept kan jämföras med att 

recepten reser i tid och rum och beskriver ett förlopp där organisationsrecepten karaktäriseras 

av tillkomst, spridning, och därefter förlorad uppmärksamhet och tillbakagång. Genes är en 

fas som handlar om vad som kännetecknar recept som fått stor utbredning och blivit populära 

och hur institutionaliserade superstandarder bildas och når många organisationer med en kort 
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varaktighet. Spridningsförloppet kan liknas vid en våg då de under en relativt kort period slår 

in över många olika slags verksamheter och är oberoende av geografiska gränser och avstånd. 

Receptens status som förebilder är dock tidsbegränsad och populariteten brukar avta och nya 

recept fångar uppmärksamheten. Røvik exemplifierar detta förlopp med kvalitetscirklar, mål-

styrning, total kvalitetsledning och BPR (Business Process Reenginering). Världsomfattande 

och slitstarka institutionaliserade standarder kallar Røvik megastandarder där ett exempel är 

ett klassiskt byråkratiskt recept för koordinering genom etablering av djupa hierarkier och 

starkt specialiserade enheter. Inresan handlar om att ett populärt organisationsrecept adopte-

ras, det vill säga reser in i den enskilda organisationen och organisationens eventuella anpass-

ning av receptet och hur receptet påverkar organisationen. Tillbakagången handlar om avin-

stitutionalisering och att organisationsreceptet förlorar sin popularitet. Det får inte längre le-

darnas, de anställdas och konsulters uppmärksamhet. (Røvik 1998, s. 22-29)  

Ett annat sätt att beskriva spridningsförloppet av organisationsrecept är att jämföra med sprid-

ning av innovationer. Enligt en teoretisk modell kan spridningsförloppet delas in i olika faser 

som karaktäriseras av innovatörer, tidiga mottagare av innovationen, tidig och sen majoritet 

av mottagare och eftersläntrare (Rogers 1962 i Robertson 1967) (figur 6). Den vänstra 

(streckade) delen av figuren kan liknas vid en S-kurva där innovationens popularitet ökar för 

att därefter nå en mättnadsgrad och eventuellt avta. Ax och Bjørnenak (2007) beskriver en 

liknande S-kurva för managementinnovationer som illusterar antalet mottagare över tid. De 

utgår från en rumslig modell där det första stadiet omfattar de första mottagarna av modellen, 

spridning till nya områden och en kraftig ökning i antalet mottagare, därefter en sista ökning 

med spridning till de sista områdena samt ett mättnadsstadium då spridningsprocessen avtar 

och nya innovationer inträder (Hagerstrand 1967 i Ax & Bjørnenak 2007).   

Figur 6. Ett teoretiskt spridningsförlopp. Gjord och modifierad från Rogers (1962 i Robertson 1967, s. 16, fig 1). 
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Studier av spridningsförlopp kan vara inriktade mot marknadens utbudssida och/eller efterfrå-

gesida. Organisationsreceptens popularitet kan uppskattas med så kallade publikationsstudier 

där receptens förekomst kvantifieras i akademiska tidsskrifter och populariserade manage-

mentböcker. Kvantifiering kan också baseras på enkätundersökningar och intervjuer med 

konsulter och/eller organisationer som använder organisationsidéerna (t.ex. Abrahamson 

1996; Braam et al. 2007; Røvik 2008; Ax och Bjørnenak 2005; Malmi 2001). För att under-

söka efterfrågesidan kan verksamhetsstudier och fallstudier genomföras, där Røvik (1998, 

2008) till exempel studerat Norska Telenor och Posten från 60-talet och framåt. Røvik (2008, 

s.100-101) menar att trender i spridningsförlopp tydliggörs och förstärks om de kan identifie-

ras både på utbuds- och efterfrågesidan. 

I stället för att fokusera på spridningsförloppet för en managementmodell kan det vara rele-

vant att jämföra flera närbesläktade populära organisationsidéer och om och hur de är relate-

rade till varandra över en successionsperiod (Rövik 1998, s. 22-29). Modeller kan sedimen-

tera i en organisation och lämna avtryck som till exempel påverkar adoptionen av framtida 

modeller och anpassningarna i en organisation vilket talar för en heterogen syn på användning 

och utveckling av managementmodeller istället för att betrakta det som att modellen antingen 

överges eller institutionaliseras i organisation (Heusinkveld & Benders 2012). Det behövs 

långtidsstudier, jämförande studier av managementinnovationers spridning och hur organisat-

ioner anpassar innovationerna och sitt arbete vid implementering och användning av dem 

(Abrahamson & Eisenman 2008; Heusinkveld & Benders 2012; Røvik 2008, s. 291-311; 

Røvik 2011). Røvik (2008, s. 291-311, 2011) poängterar detta genom att lansera en teori om 

en virusmetafor avseende vad som händer med modellerna och organisationen som tillämpar 

dem. Virusmetaforen kan jämföras med Abrahamsons (1996) modemetafor som kan kritiseras 

för att fokusera för mycket på utbudssidans popularisering och spridning av organisationsre-

cept i litteraturen som antas spegla organisationers användning av dem.  

Røvik (2008, s. 19-50) beskriver fem forskningstraditioner
2
 som berör frågeställningar som 

handlar om utveckling, överföring, mottagande och tillämpning av organisationsidéer. Det 

finns naturligtvis inga skarpa gränser mellan forskningstraditionerna men de är relativt di-

stinkta med olika empiriska inriktningar och forskarnätverk. I organisationsmodetraditionen 

finns det en tyngdpunkt i utbud och spridning av organisationsidéer och ett stort intresse för 

idéernas retoriska paketering och spridningsförlopp men färre arbeten som belyser efterfrågan 

och mottagande av organisationsidéerna. En skandinavisk nyinstitutionell tradition har däre-

mot ett starkare fokus på idéernas mottagarsida och en empirisk tyngdpunkt på fallstudier och 

ett intresse för organisationsreceptens faktiska öden i organisationer vilket synliggör motta-

garsidans aktörer. 

                                                           
2
 De fem forskningstraditionerna som Røvik (2008, s. 19-50) diskuterar är: den amerikanska nyinstitutionella 

traditionen, organisationsmodetraditionen, New Public Management (NPM) traditionen, den skandinaviskt nyin-

stitutionella traditionen och kunskapsöverföringstraditionen. 



  
 

Sida 31 av 55 

 

3.3 En jämförelse mellan den teoretiska och empiriska referensramen 

I detta avsnitt beskrivs på vilka sätt den teoretiska referensramen utgör underlag för att besk-

riva, analysera och söka förklaringar till de trender och mönster som framkommit i undersök-

ningen. Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för om och på vilket sätt BSC kan 

uppfattas som ett populärt organisationsrecept. Detta genom att kartlägga förekomst, beskriva 

vad som studerats och hur det har presenterats i uppsatser relaterade till BSC med tyngdpunkt 

på åren 2000 till 2012. Jämförelsen mellan den teoretiska referensramen och empirin ska leda 

till att belysa BSC livscykel.  

Två huvudområden i den teoretiska referensramen har belysts, dels BSC som ett resultatstyr-

ningssystem (resultatmätningssystem) inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och dels BSC 

på en marknad för ekonomistyrningsmodeller. Den empiriska referensramen är också indelad 

i två huvudavsnitt, beskrivande statistik och en kategorisering av innehållet i uppsatserna (fi-

gur 7). Teorier om BSC som en komponent i ekonomi- och verksamhetsstyrning är inriktade 

mot frågeställningen om vad som har studerats i jämförelse med BSC utveckling över tid och 

i Sverige. Det jämförs med en kategorisering av innehållet i uppsatserna och en beskrivning 

av kategorierna, bland annat med nyckelord samt vilka organisationer som studerats. Teorier 

om organisationsrecept, managementinnovationer och organisationsmode, spridningsförlopp-

et och en marknad för ekonomistyrningsmodeller har främst legat till grund för att analysera 

och tolka beskrivande statistik såsom antal uppsatser och förändring över tid gentemot fråge-

ställningen när BSC har studerats i relation till BSC lansering och spridning. Den tredje fråge-

ställningen om hur BSC har presenterats i jämförelse med teorier om MCSs och organisat-

ionsrecept är dels en jämförelse mellan den teoretiska referensramens två huvudavsnitt och en 

jämförelse med den empiriska referensramen som helhet.  

Figur 7. Huvudavsnitt teoretisk och empirisk referensram och en jämförelse dem emellan samt frågeställ-

ningar.  
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4 Empiri 

I det empiriska kapitlet redovisas inledningsvis beskrivande statistik avseende det empiriska 

urvalet. Därefter redogörs för vad som har studerats med utgångspunkt från genomförd kvan-

tifiering samt kategorisering av uppsatsernas innehåll.  

4.1 Beskrivande statistik 

4.1.1 Antal uppsatser relaterade till BSC och förändring över tid 

Det empiriska urvalet omfattar information om 513 stycken uppsatser (tabell 1, s. 14). Av 

dessa är 7 stycken uppsatser publicerade under pågående år (2013) och 17 stycken uppsatser 

mellan åren 1997 och 1999 (tabell 4) . Allt material ingår i den inledande beskrivande statisti-

ken och i kategoriseringen av uppsatsernas innehåll men i figurer som redovisar förändringar 

över tid är det empiriska urvalet begränsat till åren 2000 till och med 2012, då publiceringen 

av uppsatser i DiVA påbörjades vid millennieskiftet samt att år 2013 endast nått kvartal två. 

Några allmänna uppgifter om det empiriska urvalet är: (tabell 4) 

 426 av 513 stycken uppsatser (83 %) finns tillgängliga i fulltextformat. Andelen uppsatser i 

fulltextformat är ≥75% från och med år 2005.  

 97 stycken uppsatser finns tillgängliga endast i DiVA och 416 stycken uppsatser endast i 

Uppsök. 120 av uppsatserna finns tillgängliga i bägge arkiven.  

 329 av 513 uppsatser (64 %) har något av sökorden i uppsatsens titel. Övriga uppsatser har 

sökorden angivna som nyckelord eller något av dem finns med i sammanfattning/abstract i 

Uppsök. Andelen uppsatser som har något av sökorden i titeln är som högst mellan åren 

2000 till 2003 och därefter är det en avtagande trend.   

Tabell 4. Antal uppsatser/år, hur många av uppsatserna (antal och %) som har något av sökorden i uppsatsens 

titel samt antal och % -andel av uppsatserna per år som finns tillgängliga i fulltext. 

År 

Urval 

Antal 

Sökord  

i titel % 

Antal 

Fulltext % 

1997 2 2 100% 0 0% 

1998 2 1 50% 1 50% 

1999 13 10 77% 8 62% 

2000 16 15 94% 6 38% 

2001 21 17 81% 13 62% 

2002 23 22 96% 9 39% 

2003 39 32 82% 27 69% 

2004 37 27 73% 25 68% 

2005 40 25 63% 30 75% 

2006 54 34 63% 51 94% 

2007 47 21 45% 45 96% 

2008 49 30 61% 48 98% 

2009 42 28 67% 39 93% 

2010 39 21 54% 38 97% 

2011 42 23 55% 40 95% 

2012 40 18 45% 40 100% 

2013 7 3 43% 6 86% 

 

513 

 

64% 426 83% 
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Hur antalet publicerade uppsatser har förändrats över tidsperioden 2000 till 2012 redovisas i 

figur 8. Det är dels det totala antalet uppsatser per år och dels antal uppsatser per år med något 

av sökorden i titeln. Trenden är att antalet uppsatser ökat under perioden till ”toppåret” 2006 

(54 stycken uppsatser) för att sedan plana ut och det går att skönja en nedåtgående trend.  

 
Figur 8. Antalet uppsatser relaterade till BSC under perioden 2000 till 2012 i DiVA och Uppsök. 

Under samma period har det totala antalet uppsatser per år ökat successivt i Uppsök (figur 9) 

och trenden är densamma i DiVA. Man ska komma ihåg att retroaktiv publicering är valbar 

för lärosäten vilket gör att resultaten kan komma se annorlunda ut i framtida undersökningar. 

 
Figur 9. Det totala antalet uppsatser per år i Uppsök mellan år 2000 och 2012. 
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4.1.2 Lärosäten, examensnivåer och ämnen 

Uppsatserna är publicerade vid 29 svenska lärosäten. Det kan jämföras med att det finns 47 

stycken svenska universitet och högskolor i Sverige som har examensrätt för svenska exa-

mina, varav 34 lärosäten är statliga (Högskoleverket 2013). De fyra lärosätena Lunds univer-

sitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Luleå Tekniska högskola represente-

rar tillsammans cirka 50 % av det empiriska urvalet (figur 10). Därefter representerar Linnéu-

niversitetet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Skola cirka 

5-6% vardera. Därutöver har 21 lärosäten
3
 mindre än 3 % vardera av det totala antalet uppsat-

ser (figur 10). 

 

Figur 10. Antalet uppsatser och % -andel uppsatser per lärosäte. 

Uppsatsnivåerna är anpassade till Bolognasystemet (Uppsök 2013). Flest uppsatser (56,1 %) 

är uppsatser på kandidatnivå (inklusive C-uppsatser), 37,2 % magisternivå (inklusive D-

uppsatser), 3,3 % yrkesexamina på avancerad nivå, 1,8 % masternivå och 8 stycken arbeten i 

annan kategori, varav 1 arbete okänd nivå (1,6 %).  

De flesta uppsatserna (94 %) tillhör ämnesområdet samhälle/juridik, i förekommande fall äm-

nesområdet teknik och ett fåtal fall annat ämnesområde, till exempel lantbruk, veterinärmedi-

cin, skoglig vetenskap eller att uppgift om ämnesområde saknas. 

                                                           
3
 Dessa lärosäten är Chalmers Tekniska Högskola, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Högsko-

lan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högsko-

lan på Gotland, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö Högs-

kola, Mittuniversitetet, Mälardalens Högskola, Statens Lantbruksuniversitet, Södertörns Högskola, Umeå univer-

sitet, Uppsala universitet, Örebro universitet. 
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4.1.3 Studerade organisationer 

Studerade organisationer delades in i privat verksamhet, offentlig verksamhet, en mix av 

bägge nämnda kategorier, annat och okänt (tabell 5). De flesta studierna (47,2 %) handlar om 

privat verksamhet och offentlig verksamhet (36,8 %) eller en mix av dem båda (4,7 %). Kate-

gorin annat (7,0 %) omfattar totalt 34 stycken uppsatser varav 13 stycken är inriktade mot 

ideella föreningar och biståndsorganisationer. Övriga uppsatser i denna kategori omfattar 

också respondentundersökningar, med exempelvis forskare, studenter och användarundersök-

ningar. Ett fåtal uppsatser är dokumentstudier. Kategorin okänt omfattar 4,3 %. 

Tabell 5. Studerade organisationer per kategori och år. 

År Privat 

Offentlig 

vht Mix (F/O) Annat Okänt Tot/år 

1997 2 0 0 0 0 2 

1998 0 2 0 0 0 2 

1999 8 3 0 0 2 13 

2000 6 2 0 1 7 16 

2001 13 4 2 1 1 21 

2002 7 12 0 0 4 23 

2003 15 15 3 4 2 39 

2004 17 14 0 4 2 37 

2005 23 13 1 3 0 40 

2006 25 20 4 5 0 54 

2007 22 18 2 4 1 47 

2008 21 21 1 6 0 49 

2009 17 20 2 2 1 42 

2010 19 18 1 1 0 39 

2011 20 14 4 3 1 42 

2012 23 11 3 2 1 40 

2013 4 2 1 0 0 7 

Total 242 189 24 36 22 513 

% 47,2% 36,8% 4,7% 7,0% 4,3%   

Kategorin privat innehåller en bredd av företag och kategorin är svår att beskriva. I ett fåtal 

fall anges endast ”företaget” eller ”företag X”. Kategorin omfattar börsintroducerade företag, 

små- och medelstora företag och mindre privata företag som representerar flera branscher. 

Åtminstone 17 uppsatser är inriktade mot banker. I kategorin privat inkluderas även statliga 

affärsdrivande verk, till exempel Systembolaget, Svenska spel AB, LKAB och Vattenfall. 

Många av de företag som exemplifieras i litteraturen (Lindvall 2001, s. 13, 209-246; Johanson 

& Skoog 2007, s. 55-56, 83-118) finns representerade i uppsatsmaterialet: Skandia (Naviga-

torn), ABB (Evita), Eriksson, TeliaSonera, Swedbank, NCC, KappAhl. Kategorin offentlig 

verksamhet omfattar kommuner och landsting (sjukvård), även kommunala bolag och statliga 

myndigheter. Det kan noteras att Luleå kommun studerats åtminstone 13 gånger.  
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I jämförelse med undersökningar inom kommuner och landsting, kan nämnas att Statens 

kommuner och landsting (SKL) uppger att de inte har något riktat utvecklingsstöd för balan-

serat styrning, som är en försvenskad version av Kaplan och Nortons balanced scorecard. En-

ligt SKL tillämpade cirka 25 % av kommunerna och >30% av landstingen balanserad styrning 

år 2007 och åren 1998 till 2002 publicerades ett antal skrifter inom området (SKL 2013). En-

ligt Kommunforskning i Västsverige (KFi) tillämpade 24 % av de svenska kommunerna ba-

lanserat styrkort år 2005, 25 % (år 2008), 32 % (år 2010) samt 32 % (år 2012) (Nilsson 2012, 

s. 16). 

De flesta uppsatserna (456 av 513, 89 %) har kategoriserats som studier inriktade mot ett fåtal 

organisationer. Antingen har fallstudier angivits i uppsatsens sammanfattning alternativt har 

en bedömning gjorts då det framgått att det är en eller ett fåtal organisationer som har stude-

rats och att kvalitativa intervjuer, enkätundersökningar eventuellt kompletterat med doku-

mentstudier med mera genomförts. 16 av 513 uppsatser (3 %) har inte kunnat kategoriseras. 

47 av 513 (8 %) av uppsatserna har kategoriserats som annat. Häri ingår dokumentstudier, 

respondentundersökningar och kvantitativa undersökningar. 

Under tidsperioden 2000 till 2012 har antalet studier avseende privat och offentlig verksamhet 

ökat till toppåret 2006. Det finns en skillnad mellan kategorierna då studier som handlar om 

offentligt verksamhet tenderat att minska efter år 2006 men däremot ett annat mönster avse-

ende privat verksamhet och tendens till ökning de tre senaste åren (figur 11). Det största bort-

fallet av data är i början av tidsperioden då färre arbeten finns tillgängliga i fulltextformat. 

 

Figur 11. Antal uppsatser i kategorierna: privat, offentlig verksamhet, mix (P/O) och okänt, åren 2000-

2012. 
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Det är svårt att karaktärisera de privata verksamheter som studerats de senaste åren, år 2010 

till 2012, det vill säga de senaste årens trendökning inom denna kategori. I det empiriska ur-

valet förekommer flertal aktiebolag men även banker och statliga vinstdrivande verksamheter. 

Under samma tidsperiod har intresset för offentlig verksamhet minskat (figur 11). Sett över 

tidsperioden 2000 till 2012 har en uppdelning av kategorin offentlig verksamhet gjorts i 

kommuner, statliga myndigheter, sjukvård och annat/? för att undersöka närmare om det kan 

vara en skillnad mellan dessa underkategorier (tabell 6). I underkategorin annat ingår studier 

som är en mix av privat och offentlig verksamhet och i enstaka fall har det endast framgått att 

det handlat om offentlig verksamhet.  

Tabell 6. Studier inriktade mot offentlig verksamhet åren 2000 till 2012. 

 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Tot 

Kommun 9 8 8 11 10 11 10 4 5 5 4 1 0 86 

Statliga  

myndigheter 1 2 3 2 4 2 3 4 3 5 4 1 0 34 

Sjukvård 1 2 4 5 7 5 7 4 5 5 4 2 2 53 

Annat/? 0 2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 

 

11 14 18 20 21 18 20 13 14 15 12 4 2 182 

 

Från och med 2006 har det varit ett förhållandevis stabilt intresse för kommunal verksamhet 

med ett tiotal studier per år.  Intresset för statliga myndigheter har varit ≤ 5 studier per år. I 

underkategorin sjukvård inkluderades studier inriktade mot landstingsverksamhet, sjukhus, 

vårdcentraler och folktandvård. I den sistnämnda underkategorin sjukvård verkar intresset ha 

minskat de senaste åren. Trenden är dock att det är en minskning inom samtliga underkatego-

rier som bidragit till den totala avtagande trenden avseende intresset i antalet uppsatser räknat 

för kategorin offentlig verksamhet.   
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4.2 Kategorisering av innehållet i uppsatserna 

4.2.1 Fördelning mellan kategorier 

Cirka 67 % av uppsatserna har kategoriserats som undersökningar inriktade mot att undersöka 

förutsättningar för alternativt utarbeta förslag till BSC och utvärdering av BSC implemente-

ring, användning och erfarenheter av modellen (tabell 7). Som nämnts i metodkapitlet omfat-

tar kategorierna 1, 1-2 och 2 undersökningar inriktade mot att kortfattat ta fram förslag och 

utvärdera användning av BSC. Kategorin 1-2 innehåller uppsatser som inom ramen för detta 

arbete inte självklart kunde föras till kategori 1 eller 2.  

Mellan åren 2000 och 2012 varierar andelen uppsatser i kategorierna 1, 1-2 och 2 mellan 53 

% och 96 %. Cirka 11 % av studierna har hänförts till kategori 1, det vill säga undersöka för-

utsättningar för och utarbeta förslag till BSC och uppsatser med detta tema är spridda under 

hela undersökningsperioden.  

Cirka en tredjedel av uppsatserna har hänförts till kategorin styrning och organisering. Det är 

uppsatser vars syfte och/eller problemformulering haft en bredare ansats avseende styrning 

och annat huvudfokus än BSC men där BSC uppskattats vara en del av undersökningen. Cirka 

3 % (17 stycken uppsatser) handlar om spridning av BSC och organisationsmode.   

Tabell 7. Kategorisering av uppsatsernas innehåll/inriktning. 

År 1 1-2 2 1&2 % 

Styrning/ 

organisering % 

Spridning/ 

mode Tot/år 

1997 2 0 0 2 100% 0 0% 0 2 

1998 1 0 0 1 50% 1 50% 0 2 

1999 1 3 4 8 62% 5 38% 0 13 

2000 0 5 7 12 75% 4 25% 0 16 

2001 1 2 10 13 62% 8 38% 0 21 

2002 1 5 16 22 96% 1 4% 0 23 

2003 6 8 16 30 77% 8 21% 1 39 

2004 3 3 21 27 73% 9 24% 1 37 

2005 2 5 21 28 70% 11 28% 1 40 

2006 6 0 34 40 74% 12 22% 2 54 

2007 5 1 19 25 53% 20 43% 2 47 

2008 7 1 24 32 65% 14 29% 3 49 

2009 5 2 24 31 74% 10 24% 1 42 

2010 6 0 17 23 59% 15 38% 1 39 

2011 4 2 17 23 55% 17 40% 2 42 

2012 6 1 19 26 65% 14 35% 0 40 

2013 0 0 3 3 43% 1 14% 3 7 

Totalt 56 38 252 346   150   17 513 

% 10,9% 7,4 % 49,1% 67,4%   29,2%   3,3 %   
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4.2.2 Beskrivning av kategorier 

Som nämnts i föregående avsnitt är en stor andel av uppsatserna (cirka 67 %) inriktade mot att 

undersöka förutsättningar för att implementera BSC, att ta fram förslag på styrkort samt att 

utvärdera erfarenheter av implementering och styrkortsanvändning i privat och offentlig verk-

samhet. Exempel på uttryck som framträder i syften och problemformuleringar är utforma, 

använda, föreslå, implementera men också att anpassa BSC, exempelvis till uppföljning inom 

miljöområdet, till verksamheten i mindre företag och i nätverkande organisationer eller en 

fördjupning i något av styrkortsperspektiven. Andra nyckelord är strategi, adoption, fram-

gångsfaktorer, belöning, mått, budget, IT, kommunikation, och avtryck (i organisationerna). 

16 uppsatser är inriktade mot budget och BSC. Begreppen intellektuellt kapital och Tableau 

de bord
4
 förekommer i materialet. Några uppsatser är inriktade mot frågeställningar om varför 

företag valt att avveckla konceptet (inom polismyndigheten och ett kommunalt fastighetsbo-

lag) och byte av styrsystem.  

Förändringen över tidsperioden 2000 till 2012 för kategorierna som benämnts 1 & 2, styrning 

och organisering samt spridning och mode framgår av figur 12 nedan.  

 

Figur 12. Antalet uppsatser för respektive år i kategorierna 1 & 2 (förslag på BSC och utvärdering av BSC an-

vändning), styrning och organisering samt spridning och mode. 

Kategorin styrning och organisering omfattar 150 uppsatser. Det är en kategori där uppsatser-

nas syfte och problemformuleringar i kombination med uppsatsens titel indikerar att de hand-

lar om ekonomi- och verksamhetsstyrning i ett bredare perspektiv där BSC är en komponent. 

Nyckelord som signalerat detta är performance measurement systems, mål(styrning), process-

styrning, styrmedel. I denna kategori har inkluderats uppsatser som till exempel handlar om 

projekt och BSC, management och BSC, värdegrund och BSC samt styrning och konjunktur-

                                                           
4
 Enligt Ax och Bjørnenak (2007, s. 359) är Tableu de bord ett franskt koncept som har funnits i mer än 50 år 

och som liknar BSC i design och fokus på icke-finansiella faktorer. 
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förändringar. Även i denna kategori återfinns i enstaka fall nyckelorden IT, intellektuellt kapi-

tal, budget, mått. Det kan nämnas att 8 uppsatser handlar om budget, 5 uppsatser om Lean 

Production och cirka 20 uppsatser om mått (inklusive nyckeltal, styrtal, indikatorer). I denna 

kategori inkluderades även några uppsatser som visar bredden på ämnesområden kopplat till 

BSC. Det är till exempel analys av Kaplan och Nortons BSC litteratur, intäktsvärderingar, 

ohälsa och utvecklingssamtal. 

17 uppsatser har inkluderats i kategorin spridning och mode. Det är en förhållandevis liten 

kategori i jämförelse med de ovan beskrivna kategorierna men uppsatserna har en liknande 

inriktning som föreliggande uppsats. Uppsatserna har en kvantitativ inriktning för att under-

söka utbredning, förekomst och intresset för BSC. Frågor väcks om BSC har en framtid, var-

för kommuner valt att inte implementera styrkort och vad som skiljer adoptörer från icke-

adoptörer. Andra undersökningsområden är spridningen av BSC i svensk press, paketering av 

BSC, kommunikationen av managementinnovationer i årsredovisningar, vilka styrmodeller 

som används ur ett efterfrågeperspektiv och hur många företag som har länkat BSC till ett 

belöningssystem. Det kan nämnas att tre uppsatser i kategorin spridning och mode är publice-

rade innevarande år.  

Avslutningsvis kan nämnas att utöver att undersöka BSC i privata och offentliga organisat-

ioner förekommer det även att individer som intervjuas är forskare och konsulter. Förekoms-

ten av olika respondenter har inte kvantifierats men dessa respondentgrupper har uppmärk-

sammats i sammanställningen av det empiriska materialet.   
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5 Analys 

Efter en inledning till kapitlet analyseras och tolkas de empiriska resultaten gentemot den 

teoretiska referensramen utifrån de två huvudavsnitten BSC och en marknad för spridning av 

organisationsrecept. I de avslutande kapitlen redovisas slutsatser och egna reflektioner. 

5.1 Inledning 

I början av uppsatsarbetet signalerade cirka 200 sökträffar på balanced scorecard i DiVA att 

BSC är ett populärt uppsatsämne och utgjorde ett omfattande dokumentunderlag för att under-

söka BSC framgång i kontrast mot kritik som finns mot BSC avseende exempelvis tvetydig-

heter i modellen och en retorisk framställning i litteraturen (Nørreklit 2000; Nørreklit et al. 

2012; Røvik 2008). BSC är en utbredd modell för att utöver finansiella resultat följa upp och 

utvärdera icke finansiella mål och mått i verksamheten samt vara ett nutida resultatstyrnings-

system och strategiskt managemensystem inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. BSC har 

därtill existerat i cirka 20 år. (Anthony & Govindarajan 2007, s. 463-475; Franco-Santos et al. 

2012; Frigo 2012, s. 49; Kaplan & Norton 1996; Røvik 2008, s.147).  

När sökprocessen fördjupades och fakta om uppsatserna sammanställdes utökades det empi-

riska urvalet till att slutligen omfatta 513 uppsatser. Med mycket förenklade antaganden att 

uppsatserna författats av två studenter under tio veckors heltidsstudier innebär det att student-

kategorin ägnat cirka 197 år att genomföra undersökningar och fördjupa grundutbildningen i 

ett ämne som är mer eller mindre inriktat mot BSC! Till detta ska eventuellt adderas uppsatser 

som finns tillgängliga vid respektive lärosäte, som inte publicerats retroaktivt, och väntar på 

att göras tillgängliga för allmänheten i DiVA och Uppsök. 

Dokumentforskning förtjänar att uppmärksammas då det finns mycket att lära av dokument-

källorna och idéer och organisationsrecept finns lagrade som ”tidsandans fotavtryck” i doku-

menten (May 1997, s. 212-238; Røvik 1998, s. 180). Studentuppsatser utgör exempel på do-

kument som gör det möjligt att leta efter avtryck avseende utbudet av den aktuella tidspe-

riodens teorier om ekonomistyrning och organisationsrecept samtidigt som studenterna gör 

korta nedslag i organisationers verksamheter i samband med fallstudier. De agerar då som 

spridningsagenter och innovatörer samt undersöker BSC mottagarsida i kontakten med fallfö-

retag. Studerande är således i likhet med konsulter en aktör på en marknad för ekonomistyr-

ningsmodeller som representerar både utbuds- och efterfrågesidan (Lang & Ohana 2012). 

Studier av spridningsförlopp kan fokusera på utbudssidan och/eller efterfrågesidan (Abra-

hamson 1996; Ax & Bjørnenak 2007; Braam et al. 2007; Røvik 2008). Røvik (2008, s. 100-

101) menar att trender i spridningsförlopp förstärks om de kan identifieras på både utbuds- 

och efterfrågesidan och man kan argumentera för att uppsatser inriktade mot fallstudier antas 

spegla både utbud och efterfrågan av BSC. BSC är en modell som kan beskrivas som ett or-

ganisationsrecept, en managementinnovation och ett managementmode (Røvik 2008, s. 10-

15; Birkinshaw et al.; 2008; Abrahamson 1996).  
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Det finns flera marknads- eller drivkrafter som bidrar till att skapa ett utbud och en efterfrågan 

av organisationsrecept, exempelvis att modellerna antas vara rationella, kunna bidra till ökad 

effektivitet, en önskan om progressivitet och legitimitet etc. (Abrahamson 1996; Ax & Bjør-

nenak 2007; Birkinshaw et al. 2008; Lang & Ohana 2012). Möjliga drivkrafter för val av upp-

satsämne kan vara en vilja att omsätta och testa ny kunskap i praktiska sammanhang, inspirat-

ion från lärare, att välja ett ämnesområde som är aktuellt och modernt eller ett önskemål från 

ett fallföretag. Sammantaget kan kategorin studerande läggas till utbudssidans aktörsroller i 

likhet med skolor, gurus, konsulter och massmedia (Abrahamson 1996). I yrkesutövningen 

blir studerande sannolikt en representant för en organisation i det praktiska sammanhanget 

som bidrar till utveckling av och efterfrågan på ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller. 

Den fortsatta analysen har strukturerats utifrån frågeställningarna som är kopplade till uppsat-

sen problemfrågor: - När har BSC studerats i relation till BSC lansering och spridning? - Vad 

har studerats i jämförelse med BSC utveckling såsom den beskrivs i litteraturen? och - Hur 

har BSC presenterats i jämförelse med teorier om ekonomi- och verksamhetsstyrning och 

organisationsrecept? 

5.2 BSC-studier och popularitet i relation till BSC lansering och spridning 

Trenden är att antalet uppsatser per år som handlar om BSC har ökat från millennieskiftet till 

toppåret 2006 för att därefter uppvisa en avtagande trend. Har intresset för BSC minskat och 

kommer den avtagande trenden att fortsätta? Några faktorer har identifierats som viktiga att ta 

hänsyn till vid beaktandet av trendförloppet. En faktor är att den elektroniska publiceringen av 

uppsatser startade under samma period och ökningen kan vara korrelerad med ökningen av 

det totala antalet uppsatser per år i dataarkiven (DiVA 2013; Uppsök 2013). Samtidigt fortsät-

ter antalet uppsatser per år att öka i Uppsök samtidigt som BSC uppvisar en avtagande trend. 

En annan faktor är att ökningen av antalet uppsatser per år måste beaktas utifrån en osäkerhet 

om eventuella skillnader mellan lärosätenas medverkan i publicering i DiVA och Uppsök, det 

vill säga fler uppsatser kan vara tillgängliga via lokala databaser och pappersarkiverade upp-

satser enligt gängse arkiveringsrutiner. Det föreligger även en osäkerhet om eventuell variat-

ion mellan lärosäten avseende en retroaktiv publicering av uppsatser i dataarkiven. Med beak-

tande av nämnda osäkerhetsfaktorer går det att skönja en avtagande trend för BSC popularitet 

i uppsatser. Intresset skiljer sig dock de senaste åren mellan privat och offentlig verksamhet 

där intresset för offentlig verksamhet tenderar att fortsatt minska medan intresset för privat 

verksamhet visar en uppåtgående trend.  Trenden är inte långvarig (cirka tre år) och behöver 

följas ytterligare. Trendskillnaden mellan privat och offentlig verksamhet analyseras ytterli-

gare i kommande avsnitt om vad som studerats kopplat till BSC. Det kan nämnas att BSC 

utvecklades först för företag och anpassades sedermera till offentliga och icke-vinstdrivande 

organisationer (Nilsson 2011, s. 66-67; Kaplan och Norton 2004, s. 8). Även om BSC intro-

ducerades i ett senare skede i offentlig verksamhet tenderar intresset för offentlig verksamhet 

att avta tidigare i denna studie i jämförelse med privat verksamhet.  
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Trendkurvan kan jämföras med ett teoretiskt spridningsförlopp för organisationsrecept och 

managementinnovationer (Røvik 1998, s. 22-29; Ax & Bjørnenak 2007). BSC lanserades av 

Kaplan och Norton år 1992 (Frigo 2012). Därefter har BSC spridits till fler länder och kul-

turer. Flera av de studier som nämnts i den teoretiska referensramen genomfördes huvudsak-

ligen under 1990-talet. Ax och Bjørnenak (2005) undersökte hur BSC kommunicerades till 

potentiella användare i Sverige perioden 1992 till 1999. Malmis (2001) studie om implemen-

teringen i finska företag genomfördes i slutet av 1990-talet och Braam et al. (2007) under-

sökte BSC spridning i Holland perioden 1992-2004. Enligt Johanson och Skoog (1997, s. 55-

56, 83-118) fanns det svenska företag som påbörjat en utveckling enligt samma tankegångar 

som Kaplan och Norton före år 1992.  

Tidsperioden i denna studie har sin tyngdpunkt under åren 2000 till 2012, det vill säga BSC 

andra årtionde på marknaden. Trendkurvan för antalet uppsatser per år har ändå vissa likheter 

med det teoretiska spridningsförloppet för innovationer, en ökning av antalet uppsatser per år 

till år 2006 och därefter en tendens till mättnad och avmattning (Rogers 1962 i Robertson 

1967; Hagerstrand 1967 i Ax & Bjørnenak 2007). Trendkurvan kan också jämföras med 

Røviks (1998, 22-29) beskrivning av organisationsrecept som karaktäriseras av tillkomst, 

spridning och därefter förlorad uppmärksamhet och tillbakagång. Under tillbakagången förlo-

rar organisationsreceptet sin popularitet bland ledare, anställda och konsulter. På ett liknande 

sätt verkar BSC ha minskat i popularitet bland studenter, även om trenden ser något olika ut 

avseende privat verksamhet och offentlig verksamhet åren 2010 till 2012. Vid analys av 

trendförloppet är det som tidigare nämnts en tidsperiod när tillgängligheten av det totala anta-

let uppsatser ökat avsevärt i DiVA och Uppsök. 

Røvik (1998, s. 22-29) skiljer på institutionaliserade superstandarder som når många organi-

sationer liknande en våg då de under en relativt kort period slår in över många slags verksam-

heter oberoende av geografiska gränser och avstånd och slitstarka megastandarder. Målstyr-

ning och total kvalitetsledning är exempel på institutionaliserade superstandarder som har en 

tidsbegränsad popularitet och ersätts av nya recept och en megastandard exemplifieras av 

Røvik (1998, s. 22-29) med byråkratisering och specialisering. Till vilken kategori räknas 

BSC? Är det en institutionaliserad superstandard med begränsad varaktighet och i så fall hur 

lång tid krävs för att BSC ska räknas som megastandard? BSC har funnits på marknaden i 

cirka 20 år och exempel på modellens utbredning i en specifik kategori är att 32 % av svenska 

kommuner tillämpar BSC år 2012 (Nilsson 2012 s. 16). En fråga som väckts är om ökningen 

av antalet uppsatser om privat verksamhet de senaste åren kan vara starten på det som Røvik 

(1998, s. 22-29) kallar en våg, i detta fall en andra våg som träffar privat verksamhet. Variat-

ioner avseende upp- och nedgångar i popularitet mellan organisationskategorier, såsom privat 

och offentlig verksamhet, talar för vikten av långtidsstudier över flera decennier och jämfö-

rande branschstudier (Abrahamson & Eisenman 2008; Heuskinveld & Benders 2012). 

Under undersökningsåren 2000 till 2003 ligger trendkurvorna avseende sökord i titel och 

sökord totalt nära varandra, det vill säga en hög andel av uppsatserna har något av sökorden i 
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uppsatsens titel. Därefter ökar gapet mellan trendkurvorna. Uppsatsens titel signalerar ofta 

tydligt vad uppsatsen handlar om och ska helst vara intresseväckande för potentiella läsare.  

Røvik (2008, s. 192-193) menar att det i början av 2000-talet inte längre var populärt att an-

vända bokstavsförkortningar såsom BSC i paketeringen av organisationsrecept och att det 

växlat till exempelvis skönlitterära beskrivningar. En faktor som kan förklara att gapet mellan 

sökord i titel och sökord totalt ökar är ett svalnande intresse för att signalera BSC förkort-

ningen i uppsatsens titel. Samtidigt kännetecknas tidsperioden av framväxten av en modern 

verksamhetsstyrning och en kraftig ökning av idéer och organisationsrecept för utformning, 

ledning och styrning av organisationer (Lindvall 2001; Jannesson & Skoog 2013, s. 7; Røvik 

2008, s. 53). BSC kan ha utsatts för konkurrens från andra styrmodeller som fångar studenters 

intresse vilket bidragit till att dess popularitet minskat. BSC kan liknas med det Malmi och 

Brown (2008) kallar ett paketkoncept i en organisations totala styrpaket och BSC kan vara 

inbakat som ett delsystem i undersökningar inriktade mot styrning och organisering generellt. 

Det kan då vara svårare och en större osäkerhet att använda sökorden för att återfinna studier 

relaterade till BSC om BSC inte särskilt angetts i uppsatsernas nyckelord.  

Det är en dominans av fyra lärosäten avseende andelen publicerade uppsatser: Lunds universi-

tet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Luleå Tekniska Högskola. Därefter är 

det en grupp som omfattar Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad 

och Blekinge Tekniska Högskola som vardera representerar cirka 5-6% av materialet. Övriga 

21 representerade lärosäten representerar mindre än 3 % vardera av antalet uppsatser. Skillna-

derna mellan lärosäten kan bero på hur frekvent och under hur lång tid lärosätenas uppsatser 

har publicerats i DiVA och Uppsök. Skillnaderna kan också bero på olika forskargrupper som 

är representerade vid respektive lärosäte och deras forskningsinriktning avseende BSC samt 

antalet studerande inom främst företagsekonomi. Resultaten är intressanta utifrån en jämfö-

relse att studier om BSC förekommit vid ett stort antal av svenska lärosäten samtidigt som det 

finns öar spridda i Sveriges avlånga land där det varit en tyngdpunkt i BSC-undersökningar 

och utbildning av presumtiva BSC-spridningsagenter. Det har inte gått att utläsa några tydliga 

skillnader mellan lärosäten avseende undersökningsinriktningar. I en jämförelse med Røviks 

(2008, s. 19-50) beskrivning av forskningstraditioner med olika empiriska inriktningar och 

forskarnätverk kan det finnas skillnader avseende exempelvis lärosätenas tyngdpunkt mot 

privat och offentlig verksamhet, mellan spridningsstudier och forskning inriktat mot motta-

gande och adoption av BSC etc., som på ett plan kan påverka studenters intresse och uppsats-

inriktningar. 
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5.3 Vad som studerats i jämförelse med BSC utveckling  

Omfattningen och inriktningarna på uppsatsarbeten som handlar mer eller mindre om BSC 

uppvisar en mångfald och en idérikedom, exempelvis anpassningar av BSC till ideella organi-

sationer, BSC i projekt- och nätverksorganisationer, BSC roll i mindre företag, studier av or-

ganisationer som valt att avveckla BSC och varför organisationer väljer att implementera BSC 

bland annat genom att undersöka vad som skiljer sig mellan organisationer som valt eller inte 

valt att tillämpa modellen. Studenter kan i detta perspektiv verka som spridningsagenter av 

BSC till nya arenor, exempelvis till biståndsorganisationer och ideella idrottsföreningar. Utö-

ver kontakter med organisationsrepresentanter förekommer det även att forskare och konsulter 

intervjuats och i det perspektivet uppvisar studerande ett brett kontaktnät på en marknad för 

organisationsrecept. 

Det är en tydlig dominans av fallstudier (case) som omfattar en eller ett fåtal organisationer 

vilket kan bero på flera orsaker. Om det inte är ett krav så kan det vara en tydlig uppmaning 

till studenter att genomföra undersökningar som har en praktisk koppling. Det kan också vara 

studenternas drivkraft att komma i kontakt med fallföretag genom att genomföra enkätunder-

sökningar, intervjuer, deltagande observationer med mera. Enligt Røvik (2008, s. 19-50) har 

en skandinavisk nyinstitutionell forskningstradition ett starkare fokus på organisationsrecep-

tens mottagarsida och en empirisk tyngdpunkt på fallstudier. Det kan ha en ”spill-over effekt” 

på studenter som kommer i kontakt med fallföretag och i en större utsträckning studerar 

idéernas mottagarsida. Røvik (2008, s 19-50) menar att det betonar organisationsreceptens 

faktiska öden i organisationer och synliggör mottagarsidans aktörer. Avseende dominansen av 

uppsatser inriktade mot praktisk verksamhet (67 %) är det förhållandevis många uppsatser i 

kategori ett som handlat om att undersöka förutsättningar för och utarbeta förslag till styrkort 

som är spridda över hela undersökningsperioden. Det indikerar att det fortfarande är intressant 

och populärt att utarbeta förslag på styrkort för implementering och användning. Under ett 

uppsatsarbete som är inriktat mot ett eller ett fåtal fallföretag gör studerande korta nedslag i 

verksamheten och agerar som spridningsagenter av nya idéer när det handlar om att fram ett 

förslag på styrkort. Det kan likväl utgöra ett erfarenhetsutbyte, att knyta kontakter och upp-

märksamma företag som implementerat BSC för att dra lärdom om och berätta om organisat-

ionsrepresentanternas upplevda erfarenheter av implementering och användning.  

Även om de flesta studier är fallstudier finns det ett intresse att studera och undersöka BSC 

popularitet, spridning och paketering. Den första studien i kategorin spridning och mode var 

år 2003 och totalt har ett tjugotal uppsatser varit inriktade mot detta område. Det är studier 

som kan sägas vara mer inriktade mot det Røvik (2008, s. 19-50) kallar organisationsmode-

traditionen där tyngdpunkten är spridning och ett intresse för modellernas retoriska pakete-

ring. I och med att BSC funnits i över 20 år skapas förutsättningar för långtidsstudier och att 

återvända till organisationer som studerats tidigare i syfte att utreda BSC öde och användning 

i organisationen. Det kan skapa förutsättningar för att utreda de nyttor som upplevs med BSC 
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och försöka kvantifiera och belägga nyttoperspektiven samt exemplifiera hur BSC kan bidra 

till effektivitet och lönsamhet (Franco-Santos et al. 2012). 

De flesta uppsatserna är inriktade mot privat verksamhet men också offentlig verksamhet och 

områden som ideell föreningsverksamhet och biståndsorganisationer är väl representerade i 

materialet. Som tidigare nämnts är trenden de senaste åren olika för dessa kategorier där in-

tresset för offentlig verksamhet avtar men tvärtom verkar öka för privat verksamhet. Samti-

digt är det en förenkling att använda indelningen privat och offentlig verksamhet då det före-

kommer studier med en mix av kategorierna och mot bakgrund av privatisering som sker 

inom bland annat sjukvårdsområdet suddas gränserna ut mellan privat och offentlig verksam-

het. Det finns ingen tydlig trend avseende vilken slags verksamhet som representerar den 

trendökning som skett inom privat verksamhet. Inom offentlig verksamhet verkar det som att 

det är ett minskat intresse inom flera underkategorier såsom kommun, sjukvård och statliga 

myndigheter som gemensamt bidragit till den fortsatta trendminskningen. Enligt Statens 

kommuner och landsting (SKL) tillämpade cirka 25 % av kommunerna och >30% av lands-

tingen balanserad styrning år 2007 och ett flertal skrifter om fenomenet hade publicerats tidi-

gare under åren 1998 till 2002 (SKL 2013). Samtidigt indikerar uppgifter från Kommunforsk-

ning i Västsverige (KFi) att % -andel kommuner som tillämpar balanserat styrkort har ökat 

något efter år 2007 (Nilsson 2012, s. 16). Sammantaget är det sannolikt flera faktorer som 

påverkar variationen mellan år när det gäller studier av BSC relaterade till offentlig verksam-

het men det är totalt sett en avtagande popularitet och en trendutveckling som är intressant att 

fortsatt följa. 

Det har varit en ambition att undersöka vad som studerats kopplat till BSC utveckling över tid 

och i Sverige bland annat med nyckelord. Denna del av undersökningen var kvalitativt inrik-

tad och ska inte förväxlas med en kvantifiering av nyckelord till exempel med stöd av ett da-

torprogram där det senare alternativet hade underlättat att undersöka eventuella förändringar 

över tid. Tidsperioden 2000 till 2012 kan som tidigare nämnts betraktas som BSC andra de-

cennium på marknaden. Kaplan och Norton (1996, s. ix) menade tidigt att BSC evolverade 

från en mätmodell till en ledningsmodell och därefter beskrivs BSC som ett strategiskt mana-

gementsystem. Under 1990-talet beskrevs bland annat olika BSC varianter av Larsson (2004, 

s. 15, 187-198) med tillägg eller en större betoning på begrepp såsom kommunikation, in-

formation och lärande och tydliggörande av orsak-verkan kedjor samt intressenter. Nilsson 

(2011, s. 68-69) menar att Olve et al. (1997) i sin populära bok om BSC i svensk praktik in-

kluderade det femte medarbetarperspektivet och lade större tonvikt på delaktighet och kom-

munikation jämfört med Kaplan och Norton. Innan BSC andra årtionde på marknaden, om-

kring millennieskriftet, inkluderades strategifokusering med stöd av strategiska kartor och 

BSC anpassats till offentliga organisationer (Nilsson 2011, s. 68-69). Den tidsperiod som den 

här undersökningen har sin tyngdpunkt är efter BSC utveckling under 1990-talet, några år 

efter Olve et al. (1997) gav ut sin bok om BSC i svensk praktik samt i starten när strategifo-

kusering och strategiska kartor blev allt mer framträdande. 
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Nyckelord i det empiriska materialet som kan kopplas till BSC-modellen är mål och mått 

samt strategi och belöning. Det är beståndsdelar som ingår i det som kallas ett nutida resul-

tatstyrningssystem (Anthony & Govindarajan 2007, s. 463-475; Franco-Santos et al. 2012; 

Lee & Yang 2011). Kopplingen till strategiska kartor är central där perspektiven är ordnade i 

ett orsakssamband med det finansiella perspektivet som slutmål för mål och mått i de övriga 

perspektiven (Kaplan & Norton 1996 s. 147-166; Kaplan & Norton 2008). Petri och Olve 

(2013, s. 169) menar att strategikartan ska göra strategin kommunicerbar och ligga till grund 

för de mått som används i styrkorten. Utöver nämnda begrepp mål, mått, strategi och belöning 

framträdde till exempel budget, intellektuellt kapital, IT och benämningar på andra organisat-

ionsrecept såsom Lean Production. Nyckelorden representerar ingen heltäckande kvantifiering 

utan får ses som exempel på avtryck i uppsatsmaterialet.  

Avtrycken har framträtt mer eller mindre tydligt. Ett tydligt avtryck är budget som åtminstone 

24 uppsatser handlar om kopplat till BSC. Enligt Arwinge et al. (2013, s. 214) är budget en 

del av ekonomistyrningens kärna men det är också en komponent som Ax och Bjørnenak 

(2005) menade ingick i lanseringen och spridningen av BSC på den svenska marknaden. Ut-

trycket budgetlöst företagande hade sitt ursprung i svensk bankverksamhet (Ax & Bjørnenak 

2005) och det är en bransch som också är väl representerade i denna undersökning. Ett annat 

tydligt avtryck är att företag och organisationer som omnämns i den svenska litteraturen 

(Lindvall 2001; Johanson & Skoog 2007) är representerade i uppsatsmaterialet. Det talar för 

att studenters intresse kan väckas att studera organisationer som lyfts fram som framgångsex-

empel på BSC användning i litteraturen. Det finns också exempel där studenter vänt sig till 

organisationer som slutat använda BSC för att dra lärdom av deras erfarenheter. Ett tydligt 

avtryck som har en lokal koppling till ett lärosäte är Luleå kommun som åtminstone finns 

representerade 13 gånger i materialet. En iakttagelse är att det finns studier som är inriktade 

mot BSC och IT-lösningar och att det var en av BSC framgångsfaktorer som nämndes i inspi-

rationshäftet av Promentor och Studentlitteratur (1998), det vill säga att bygga upp en modern 

IT-plattform för datalagring.  

Kopplat till Ax och Bjørnenak (2005) komponenter i ett ”Swedish BSC package” förekom 

utöver budgetlös företagande i deras studie även intellektuellt kapital och medarbetarperspek-

tivet. Begreppet intellektuellt kapital finns representerat i uppsatsmaterialet. Det har varit svå-

rare att utreda förekomst av ett större fokus på medarbetarperspektivet. Ett motsatsförhållande 

är att BSC ses som ett ledningsinstrument, ett strikt top down synssätt med passiva medarbe-

tare eller mottagare av konceptet eller motsatsvis ett bottom up synsätt som tydligt betonar 

delaktighet, kommunikation och motivation (Nørreklit et al., 2012; Lindvall 2001, s. 209-

246). En skillnad mellan Kaplan och Nortons ursprungsmodell och svenska förhållanden som 

framträder i litteraturen är större humanfokus och ofta tillägget av ett femte medarbetarper-

spektivet i styrkorten. En del i detta är enligt Lindvall (2001, s. 209-246) att den hierarkiska 

företagsuppfattning som Kaplan och Norton kan påstås företräda är annorlunda i den svenska 

företagskulturen där det är ett annat förhållande mellan ledning och medarbetare. Samtidigt 
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inkluderas mål och mått för medarbetare i lärande- och utvecklingsperspektivet (Kaplan & 

Norton 1996) och Larsson (2004 s. 15, 187-198) menar att senare BSC versioner av Kaplan 

och Norton på ett tydligare sätt lyfter fram exempelvis kommunikation, lärande och det intel-

lektuella kapitalet.  

Det är intressant att lokala anpassningar kan få genomslag i spridningen av BSC då det torde 

leda till att användningen av BSC och även andra ekonomi- och verksamhetsstyrningsmo-

deller måste beaktas utifrån kulturella förhållanden. Även om det finns avtryck i uppsats-

materialet såsom BSC på operativ nivå, individnivå och medarbetare är nyckelorden svår-

kvantifierade. En anledning är det skulle krävas en fördjupad innehållsanalys för att under-

söka hur förslag på styrkort de facto utformats och en detaljerad genomgång av de teoretiska 

referensramarna för att på ett mer tillfredsställande sätt kunna analysera vilken litteratur som 

varit utgångspunkt för studien.  Petri och Olve (2013, s. 166-167) menar att den praktiska 

tillämpningen av BSC är svår att utvärdera då det är en stor skillnad mellan organisationer 

avseende hur införandet har skett, i vilka processer styrkortet används och dess roll i förhål-

lande till organisationens styrformer och styrsystem. Enligt samma resonemang har humanfo-

kus varit svårt att utvärdera då området är komplext och man önskar djupare kunskap för att 

uttala sig om detta område, det vill säga en ökad kännedom om det Røvik (2008) menar är 

organisationsreceptens faktiska öden i organisationerna. 

5.4 BSC i jämförelse med verksamhetsstyrning och organisationsrecept 

Två huvudområden som belysts i den teoretiska referensramen är prestationsmätning inom 

ekonomi- och verksamhetsstyrning och mode, organisationsrecept eller managementinnovat-

ioner. I den företagsekonomiska kurslitteraturen betonas BSC innehåll och användning som 

resultatmätningssystem med icke finansiella mål och mått som kompletterar det finansiella 

perspektivet samt kopplingen mellan strategi, mål och mått (Franco-Santos et al. 2012; Lee & 

Yang 2011). Kaplan och Norton (1996, 1996/2007) beskriver både vad BSC omfattar, själva 

ramverket, och hur BSC kan implementeras i en organisation och på så sätt betonas BSC in-

nehåll och implementeringsprocess (Nørreklit et al. 2012). När BSC betraktas som ett organi-

sationsrecept, managementinnovation och managementmode betonas istället BSC paketering 

och mekanismer för spridning på en marknad för ekonomistyrningsmodeller (Røvik 2008, s. 

12; Ax & Bjørnenak 2005; Birkinshaw et al. 2008; Abrahamson 1996). Kritik mot BSC kan 

kopplas mer eller mindre till kritik mot resultatmätningssystemet såsom kritik mot mätning 

och risk att stimulera dysfunktionella beteenden samt förenklade antaganden om orsakssam-

band mellan perspektiv och mått. Kritik mot BSC kan även kopplas mer eller mindre till 

spridningen av organisationsrecept och den retoriska framställningen av modellen samt för-

enklade antaganden om hur komplexa organisationer fungerar i praktiken. (Merchant & Van 

der Stede 2007, s. 472-473; Nilsson 2011, s. 77-83; Nørreklit 2000; Nørreklit et al. 2012).  

Røvik (2008, s. 191-193) beskriver ett flertal faktorer som är viktiga för organisationsrecep-

tens spridning och popularitet, exempelvis att de knyts till kända personer, att idén framställs 
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som ny och modern samt ett universalmedel som kan användas av skilda organisationer inom 

ett flertal branscher. De områden som tas upp i undersökningens problemformulering som 

handlar om risk för en enahanda positiv beskrivning av BSC, motsatsförhållanden avseende 

top down eller bottom up synsätt och utbudssidans popularisering av organisationsrecept 

(Nørreklit et al. 2012; Røvik 2008, s. 147) förstås till del genom att jämföra de teoretiska hu-

vudområdena resultatmätning och spridning av organisationsrecept. Røvik (2008) menar att 

tvetydigheter och motsägelsefulla aspekter byggs in i exempelvis BSC för att passa många 

organisationer. En faktor som gör att organisationsrecept kan passa många organisationer är 

framväxten av en universell organisationsidentitet som bidrar till att skapa en massmarknad 

för organisationsrecepten (Røvik, 2008, s. 16-17, 54-58). När organisationer inom skilda 

branscher upplever liknande sjukdomssymptom kan symptomen botas med ekonomistyr-

ningsmodeller, exempelvis BSC. På så sätt är det gynnsamt om beskrivningen av modellen är 

flexibel för att passa många skilda organisationer där utbudssidans aktörer har en roll att sälja 

in BSC till möjliga mottagande organisationer.  

Det finns inga tydliga trender under perioden 2000 till 2012 avseende antalet uppsatser i kate-

gorierna förslag på BSC och utvärdering av BSC användning (benämnda kategori 1, 1-2 och 

2), styrning och organisering samt spridning och mode. Det kanske finns en antydan till ök-

ning av andelen uppsatser inom kategorin styrning och organisering sett över tid men det 

skulle behövas en mer ingående analys av innehållet och statistisk bearbetning av materialet 

för att undersöka det närmare. Uppsatserna är i huvudsak inriktade mot att ta fram förslag på 

BSC och utvärdera implementering och användning av BSC. Uppsatserna i denna kategori 

tillsammans med kategorin styrning och organisering kan i ett övergripande perspektiv kopp-

las till verksamhetsstyrningsområdet. Det finns ett tjugotal uppsatser i kategorin spridning och 

mode där frågeställningarna exempelvis handlar om huruvida BSC är en framgångssaga och 

om modellen har kommit för att stanna. Således är tolkningen att det är en dominans av stu-

dier där BSC betraktas och presenteras som ett resultatstyrningssystem inom ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Men det finns också ett intresse för BSC spridning och popularitet där 

presentationen av BSC kan hänföras till ett organisationsrecept. Lang och Ohana (2012) dis-

kuterar om organisationsmode kan vara skadligt för organisationer och en fråga är om det är 

de mest effektiva managementmodellerna som erbjuds på marknaden. Samtidigt menar Lang 

och Ohana (2012) att modellernas användning i praktiken är viktig att utforska då det kan 

driva på företagens stegvisa utveckling.  

Under den tid som BSC lanserats och spridits har också en modern verksamhetsstyrning vuxit 

fram och antalet organisationsrecept för ledning och utformning av organisationer ökat kraf-

tigt (Lindvall 2001; Jannesson & Skoog 2013a; Røvik 2008). En modern verksamhetsstyrning 

kännetecknas till exempel av att varje företag är unikt och att styrning och ledning utgår från 

det Lindvall (2001) kallar en styrfilosofi. Det innebär bland annat att implementering och an-

vändning av BSC måste utgå från viktiga styrfrågor såsom syftet med BSC och var i organi-

sationen modellen ska implementeras. Enligt Malmi och Browns (2008) paketkoncept synlig-
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görs alla delsystem i en organisation och hur dessa kan vara relaterade mot varandra och olika 

intressentgrupper. Malmi och Brown (2008) menar att BSC är ett hybridsystem i en organisat-

ions totala styrpaket (MSC as a package). Samtidigt menar Røvik (2008, s. 16-17, 54-84) att 

en uppfattning om att organisationer består av samma delsystem och komponenter indirekt 

konstruerar organisationer som således består av ett antal mer eller standardiserade delsystem, 

exempelvis för resultatstyrning. En relativt stor del av uppsatserna, omkring 30 %, har katego-

riserats som styrning och organisering där BSC ingår som en del. Som nämnts tidigare finns 

ingen uppenbar trend över perioden 2000 till 2012 och det kan vara svårare och innebära 

större osäkerheter att hitta uppsatser med sökorden då ett begränsat antal nyckelord ingår i 

uppsatsens sammanfattning. Avslutningsvis är det en spännande utveckling om det Arwinge 

et al. (2013, s. 214) menar är att ekonomistyrningens kärna tenderar att vidgas. Ett exempel på 

avtryck i denna undersökning är studier av BSC kopplat till Lean Production. 

6 Slutsatser 

Resultaten i denna undersökning som omfattar information om cirka 500 uppsatser visar att 

antalet uppsatser som relaterats till BSC ökat till år 2006 för att därefter uppvisa en avtagande 

trend. Det är dock en skillnad mellan studier inriktade mot offentlig eller privat verksamhet, 

där det de senaste tre åren finns indikationer på ett stigande intresse för BSC inom privat 

verksamhet.  

Det går att spåra avtryck av BSC innehåll och utveckling i uppsatserna, till exempel studier 

om budget och BSC och studerade organisationer som omnämns i den svenska litteraturen. 

Ett tydligt avtryck är studerade som aktör och spridningsagenter för BSC och en länk mellan 

akademi och praktik på en marknad för ekonomistyrningsmodeller. Baserat på en beräkning 

med mycket förenklade antaganden har studerande gemensamt ägnat nästan två sekel till att 

genomföra undersökningar som är mer eller mindre inriktade mot BSC. 

I undersökningen användes fyra kategorier för en förenklad innehållsanalys: studier inriktade 

mot förslag och implementering, användning och utvärdering av BSC, studier inriktade mot 

styrning och organisering samt spridning och mode tillsammans med nyckelord. En innehålls-

analys med stöd av datorprogram för att på ett mer systematiskt sätt kvantifiera och statistiskt 

bearbeta nyckelord i uppsatserna hade varit värdefullt och gett ett bättre underlag för att un-

dersöka ett svenskt medarbetarfokus i BSC (Lindvall, 2001; Nilsson, 2011) och mer ingående 

utreda förändringar över tid (jmf Rosengren & Arvidson 2002, s. 360-373). 
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7 Egna reflektioner 

Under dokumentstudien har några områden identifierats som skulle vara intressanta att ut-

forska vidare kopplat till den källa av kunskap som uppsatser utgör. Ett område är att fördjupa 

denna studie och att försöka ta reda på om det finns mer uppgifter om uppsatser relaterade till 

BSC under perioden från lanseringen 1992 fram till millennieskiftet. Dels att komplettera 

uppgifter från uppsatser som inte finns tillgängliga i fulltextformat dels att söka efter inform-

ation i lokala arkiv hos svenska lärosäten som kan innehålla uppgifter om äldre uppsatser rela-

terade till BSC. Arbetet kan leda till att närmare utreda perioden från år 1992 till millennie-

skiftet och verifiera resultaten i denna undersökning.  

Ett annat intressant område är att utgå från organisationer som har studerats ett flertal gånger 

såväl privata företag som offentliga verksamheter och undersöka det Heuskinveld och Ben-

ders (2012) kallar sedimentation eller avtryck som BSC har lämnat i en organisation. Det går 

att genomföra ett liknande upplägg som i deras studie, till exempel att intervjua representanter 

för organisationerna som är experter inom området och som varit med från implementeringen 

av BSC i organisationen och andra organisationsrecept till nutid.  

Med inriktning mot offentlig verksamhet skulle det vara intressant att triangulera data från 

studentuppsatser, Statens kommuner och landsting (SKL) och Kommunforskning i Väst (KFi) 

med mera och göra en förnyad kvantifiering inriktad mot utbredning, användning och avtryck 

som BSC lämnat i kommunal verksamhet och landstingsverksamhet. 

Ytterligare ett område är att i likhet med exempelvis Abrahamson och Eisenman (2008) och 

Røvik (1998, 2008) jämföra populariteten och spridningen av flera managementinnovationer i 

relation till BSC, till exempel Lean Production och Total Quality Management, i uppsatser 

som publicerats i DiVA och Uppsök. 
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