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Förord 

Denna uppsats är i första hand avsedd att ta upp viktiga aspekter kring huruvida ett balanserat 

styrkort är möjligt att implementera i nätverkande organisationer. 

  

Att arbeta med uppsatsen har varit intressant och givande då vi som framställt uppsatsen fått en 

inblick i problemet som belysts. Vi vill tacka de personer som gjort denna uppsats möjlig att 

genomföra, de personer inom nätverken som ställt upp på våra intervjuer samt vår referensperson. 

Ett stort tack även till Universitetslektorn Petter Boye på Handelshögskolan BBS i Kalmar, som 

vägledande hjälpt oss genom uppsatsens gång. Slutligen vill vi även tacka de som framställt den 

teori som vi utgått ifrån i den här uppsatsen.  

 

Tack till er alla! 

 

Kalmar den 12 januari 2008 

 

Malin Almheden 

Anna Lindgren och 

Maria Olofsson 

 

 



 
 

  

Sammanfattning 

 
Titel: Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i nätverk? 

 

Författare: Malin Almheden, Anna Lindgren och Maria Olofsson 

 

Program: Health Managementprogrammet 

 

Handledare: Petter Boye 

 

Institution: Handelshögskolan BBS Kalmar 

 

Problem: Nätverkande företag är i stort behov av en effektiv verksamhetsstyrning. Eftersom 

nätverkande organisationer består av flera företag som agerar som en har de svårt att räcka till, 

skapa nöjda medlemmar samt utveckla något som ger positiv respons hos finansiärerna. 

Problemet inom nätverkande företag är att kunna få alla medlemsföretag aktiva och engagerade. 

Detta innebär att samarbetet behöver utvecklas och ett verktyg som får in de olika aspekterna är 

av nytta. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar ett balanserat styrkort 

kan implementeras i nätverkande organisationer. Tanken är att se till vilka perspektiv som kan 

vara i fokus när det gäller nätverkande organisationers styrbarhet samt eventuella motsättningar. 

 

Avgränsningar: Våra avgränsningar är främst att uppmärksamma nätverksorganisationers 

styrbarhet samt att endast utgå ifrån BSC som styrmedel. Vi kommer att se till effektiviteten som 

BSC kan tillföra nätverksföretagsverksamheten och de nätverksorganisationer vi kommer att 

kontakta är PUCK, Tunga Fordon och Aluminiumriket. Vi kommer även att stämma av våra 

intervjusvar med en referensperson som är insatt i ämnet, vid namn Bodil Anjar, som tidigare 

varit verksam vid Sustainable Sweden Southeast (SSSE) och i dagsläget arbetar som konsult för 

småföretag. 



 
 

  

Metod: Denna uppsats bygger på kvalitativ forskning ur ett abduktivt perspektiv. Uppsatsen 

bygger till stora delar på information som vi fått i och med intervjuer, som ställs i jämförelse med 

redan befintlig teori. 

 

Resultat: Vi har kommit fram till att ett anpassat BSC kan implementeras och användas i 

nätverkande organisationer. Problem som uppkommit i och med uppsatsen handlar bland annat 

om att få alla medarbetare i medlemsföretagen insatta i nätverket och dess betydelse för företaget. 

Vi har även kommit fram till vidare forskning kring ämnet. 

 

Nyckelord: Nätverkande organisationer, BSC, kompetens, kommunikation, verksamhetsstyrning, 

styrmedel, medlemsföretag. 
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Kapitel 1 

 

1 Problem 
I följande avsnitt beskriver vi vårt forskningsområde och redogör för det ämne som vi valt att 

forska kring. Vi börjar beskriva lite allmänt om nätverkande organisationer och Balanserat 

styrkort också kallat Balanced Scorecard (BSC), för att sedan kunna gå djupare in i problemet. 

 

1.1 Inledning 
Nätverksorganisationer blir en allt vanligare organisationsform i Sverige, det främsta skälet till 

detta handlar om att företag i samma bransch ska kunna dra nytta av varandra. I och med denna 

nya organisationsform uppstår ett behov av att styra och kontrollera. Medlemsföretagen i 

nätverket har givetvis enskilda mål och syften, detta kan skapa svårigheter för VD och styrelse i 

företaget att styra verksamheten. (Dalsgaard, 1998). Det kan därför vara av nytta att använda ett 

gemensamt medel för att nå hela nätverkets mål och vision. I detta arbete kommer vi därför att 

undersöka om Balanced Scorecard (BSC) skulle kunna främja dessa samarbeten och om det är 

möjligt att anpassa styrkortet efter en nätverkande verksamhet.  

 

1.2 Bakgrund till problemet 

En nätverkande organisation är som en plattform för flera företag inom samma bransch. Man kan 

se organisationen som att ett antal personer samordnar de olika medlemsföretagen. Det som 

utmärker en nätverkande organisation är främst att företagen bygger på gemensamma mål och 

visioner. Därför är det av största vikt att skapa förenade mål som syftar till att fungera som en 

länk mellan de samarbetande företagen. (Hedberg, 2000). Problemet inom nätverkande företag är 

att kunna få alla medlemsföretagen aktiva och engagerade. Detta innebär att samarbetet behöver 

utvecklas på ett eller annat sätt och ett verktyg som får in de olika aspekterna blir av nytta. 

 

Det ursprungliga balanserade styrkortet presenterades 1992 utav Kaplan och Norton. Detta 

styrkort syftar till att koppla samman kortsiktig styrning med verksamhetens långsiktiga mål, den 

övergripande strategin och affärsidén. Detta ska enligt BSC ske genom att ledningen och de 

anställda ser på företaget ur fyra perspektiv samt genom att företaget ska fokusera på viktiga 
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nyckelmått inom fokusområdena. De fyra ursprungliga perspektiven som Kaplan och Norton 

kom upp med var det finansiella, kund, interna process- och utvecklingsperspektivet. (Olve et al, 

2005).  

 

Det balanserade styrkortstänkandet har blivit betydelsefullt i dagens organisationer då 

utvecklingen de senaste decennierna har påverkat företagen och dess miljö. Det har blivit av stor 

vikt i många företag att se till andra perspektiv än det finansiella. Idag är det inte möjligt att 

konkurrera med stora företag enbart med sin produkt utan begrepp som kompetens, utveckling 

och process har i företagsvärlden fått större fokus. Det balanserade styrkortet ser till dessa 

faktorer och fungerar som en modell för att förbättra styrning i organisationer och finna balans 

mellan perspektiven. (ibid.). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Då nätverkande företag är i stort behov av en god verksamhetsstyrning är det viktigt att se till de 

möjligheter ett BSC kan medföra för dessa organisationstyper. I och med styrkortets breda syn, 

att se på företaget ur olika fokus och finna en balans mellan dessa, kan BSC underlätta för 

företagsledning och styrelse i nätverken. När det gäller vår slutgiltiga forskningsfråga har vi även 

diskuterat huruvida det är möjligt att använda BSC som styrmedel i nätverksorganisationer och i 

så fall hur det balanserade styrkortet behöver anpassas efter verksamheten. Därför blir det av stor 

vikt att se till hur det i dag ser ut i dessa organisationsformer gällande verksamhetsstyrning. 

Eftersom nätverkande organisationer har flera företag som agerar som en, har de svårt att räcka 

till, skapa nöjda medlemmar samt utveckla något som ger positiv respons hos finansiärerna. 

Därför behöver nätverket utvecklade styrmedel för att nå framgång. En eventuell förändring i 

styrningen skulle kunna underlätta för nätverkande företag att nå gemensamma mål och visioner. 

Vi funderar på om BSC även kan vara ett sätt att nå medarbetarna och uppmärksamma deras 

olika viljor, syften och mål. I enskilda företag är det möjligt att implementera ett balanserat 

styrkort, då kortet är utvecklat efter ett enskilt företags uppbyggnad och kultur. Nätverkande 

företag skiljer sig från enskilda i flera avseenden, därför uppkommer tanken kring huruvida det är 

möjligt att implementera ett BSC även i dessa verksamheter och i så fall vilka anpassningar som 

krävs i styrkortet.  
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1.4 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga. 

 

• Kan BSC implementeras och användas i nätverkande organisationer för att förbättra 

verksamhetsstyrningen?   

  

Frågeställningar/ delfrågor 

• Vad finns det för motsättningar att implementera ett BSC i nätverkande organisationer? 

• Är det ett effektivt verktyg för dessa företag? 

• Krävs det specifika anpassningar i styrkortet för att möjliggöra en implementering? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar ett balanserat styrkort kan 

implementeras i nätverkande organisationer. Tanken är att se till vilka perspektiv som kan vara i 

fokus när det gäller nätverkande organisationers styrbarhet samt ifall det finns några 

motsättningar. Syftet är också att se ifall BSC är ett effektivt styrmedel eller ej för dessa 

organisationer. 

 

1.6 Målgrupp 

Denna uppsats är främst riktad till nätverkande organisationer som är i behov av en förbättrad 

verksamhetsstyrning. 

  

1.7 Avgränsningar 

Våra avgränsningar är främst att uppmärksamma nätverksorganisationers styrbarhet samt att 

endast utgå ifrån BSC som styrmedel. Vi kommer att se till effektiviteten som BSC kan tillföra 

nätverksföretagsverksamheten och de nätverksorganisationer vi kommer att kontakta är PUCK, 

Tunga Fordon och Aluminiumriket. Vi kommer även att stämma av våra intervjusvar med en 
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referensperson som är insatt i ämnet, vid namn Bodil Anjar, som tidigare varit verksam vid 

Sustainable Sweden Southeast (SSSE) och i dagsläget arbetar som konsult för småföretag.  

  

1.7 Disposition 

Vår uppsats kommer att vara indelad i följande kapitel. 

 

Kapitel 1 Introduktion � Den här delen av arbetet börjar med en inledning där vi kort 

beskriver problematiken och intresset som kan finnas hos nätverkande företag att använda BSC 

som styrmedel. Vidare förklaras bakgrunden till problemet, som utmynnar i en 

problemdiskussion. Utifrån bakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till en 

problemformulering som kommer att vara en röd tråd genom rapporten. Fortsättningsvis förklaras 

syftet med uppsatsen och slutligen anger vi våra avgränsningar som givetvis också de präglar 

resultatet i rapporten.   

 

Kapitel 2 Metod � I det här kapitlet beskriver vi varför vi valt den metod som vi använt under 

arbetets gång samt den förkunskap vi haft i bagaget innan vi började skriva. Här diskuteras även 

arbetets trovärdighet och upplägg, begrepp som validitet och reliabilitet beskrivs och diskuteras. 

Fortsättningsvis förklarar vi vårt val av primär- och sekundärdata och vilka urval vi gjort gällande 

både teori och intervjupersoner.  

 

Kapitel 3 Referensram � I detta kapitel behandlas viktiga begrepp och teorier för vårt 

forskningsområde. Här beskriver vi bakgrunden till ämnena och klargör för läsaren vad vårt 

område handlar om. Vi förklarar utifrån befintliga teorier vad BSC innebär och syftar vara till för, 

här beskrivs också teori om nätverkande företag i allmänhet. 
 

Kapitel 4 Empiri � I den här delen beskrivs vad vi kommit fram till genom vår kvalitativa 

studie. Studien bygger på sammanställningar av de resultat som vi fått fram med hjälp av våra 

intervjuer med valda nätverkande organisationer, samt vår referensperson.  
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Kapitel 5 Analys � I detta avsnitt granskar och analyserar vi de resultat som beskrivits i 

empirin och jämför dessa med den fakta vi tagit upp i referensramen. 

 

 

Kapitel 6 Diskussion och Slutsats � Detta kapitel präglas av diskussioner kring vårt resultat. 

Vi tar också upp våra synpunkter på det vi fått fram kring analys och teori. Slutligen redovisar vi 

tankar kring vad vi fått fram av vårt arbete samt ifall vi har vidare idéer kring vad som kan 

förbättras och hur.  I detta avsnitt tar vi också upp kritik kring uppsatsen. 
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Kapitel 2 

 

2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur uppsatsen är utformad samt vilka metoder vi använt oss av. Vi tar 

upp validitet, reliabilitet samt andra aspekter som kan påverka det resultat vi genom våra 

undersökningar kommer fram till. 

 

 

2.1 Val av forskningsmetod 
Den kvantitativa forskningen bygger på statistiska analyser medan den kvalitativa forskningen 

bygger på verbala analyser. Vid val av forskningsmetod utgår man ifrån problemets utformning. 

Vill forskaren vill få fram exempelvis människors upplevelser och problemformuleringen 

uppmuntrar till tolkning och förståelse, så bör denne använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Om problemformuleringen däremot rör frågor som är konkreta och tydliga så 

bör forskaren använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder, detta kännetecknar en 

kvantitativ forskning. (Patel, Davidson, 2003). 

 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Kvalitativ forskning är inriktad på ord istället för siffror och innebär en kombination av olika 

datainsamlingsmetoder, exempelvis intervju och observation. (Patel, Davidsson, 2003). Kvalitativ 

analys kan delas in i två grupper: tolkningsfasen och omätbara storheter. En kvalitativ analys sett 

ur tolkningsfasen innebär att det som görs är en tolkning av de data som erhålls ur resultatet av en 

kvantitativ analys. Det blir därmed en sammanställning av de mätbara resultaten vilka sedan 

analyseras kvalitativt för att kunna uttyda och värdera resultatet. En kvalitativ analys, med fokus 

på omätbara storheter är en analys som inte kan baseras på mätbara eller kvantifierbara resultat. 

Denna analys grundar sig istället på människors uppfattningar och attityder till olika företeelser. 

(Carlsson, 2004).  
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Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet vid en kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera 

respondentens uppfattning av organisationen. Kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

standardisering, med detta menas att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 

intervjupersonen att svara med egna ord.  

 

Den kvalitativa metoden skiljer sig från kvantitativ forskning i olika avseenden några av dessa är:  

• Med den kvalitativa metoden har man oftast en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik, alltså framställs teorin på grundval av insamlade data.  

• Kvalitativ metod är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som 

tolkningsinriktad, det vill säga att denna metod har tyngden liggande på en förståelse 

av den sociala verkligheten gentemot hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. (Bryman, Bell, 2005). 

 

Den kvantitativa metoden innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren utgår ifrån att teori 

är en inte allt för strikt formulerad intresseinriktning där man samlar sina data. Det innebär också 

att forskningen är deduktiv, det vill säga att man utgår ifrån olika delar för att skapa en 

helhetsbild. Den deduktiva forskningen pekar även på vikten av att pröva befintliga teorier och se 

hur utfallet blir.  

 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod utifrån 

tolkningsfasen, då kvantitativ metod är mer omfattande och kräver mer tid när det gäller 

framtagande av data. Dessutom är forskningsfrågan av sådan karaktär att en kvalitativ 

forskningsmetod är mer logisk och givande för uppsatsens resultat än en kvantitativ metod. Vi 

kommer att undersöka och intervjua olika personer inom nätverksorganisationer och dessa 

intervjuer kommer vi sedan att jämföra och se huruvida det är möjligt att implementera ett 

balanserat styrkort i denna organisationsform.  

 

 

2.2 Vår förkunskap 
Vi har tidigare i vår utbildning kommit i kontakt med Balanced Scorecard och vi är därmed 

införstådda i vad begreppet innebär samt dess funktion i organisationsvärlden. Vid tidigare 
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studier av ämnet har vi satt oss in i ledande litteratur. Ämnet har väckt stort intresse hos oss och 

lett till att vi vill forska vidare kring detta. Vad det gäller vårt val av organisationsform har vi inte 

någon tidigare erfarenhet. Då nätverksorganisationer blir mer aktuellt i dagens företagsvärld 

anser vi att det är ett bra ämne att lägga vikt på. Vi tror även att nätverksorganisationer är rätt 

organisationsval för vårt behandlingsområde då vi får möjlighet att upptäcka nya resultat och 

synvinklar på verksamhetsstyrning. 

 

 

2.3 Informations- och datainsamling 
Vid kvalitativa studier är kopplingen mellan teori och praktik mer mångtydig än vid kvantitativ 

forskning, därav får datainsamlingen en viktig betydelse då relevant data är av stor betydelse vid 

kvalitativ forskning. 

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata innebär ny data som tidigare inte framtagits. Informationen som samlas in ska vara till 

ett specifikt syfte och ändamål.  

 

Vår primärdata utgörs av de fyra intervjuer som vi har haft med olika nätverkande organisationer 

samt vår referensperson som är insatt i ämnet. Vi har även haft mejlkontakt med Nils-Göran Olve 

som är forskare och professor inom BSC vid Linköping universitet, för att stämma av våra 

tidigare kunskaper och se om han hade någon erfarenhet av implementering av BSC i 

nätverkande företag. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Patel och Davidsson (2003) menar att de vanligaste källorna vi hämtar kunskap ifrån är Internet, 

böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter. För att kunna arbeta med en problemformulering 

krävs en relativ god kunskap inom problemområdet. Detta betyder att forskaren bör sätta sig in i 

viss litteratur innan uppsatsskrivandet kan påbörjas. Forskaren fortsätter att söka kunskap inom 
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området tills undersökningen är avslutad. Den insamlade informationen från dessa källor kallas 

för sekundärdata.  

 

Den sekundärdata som vi har använt oss av är främst litteratur om nätverkande organisationer 

samt litteratur som handlar om Balanced Scorecard. När det handlar om BSC har vi först och 

främst utgått från Nils-Göran Olves litteratur då han är en framstående forskare inom just 

balanserat styrkort i Sverige. Han har tillsammans med andra forskare skrivit en hel del litteratur 

om detta område.  

 

2.3.3 Triangulering 

Triangulering innebär att man nyttjar sekundärdata för att säkerställa sina primärdata. Till 

exempel efter en intervju stämmer man av det man fått veta med tidigare rapporter och annat som 

kan ge svar på samma frågor som ställdes vid intervjun. Detta är ett sätt att dubbelkolla resultat 

från kvalitativa och kvantitativa undersökningar. (Bryman, Bell 2005).  

 

Kring vår studie har vi med hjälp av sekundärdata jämfört de svar våra respondenter lämnat vid 

våra intervjuer. De svar som gett överensstämmande data med litteraturen är främst kring de 

frågor som berört nätverkande företag. Detta är beroende på att ingen av de nätverkande 

företagen vi har haft kontakt med använder sig utav balanserat styrkort.   

 

 

2.4 Undersökningsmetod 
Patel och Davidson (2003) menar att upplägget av en undersökning innebär att forskaren 

bestämmer sig för vilka individer som ska ingå, vilka tekniker som ska användas och när 

undersökningen ska genomföras. Undersökningens upplägg utgår ifrån forskarens 

problemformulering.  

 

Vi har utifrån vår problemformulering valt att kontakta tre ledande nätverkande företag inom 

Sveriges näringsliv samt en referensperson med erfarenhet kring BSC och nätverkande företag.   
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2.4.1 Fallstudie 

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär begreppet fallstudie att vi gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Vid en fallstudie utgår vi från ett helhetsperspektiv och 

informationssamlingen ska vara så täckande som möjligt. Generaliserbarheten i resultaten som 

framkommer vid en fallstudie beror på hur vi har gått tillväga när vi valt våra fall. Bryman och 

Bell (2005) påstår att fallstudier oftast används vid kvalitativ forskning. Detta då de uppfattas 

fungera bra eftersom syftet är att göra en noggrann granskning av ett eller flera fall. Det som 

kännetecknar en fallstudie är att forskaren är intresserad av att illustrera unika drag för specifika 

fall. 

 

Vi anser att fördelarna med att använda fallstudie som undersökningsmetod är att det är lätt att 

genomföra och svaren är tolkningsbara och vida. Det ger oss den bredare informationssamling 

som vår forskningsfråga kräver. Vi har valt att använda oss av fyra fall för att samla empiri, detta 

för att stärka trovärdigheten i vår forskning. Det ger oss också möjlighet att jämföra fallen med 

varandra och se till viktiga likheter och skillnader som framkommer. Nackdelarna som vi upplevt 

angående valet av undersökningsmetod är de svårigheter vi varit med om gällande att finna rätt 

intervjupersoner och företag.  

 

Bryman och Bell (2005) tar i sin bok upp olika typer av fall utvecklade av Yin (1984), dessa 

kallar han för det kritiska eller avgörande fallet, det unika fallet och det informationsrika eller 

avslöjande fallet. I det kritiska eller avgörande fallet utgår forskaren från en tydlig hypotes och 

väljer fallet för att det kommer ge en bra förståelse av de grunder där hypotesen håller eller ej. 

När det gäller det unika fallet är det vanligt förekommande vid extrema eller kliniska studier. Det 

informationsrika eller avslöjande fallet utgås ifrån då forskaren har möjlighet att observera en 

företeelse som förr varit utom räckhåll för vetenskapliga studier. (Bryman, Bell 2005).  

 

Våra fallstudier utgår ifrån det informationsrika eller avslöjande fallet då varje fall gett oss 

information som innehåller relevanta aspekter för rapporten.  
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2.4.2 Kvalitativ intervju 

Intervjuer menar Patel och Davidson (2003) vanligtvis bygger på personliga kontakter eller 

kontakter via telefon. För att en intervju ska bli framgångsrik är det viktigt att klargöra syftet för 

respondenten och försöka relatera till individens egna mål. Det är också av stor vikt att klargöra 

för individen att dennes bidrag är viktigt, och vad det kommer att användas till. Vid intervjuer 

måste man även tala om för respondenten ifall deltagandet är anonymt eller ej. Bryman och Bell 

(2005) påstår att kvalitativa intervjuer är flexibla och följer den riktning som frågorna 

uppmuntrar. En fördel med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att följdfrågor är möjliga 

vid oklara eller intressanta svar. Kvalitativ intervju kräver ej samma struktur och stabilitet som en 

kvantitativ undersökning gör.  

 

I vår studie har vi gjort fyra telefonintervjuer med personer som har erfarenhet och kunskap av 

nätverkande företag. Detta för att få reda på vad det finns för behov inom just nätverkande 

organisationer samt för att få underlag till vår forskningsfråga. Intervjuerna spelades in och 

vardera intervju tog cirka en halvtimme. Underlaget till intervjuerna finns som bilagor till 

rapporten.  

 

Respondenterna kontaktades först via mejl eller telefon och fick kort information om intervjuns 

innehåll. I telefonintervjuerna fick vi skilda mängd av information och kvalitet. Efter intervjuerna 

jämförde vi responsen med den teori vi beskriver i referensramen. Alla intervjupersonerna fick 

frågan om vi fick använda deras namn som referens i uppsatsen. Vi kommer även att skicka den 

färdiga rapporten till samtliga intervjupersoner för godkännande och feedback.  

 

 

2.5 Urval 
Teoretiskt urval innebär datainsamling i syfte att generera teori där forskaren samtidigt samlar in, 

kodar och analyserar data, bestämmer sig för vilken information som ska samlas in därnäst, var 

denna information står att finna. Allt för att utveckla teorin i takt med att det framkommer olika 

mönster. Bryman och Bell (2005) tar upp en teori om teoretiskt urval av Glaser & Strauss. De 

menar att teoretiskt urval görs med syfte att upptäcka kategorier och deras egenskaper samt för att 

visa hur deras ömsesidiga relationer kan ingå i en teori. När teorin sedan är grundad fortsätter 
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man att samla in data tills man har uppnått så kallad teoretisk mättnad. Detta kan innebära att 

man genom flera observationer och intervjuer som visar på liknande resultat får en bekräftelse på 

att kategorin är betydelsefull. Det är viktigt att göra sitt urval utifrån vad som är relevant och 

meningsfullt för teorin och forskningsfrågan, då är det av intresse att se till att urvalet görs på ett 

sådant sätt att de teoretiska idéerna kan prövas. (Bryman, Bell 2005).  

 

Våra urvalskriterier gällande organisationsval har varit att kontakta företag i Kalmars omnejd 

som vi anser kan ha information som främjar vår forskningsfråga. De nätverksföretag som vi valt 

ut för våra intervjuer är PUCK, Tunga Fordon och Aluminiumriket. Vi har valt att intervjua flera 

företag för att detta ger oss en bredare grund att stå på och mer information om just nätverkande 

företag och dess funktion. Ett annat kriterium som vi använt oss av vid val av intervjuföretag är 

att företagen har en god position på marknaden samt är framgångsrika i sin bransch som nätverk. 

Deras olika inriktningar samt branscher ger oss en övergripande bild av hur situationen inom 

nätverkande företag är och bidrar till att vi sedan kan dra slutsatser angående nätverk och BSC. 

 

De urvalskriterier som varit viktiga när vi har valt ut våra intervjupersoner har varit att de är 

kunniga inom nätverksorganisationen. Detta för att säkerställa att de har tillräcklig information 

för att kunna ge de svar som är väsentliga för vår empiri. Av de människor som vi valt att 

intervjua är det dels VD: n för Aluminiumriket, VD: n för Tunga fordon och den 

projektutvecklingsansvariga inom PUCK. Dessutom har vi valt att intervjua Bodil Anjar, tidigare 

VD för SSSE, att bistå som referensperson. Anledningen till varför vi valde att ha henne som 

referensperson är på grund av att hon har mycket erfarenhet och kunskap kring nätverkande 

organisationer och har varit verksam inom nätverk i många år. Dessutom har hon själv 

implementerat något som liknar ett BSC, i en nätverksorganisation.  

 

Vi valde att använda oss av telefonintervjuer vid vår kontakt med de olika respondenterna.  

Anledningen till valet grundar sig i att tiden för uppsatsens färdigställande är begränsad, därför 

kände vi att vi får ut mer av att ha telefonintervjuer. Dessutom är tiden runt jul en stressig period 

för många företag och därför är det underlättande för dem att ha telefonintervjuer istället för 

platsintervjuer. Vi anser även att telefonintervjuer är ett bra sätt att hålla intervjuer på då vi inte 

kan ge samma påverkan på respondenternas svar som vid en platsintervju. Detta på grund av att 
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vi som korrespondenter inte kan vägleda svaren av intervjupersonen på samma sätt. Dock innebär 

denna form av intervju även en nackdel då missförstånd kan uppstå hos respondenten som gör det 

svårt för intervjuaren att förklara.   

 

De urvalskriterier som vi utgått ifrån för de frågor vi ställt vid intervjuerna har varit att välja 

relevanta frågeställningar för den information vi behöver vid framställande av empiri. Det vill 

säga frågor som ger oss informationsrika svar för vår forskningsfråga, för att därefter ta fram en 

diskussion och komma fram till en slutsats. Därför har våra frågor till företagen handlat om: vår 

intervjupersons anställning samt dess tidigare erfarenheter av nätverksföretagande och BSC. 

 

 

2.6 Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats? 
Att bedöma förhållandet mellan teori och forskning förklaras som skillnaden mellan deduktiv och 

induktiv teori.  

 

Den deduktiva teorin är uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri rent 

samhällsvetenskapligt ser ut. Utifrån det man vet om ett område och dess teoretiska 

överväganden kring detta kan man få en eller flera hypoteser, som sedan ska jämföras 

tillsammans med den empiriska granskningen. (Bryman, Bell, 2005).  

 

Utifrån den induktiva teorin ses teorin som resultatet av en forskningsinsats. Med andra ord drar 

forskaren med hänsyn till den induktiva processen generaliserbara slutsatser efter de 

observationer som gjorts. (ibid.). Vid induktiv teori är empirin grunden i forskningen utan att vara 

motiverad i någon tidigare etablerad teori och det gör att vi utifrån empirin sedan kan formulera 

en teori. Dock har vi även vid induktiv forskning egna idéer och förställningar som präglar och 

påverkar de teorier som produceras. (Patel, Davidson, 2003).  

 

Det finns även ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och detta kallas för 

abduktiv teori. Dess innebörd är en kombination av induktiv och deduktiv forskning. Den 

abduktiva teorin innebär att det utifrån ett enskilt fall kan formuleras ett förslag till en teoretisk 

djupstruktur som kan förklara fallet. Därmed blir det en kombination av induktiv och deduktiv 
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forskning, då vi först formulerar en preliminär teori utifrån ett enskilt fall (induktiv) och sedan 

testar denna teori på nya fall (deduktiv), därefter utvecklas teorin. (ibid.).  

 

Vi har i vår forskning valt att använda oss abduktiv teori, detta grundar sig i att vi utgått ifrån 

befintlig teori angående nätverksorganisationer och BSC. Vidare använder vi information som 

framkommer i våra intervjuer med nätverksorganisationerna och en referensperson, för att få 

underlag om nätverkande företag och möjliga kopplingar till BSC. Den befintliga teorin samt vår 

referensperson utgör den induktiva ansatsen. Den deduktiva teorin får vi utifrån våra intervjuer 

och den jämförelsen vi gör med teori och information från referenspersonen. Därefter utvecklas 

ny teori och detta blir slutsatsen i vår forskning, alltså en abduktiv teori. 

  

 

2.7 Trovärdighet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet definieras inom kvalitativ forskning som olika slags 

mått på kvalitet och beslutsamhet, som uppnås på grundval av vissa metodologiska och 

ämnesmässiga konventioner och principer. (Bryman, Bell, 2005). 

 

Validitet handlar om hur man observerar, identifierar eller mäter det som ska göras. Validitet kan 

delas upp i olika kategorier. Intern validitet handlar om att det ska finnas en god 

överrensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som existerar. Den 

interna validiteten kan bli en styrka i kvalitativa undersökningar, då en långvarig närvaro och 

delaktighet i en social grupp möjliggör säkerställandet av en påtaglig överrensstämmelse mellan 

begrepp och observationer. Extern validitet berör frågan om generalisering och hur trovärdig den 

är. (ibid.). 

 

Vi förstärker validiteten på våra intervjuer genom att vi dels skriver anteckningar vid varje 

intervju samtidigt som vi har inspelningar av samtliga intervjuer. Detta medför högre validitet då 

vi vid vårt sammanfattande av intervjuerna kan gå tillbaka och åter lyssna igenom materialet. Vi 

kan därefter säkerställa att vi uppfattat våra respondenter på ett korrekt sätt. Den interna 

validiteten i vårt arbete utgörs av att vi använder litteratur kring nätverkande företag och BSC. 

Dessa områden är sedan de vi väljer att ha som utgångspunkt i våra intervjuer. Dock är den 
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interna validiteten bristfällig då vi för första gången kommer i kontakt med företagen och 

begreppet nätverkande företag.  

 

Generaliseringen i vårt arbete anser vi är relativt god då våra intervjuföretag innehar samma 

organisationsform, vilket ökar validiteten i vår jämförelse mellan respondenternas svar. Vi kan 

generalisera nätverkande företag och BSC då vi drar kopplingar med hur det ser ut i olika 

organisationsformer, eftersom vi har förkunskap om detta. Den externa validiteten ökar även då 

våra intervjuföretag befinner sig inom olika branscher med olika stora upptagningsområden. 

Detta gör att vi kan dra vissa slutsatser om hur verksamhetsstyrningen ser ut inom nätverkande 

företag i Sverige.  

  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle 

bli densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om det påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Den kan liksom validiteten delas in i olika 

kategorier, extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om den uträckning 

en undersökning kan upprepas. Den interna reliabiliteten rör i sin tur på vilket sätt vi kommer 

överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör. (Bryman, Bell, 2005). 

 

Den sekundärdata som vi använt oss utav anser vi är reliabel, då vi använt väsentlig litteratur 

inom ämnet. Litteraturen består av både nyskriven samt äldre historisk litteratur, baserad på 

vetenskap eller undersökningar. Vi anser även att den primärdata vi fått fram är reliabel. Det på 

grund utav att vi utgått ifrån litteratur om hur en intervju ska genomföras för att få bästa utfall.   

 

Den interna reliabiliteten i arbetet anser vi är god på grund av att vi inom forskningsgruppen 

känner varandra väl och tidigare har haft gott samarbete gällande liknande uppgifter.  

 

2.8 Kritik 
När det gäller våra intervjuer har vi upplevt att personerna som vi pratat med haft olika kunskaper 

och erfarenheter. Detta har fått konsekvenser för vår rapport på olika sätt, exempelvis har 

underlaget som vi utgått ifrån varit varierande. Angående frågeställningarna som vi använt oss av 

vid intervjuerna kan vi i efterhand tycka att vissa frågor hade gått att utveckla och bygga vidare 
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på. Vi har på grund av tidsramarna inte haft möjlighet att gå djupare i dessa frågor eller utveckla 

vidare forskning kring problemet. Kritik mot oss själva rör vår objektivitet kring BSC som 

styrmedel, då vi har skrivit uppsatsen med inställningen om att BSC är ett bra styrmedel. Vi har 

försökt att vara kritiska mot vår egna syn men den kan i vissa delar genomsyra rapporten. 

Gällande referensramen är viss teori ålderdomlig men då vi inte fann någon ny komplementär 

teori så antar vi att den fortfarande är relevant. Vi har i efterhand också haft funderingar kring om 

vi hade kunnat komplettera vår kvalitativa studie med en kvantitativ. På så sätt att 

medlemsföretagen hade kunnat involveras mer i problemet och den möjliga lösningen. 

Beträffande våra slutsatser är de grundade på endast våra intervjupersoners erfarenheter, 

kunskaper och uppfattningar. Detta kan leda till att det finns brister gällande rapportens 

trovärdighet. Slutligen vill vi påpeka att våra slutsatser främst är till för att uppmuntra till vidare 

forskning kring ämnet. 
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Kapitel 3 

 

3 Referensram 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva de teorier som ligger till grund för den här uppsatsen 

som behandlar ämnena nätverkande organisationer och balanserat styrkort. I sista delen av 

kapitlet beskriver vi nätverkande organisationer och deras behov av en effektiv 

verksamhetsstyrning. 

  

3.1 Nätverksorganiseringens innebörd 

3.1.1 Historia om nätverkande organisationer och dess innebörd 

Enligt Rylander (2004) inleddes ett paradigmskifte på 1980-talet med platta strukturer och 

decentralisering av beslutsfattande inom organisationer i Västeuropa. För att förklara 

samhällsutvecklingen blev nätverksperspektivet allt mer centralt. Redan år 1989 hade författaren 

Manuell Castell infört begreppet som kommer ifrån en samhällsenlig förändring med ökad 

kommunikation och breda nätverk både nationellt och internationellt. Den nya 

samhällsorganisationen skakar både om institutioner och omvandlar kulturer.  

  

Nätverk som begrepp innebär att olika faktorer står i relation till varandra. Denna relation kan 

bestå och utgöras av olika sorters förhållanden. Exempelvis kan en individ upprätta egna sorters 

nätverk både privat och socialt. När en verksamhet ingår i ett nätverk behöver den inte enbart 

företrädas av en person utan kan utgöras av många olika personer. Vid utvecklande av starka och 

varaktiga nätverk så bör man enligt Gustavsen (1997) utgå ifrån att nätverken består av flera 

företag. Nätverksorganisering betyder emellertid att organisationen bildas genom och kring ett 

antal grupper. Dessa grupper sammanbinds tätt tillsammans och bildar strukturer.  Dalsgaard 

(1998) påstår att detta bidrar till att man öppnar vägar och kommunikationskanaler som gör att 

snabba beslut kan tas. Rylander (2004) menar att företagsledningen kan utnyttja nätverk för att 

öka företagens konkurrensförmåga. Organisationer som är beroende av varandra inom ett 

strategiskt nätverk har långsiktiga och målmedvetna kopplingar.  
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Idéerna kring typer av nätverksorganisationer är att kontakt mellan de olika företagen samt 

ömsesidigt beroende, inte kan undvikas. Samhörighet med varandra är ett viktigt begrepp inom 

detta område, vilket företagen skapar tillsammans. Grundläggande är att inte enbart ledningen i 

företaget ska fatta beslut utan alla inblandade parter ska ha möjlighet att komma med lösningar 

och förslag. Detta medför att organisationen uppnår det bästa alternativet. (Dalsgaard, 1998).  

 

Nätverkande organisationer kan utnyttjas av företagsledningen för att öka företagets 

konkurrensförmåga. Strategiska nätverk bildas genom långsiktiga och målmedvetna kopplingar 

av fristående men beroende organisationer. Relationerna inom nätverket byggs stegvis upp från 

enkla affärskontakter till ingående samarbeten. (Rylander, 2004). Processen beskrivs av Sven 

Illeris och Leif Jackobsen som en anpassning och eliminering av brist på likformighet. Detta kan 

ske på flera nivåer exempelvis, administrativ, produkt- och produktionsteknisk eller finansiell 

nivå. Denna strategiska kan ta sig uttryck i förvärv, fusion eller strategiska allianser av och med 

konkurrerande eller kompletterande företag. (ibid.). 

 

Rylander (2004) påstår att olika sorters utbyten är en viktig process inom nätverk. Utbyte 

omfattar både konkurrens och samarbete mellan nätverk och organisationer. Det finns olika 

nivåer på hur ett utbyte kan ske vilka är på en mikronivå, mesonnivå och en makronivå och 

samtliga nivåer existerar inom ett nätverk. Det finns olika typer av utbyten, vilka är socialt-, 

ekonomiskt-, kulturellt-, ekologiskt, politiskt- och juridiskt utbyte.  

 

3.1.2 Idén kring nätverksorganisering 

Den idé som ligger bakom uppkomsten av nätverksorganisationer är realistisk då skapandet av 

dessa typer av organisationer är till för att uppfylla de krav som ställs på problemlösning och 

förmågan till flexibilitet, för att kunna anpassa sig till nya förändringar i omgivningen. Idén rör 

inte enbart organisationens flexibilitet utan även dess medarbetare. Anledningen och en av 

idéerna till organiseringen kring nätverk är att företagen inte ska överta en redan befintlig, 

oföränderlig modell utan utveckla en modell som är lämpad efter de aktuella förhållanden som 

råder i företagen. (Dalsgaard, 1998). 
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3.1.3 Uppkomsten av nätverkande organisationer och kritik mot föråldrade 

organisationsformer 

Bildandet av nätverkande företag bygger på andra typer av organisationsformer. Uppkomsten 

kommer bland annat ifrån sökandet efter att kunna förändra organisationsformerna så att de blir 

mer flexibla och anpassade till omgivningens krav. (Dalsgaard, 1998). 

 

Enligt Rylander (2004) binder nätverk samman arbetsplatser och individer inom koncerner, 

företag eller organisationer. De olika aktörernas inbördes relationer är frekventare eller starkare 

än liknande med omvärlden. En tendens att bryta ned traditionellt hierarkiska strukturer och 

skapa platta organisationer och distribuerade företag har vuxit fram till följd av de 

kommunikativa nätverken i samhället. 

 

De företagsformer som bidragit till utvecklingen av nätverkande organisationer är bland annat 

byråkrati och hierarki, vilka förr var de mest dominerande formerna inom företagsvärlden. Det 

som präglade dessa var bland annat bestämda system och beslutsvägar som skapade ordning och 

klarhet. Emellertid har de nämnda formerna begränsningar i styrandet och följande nackdelar: 

• Ineffektiva kommunikationsprocesser, vilket innebär att medarbetarna inom 

organisationen har svårt att kommunicera. Anledningen till detta fenomen är att dessa 

innehar olika positioner som befinner sig i olika etapper i företagets hierarki.  

• Osäkra och långsamma beslutsvägar, inom företaget vet personalen vart man ska vända 

sig om man exempelvis vill föreslå något. Dock finns en osäkerhet i när och om svar kan 

erhållas och detta bidrar till att medarbetarna tappar engagemang. 

• Styrning via detaljerad kontroll, företagets chef kontrollerar allt arbete på arbetsplatsen. 

Han berömmer och kritiserar det arbete som medarbetarna utför. Detta kan medföra 

inbördes konkurrens och även bidra till konflikter mellan medarbetarna. 

• Låg respekt av den enskilda människan, exempelvis så kunde chefer be sina anställda att 

utföra privata tjänster såsom att tvätta den egna bilen.  

• Brist på arbetsuppgifter samt överbelastning, ett typiskt drag i de traditionella 

organisationerna är att ha positioner som inte är tillsatta då det periodvis inte finns 

tillräckligt med arbete. Samtidigt medför detta att det blir mer arbete åt de i företaget som 

sitter högre upp i hierarkin.  
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• Specialister som inte ser organisationens helhet. De traditionella organisationsformerna 

präglas av att medarbetarna innehar olika positioner med olika funktioner vilket medför 

att dessa tappar helhetsintrycket av företaget.  

• Dubbelarbete och onödigt arbete, är ett fenomen som de traditionella organisationerna 

ställs inför. Det är en konsekvens på den uppdelning som råder bland personalen. Då det 

råder skarp uppdelning så medför detta att samma arbete kan göras mer än en gång.  

• I pressade situationer införs tillfällighetsstyrning. System, kontroll och regler präglar den 

traditionella organisationen som är ofrånkomliga för att säkra organiseringen. Detta 

system kan bli kaotiskt när omgivningen ställer krav på organisationen. Inom 

organisationen hanterar man detta genom att ledningen blir tillfällighetsstyrd och tvingas 

att bryta beslutsmönstret. (ibid.). 

 

De ovanstående problemen är välkända och klassiska och präglar det traditionella systemens 

hämning mot att bidra till positiv utveckling hos medarbetarna och i organisationen. Problemen 

har bidragit till försök för att avvärja dessa genom åren. Några av de försök som har utfärdats är 

tvärorganisatoriska initiativ, införandet av projekt- och matrisorganisationer och 

divisionalisering. (ibid.).  

 

3.1.4 Skillnad mellan den traditionella och nätverksorganisationens företagskultur 

För att nätverksorganisationen ska hålla fast vid sin företagskultur kan det vara en hjälp att göra 

jämförelser med den traditionella. Den traditionella kulturen kan beskrivas på följande sätt: 

• Består av regler, system och principer. 

• Innehar en centralisering där beslut tas av beslutsfattarna och sker centralt inom 

organisationen. I denna typ av organisation är det även vanligt att ledarna ger order. 

• Det finns olika nivåer inom organisationen där medarbetarna innehar olika status, det vill 

säga hierarki. Kontroll sker utav de som är ledare och chefer för företaget. 

• De gränser som finns inom organisationen är fasta och oresonliga. 

• Det sker inget kunskapsutbyte mellan kollegor, utan var och en håller inne på sina 

erfarenheter. Att be en medarbetare om hjälp kan anses vara en svaghet. 

• Organisationen innehar stängda dörrar där endast resultat redovisas. 
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Enligt Dalsgaard (1998) så finns det sex så kallade element som nätverksorganisationen 

kännetecknas av och som tillsammans utgör dess företagskultur. Dessa är decentralisering, 

mångsidiga ledarroller, flexibla organisatoriska gränser, värdegrundlag, hög grad av inbördes 

beroende och genomskinlighet. Begreppens innebörd är följande: 

• Decentralisering, innebär att små enheter bildas inom nätverksorganisationen genom 

uppdelningar på divisioner och avdelningar. Detta medför att det bildas ett ökat ansvar 

och inflytande hos medarbetarna.  

• Mångsidiga ledarroller, vilket betyder att de som sitter i ledningen inom organisationen 

inte befinner sig på nivåer nära toppen. Ledarrollerna som existerar är istället olika, till 

exempel är de skiftande och medarbetarna har flera olika ledare. 

• Flexibla organisatoriska gränser, som menar att den aktuella organisationen enbart har 

vissa interna gränser. De befintliga gränserna är öppna och flexibla och finns till för bland 

annat leverantörer och kunder.  

• Värdegrundlag, betyder de gemensamma värderingarna inom ett företag i form av 

normer, moral eller etik. Värderingarna är basen för utvecklingen hos medarbetarna. 

• Hög grad av inbördes bundenhet innebär att alla inom organisationens ram uttrycker sitt 

beroende av varandra. Detta gäller i både konkurrens och samarbete. 

•  Genomskinlighet som i detta fall betyder att syftet med verksamheten är det centrala. 

Inom organisationen använder man genomskinligheten som ett villkor för maximal 

användning av alla resurser samt kvalitetssäkring. (ibid.). 

 

3.1.5 Nätverksorganisationens struktur 

De strukturer som råder i nätverkande företag stödjer de sex elementen som denna 

organisationstyp kännetecknas av. De mest förekommande strukturer som brukar finnas är 

bemannings-, process-, kompetens- och relationsstruktur. (Dalsgaard, 1998). 

 

Medarbetarna inom nätverkande organisationer ska ha möjlighet att på egen hand ta reda på vem 

som innehar kunskap och erfarenhet inför en ny uppgift. Detta fenomen kallar Dalsgaard (1998) 

för bemanningsstruktur. Organisationen ska skapa ett system så att den nya uppgiften och 
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bemanningen är synliga för alla parter. Den ska även tydligt kunna visa de resurser som är 

tillgängliga. Syftet är att alla medarbetarna ska kunna vara flexibla och tillgängliga för 

uppgifterna. (ibid.). 

 

Inom processtrukturering är syftet att snabbt och effektivt kunna leverera en tjänst. Genom att ha 

en struktur kan kvaliteten säkras då man tillämpar de bästa och mest anpassade resurserna. Denna 

typ av struktur kan vara funktionell med uppgifter som är enstaka och återkommande. (ibid.). 

 

Kompetensstrukturen visar vilka förmågor som ett företag tillhandahåller. Genom vetskap om 

företagets egna samt andras erfarenheter skapas möjligheter för företaget att kunna tygla de 

nödvändiga kompetenserna. Företaget ökar därmed sin visdom och insikt. Strukturen används 

som en stödfunktion både formellt och informellt där man delar kunskaper och bildar samarbeten. 

Den viktigaste faktorn inom denna struktur är medarbetarna inom hela nätverken. (ibid.). 

 

Relationsstrukturen bygger på de nätverk som finns inom organisationen, där vissa är fasta och 

andra är mer varierande. Denna form skapar sociala relationer vilket är positivt för företaget då 

det genererar samarbete, effektivitet och nytänkande. (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ifall ett företag ska övergå ifrån en traditionell 

organisationsform till att bli ett nätverkande företag så är det viktigt att ha i åtanke att vissa 

medarbetare kan ha svårt att anpassa sig. Delar av företagets personal kan finna en trygghet i att 

ha ett företag byggt på ramar. Är detta fallet kan verksamheten enligt Dalsgaard (1998) bevara en 

form av hierarki i en viss del av företagen under en kortare period.  

 

3.1.6 Kluster som nätverk 

Ett kluster är sammanlänkande institutioner och branscher inom en plats eller region. Många 

kluster omfattar ofta institutioner som bland annat universitet och forskningsinstitutioner. 

Innehållet i dessa organisationer är exempelvis underleverantörer av specialiserade insatsvaror 

såsom maskinvaror, komponenter och tjänster samt leverantörer av specialiserad infrastruktur. 
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Klustren utvidgas ofta till att omfatta företag i branscher med koppling till bland annat teknisk 

kompetens och producenter av kompletterande produkter. (Rylander, 2004) 

 

Ökad koordination och tillit skapas genom närhet inom ett kluster. Fördelar i flexibilitet och 

effektivitet tillhandahålls av ett kluster som är oberoende och informellt länkade företag och 

institutioner. (ibid.).  

 

Kluster kan utvecklas och växa fram genom åtta olika stadier som bland annat är pionjärstadium 

och konsolidering. Organisationsformen har förmåga att i bästa fall leda till varaktig innovation 

och uppgradering under lång tid. Ett kluster kan bevara sin attraktionskraft för lokalisering i 

sekler, men historiskt grönskar de flesta kluster i ett par decennier. Klustret tappar med tiden sin 

konkurrenskraft till följd av tekniska språng som kan urholka många av klustrets fördelar. (ibid.) 

 

3.1.7 Aktörer och organisationsformer inom nätverkande företag  

Initiativet till nätverkande organisationer kommer oftast ifrån kommuner, politiker och andra 

offentliga aktörer. Dessa är ofta engagerade i nätverk och kluster främst för att skapa 

samhällsnytta och finansiering, på grund av förhoppningar om tillväxt samt anpassning till 

regionens profil. De offentliga aktörerna kan ibland försöka sätta sig på nätverken och projekten 

samt försöka ta över arbetet. Dessa brukar även ställa krav och sätta �måsten� som kan vara svåra 

för nätverken att genomföra. (Boye, Sandberg, 2005). 

 

Inom nätverkande organisationer och kluster bör organisationsform för plattformen bestämmas. 

Det finns olika perspektiv att se på de juridiska formerna, om det finns någon form som är mer 

lämplig för just klusterverksamhet och nätverkande företag. En fördel som Boye och Sandberg 

(2005) tar upp med val av organisationsform är att vara en ekonomisk förening. Verksamheten 

och arbetet blir då seriöst utan ett aktiebolags dilemma vid dålig ekonomi.  

 

3.1.8 Svårigheter med nätverksorganisationer 

Det som är viktiga faktorer för att ett nätverkande företag ska bli framgångsrikt är att de ska 

finnas en öppenhet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla bland medarbetarna. En annan viktig 
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faktor för dess framgång är även precisering i relation till det externa nätverket. De svårigheter 

som kan uppstå och som måste hanteras är skapandet av ett optimalt utbyte av kunskap samt hur 

medarbetarna ska kunna vänja sig vid den nya kulturen som organisationsformen innebär för 

företaget. (Dalsgaard, 1998). Svårigheten ligger bland annat i medarbetarnas sociala kompetens. 

Vissa människor är mer inåtvända och har inte något intresse eller någon vilja att ta kontakt med 

andra människor samt samarbetssvårigheter. Inom nätverkande företag är det viktigt att 

medarbetarna är sociala och har lätt för att ta kontakt med andra människor. Problemet ligger 

därmed i hur man ska få de mindre sociala medarbetarna att förändra sig. (ibid.). 

 

En annan utmaning för nätverksorganisationer är att få öppna och goda kommunikationsvägar 

mellan de samverkande företagen. Det är svårt för företaget att kunna sprida ny kunskap till de 

rätta personerna. Vikten för de nätverkande företagen ligger alltså i hur man ska kunna skapa de 

bästa kommunikationskanalerna. (ibid.). 

 

 

3.2 Indikatorer 
Vid framställning av mått är det viktigt att ta fram mätetal även kallade indikatorer för att få fram 

resultat. I en rapport framställd av Vinnova, Nutek och ISA (2005) definierar man begreppet 

indikatorer på följande vis:  

•  �Är ett mätetal som frekvent kan mätas och ger kvantifierad information 

• Ger information om måluppfyllelse och centrala aspekter av genomförandet för sådant 

som driver måluppfyllelsen  

• Är inte målet i sig, utan ett mått på målet 

• Ger information om ett tillstånd eller förändring 

• Ger stöd för aktörer att agera och hantera en situation 

• Är accepterad och uttrycker aktörernas intresse och prioriteringar�. (Vinnova, Nutek, 

ISA, 2005, s.14) 

 

Enligt Boye och Sandberg (2005) är en indikator ofta ett kvalitativt mått som inom ett område 

visar utveckling eller förändring som anses viktigt att följa upp. En indikator används för att göra 

mätningar i syfte att lära om orsakssamband för att bättre kunna styra och utveckla verksamheten. 
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Vid identifiering och formulering av indikatorer kan två metoder utläsas, antingen genom teorier 

och forskning eller genom att använda behov och ambitioner som utgångspunkt. Ytterligare en 

viktig aspekt i arbete med indikatorer är hur de kan mätas. (Vinnova, Nutek, ISA, 2005). 

 

Det är av stor relevans för ett företag att hitta mått som är enkla och konkreta samt lättföljaktiga. 

Måtten bör ta hänsyn till intressenternas krav på verksamheten. (Boye, Sandberg, 2005). 

Den aktuella statusen för valda indikatorer och ställningen i en organisation kan visas i en 

Cockpitmodell. Denna visar med tydliga mätare hur företaget ligger i förhållande till tidigare 

avstämningar och uppsatta mål. Användning kan vara till för att stödja prioriteringar och för att 

fördela begränsade resurser till kritiska områden. (Boye, Sandberg, 2005). 

 

 

3.3 Balanced Scorecard  
Olve (2004) anser att ett företags framställande av relevanta mått och indikatorer är en viktig del 

inom det balanserade styrkortet. Styrkortet kan ses som ett styrverktyg som med fler mått än de 

traditionella finansiella måtten belyser verksamheten utifrån (Boye, Sandberg, 2005). 

 

3.3.1 Varför finns det behov av BSC 
Den traditionella ekonomistyrningen är i dagens organisationer inte tillräcklig för nulägets krav. 

Samhället har utvecklats och de nya kraven innebär större konkurrenskraft, kompetensutveckling 

samt betonar även vikten av att följa med utvecklingen i samhället för att kunna fortleva som 

verksamhet. Detta har lett till att kritik har växt fram gentemot den traditionella 

ekonomistyrningen, som sägs: 

• ge missvisande information för dem som ska fatta beslut 

• inte ta hänsyn till de krav som dagens organisation och strategi ställer 

• uppmana till kortsiktigt tänkande och suboptimering 

• vara underordnad den externa redovisningens krav 

• ge vilseledande information för kostnadsfördelning och investeringsstyrning 

• leverera abstrakt information till de anställda 
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• ägna föga uppmärksamhet åt omgivningen 

• att den i allmänhet kan ge missvisande information i och med justeringar i de finansiella 

måtten. (Olve et al, 2004). 

 

Denna kritik har i sin tur lett till att nya synsätt börjat växa fram när det gäller 

verksamhetsstyrning och BSC syftar till att vara ett komplement till den traditionella 

ekonomistyrningen. BSC ska bidra till att företaget fokuserar på viktiga frågor, finner en balans 

mellan långsiktigt och kortsiktigt tänkande och kommer fram med en strategisk inriktning som är 

lämplig för verksamheten. Visionen som skapas ska vara tydlig och delad och kommuniceras via 

mål och belöningar. Uppföljningen ger de inblandade lärdom och kunskap om verksamheten och 

dess framgångsfaktorer. Lärandet avser i första hand samband mellan de mått man utgår ifrån i 

det balanserade styrkortet. (ibid.).  

 

3.3.2 Syften med BSC 
BSC: s grundare är Robert Kaplan och David P Norton som 1990 fick i uppgift att studera och 

utveckla ett förslag till framtida mätetal. Uppdraget byggde på den tidens debatter angående den 

amerikanska industrins förlorade konkurrenskraft, främst gentemot Japan. De brister som 

upplevdes i verksamhetsstyrningen i USA var främst att de enbart var finansiellt och kortsiktigt 

orienterade. (Lindvall, 2001). Därför kom de tankar som ligger i grund för Kaplan och Nortons 

balanserade styrkort att syfta till att skapa en struktur för att i kompakt form kommunicera runt 

verksamhetens inriktning. De menade också att det ska vara krav på att inom företaget diskutera 

sambanden mellan olika faktorer, det vill säga orsak-verkan-samband. BSC ska ses som en 

systematik för att göra dessa diskussioner till en ersättning för traditionell finansiell planering och 

uppföljning. (Olve et al, 2004).  

 

BSC syftar till att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen samman med den långsiktiga 

visionen och strategin. Detta sker genom att företaget ses ur fyra olika perspektiv. Det som idag 

sker i företaget ger intäkter först i framtiden och därför bygger BSC på tre tidsdimensioner; igår, 

idag och imorgon. (ibid.).  

 

Det finns ett antal idéer med att använda sig av ett balanserat styrkort som handlar om: 
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• att ge verksamhetsstyrningen en strategisk inriktning 

• att kommunicera en tydlig bild till alla på företaget om vad som är meningen med det de 

gör 

• att diskutera hur satsningar på IT, kompetensutveckling och kundrelationer kommer att ge 

utdelning i framtiden 

• att öka respekten för ett långsiktigt synsätt vad det gäller kostnader och intäkter 

• att komplettera den finansiella bilden av företaget, genom att hitta ett sätt att förklara vad 

de är och vad de kan 

• samt att skapa möjligheter inom lärande genom att systematiskt mäta viktiga faktorer i 

verksamheten. (ibid.). 

 

Det som i grunden var BSC-modellens yttersta syfte var att hitta balans mellan stabilitet i 

företaget och förändring, balans mellan kort- och lång sikt, balans mellan styrkortets olika delar 

och balans mellan hur vi själva och andra ser oss. Allt för att uppmana till att utveckla en styrning 

som uppmuntrar enkelt och utvecklat lärande, på så sätt att företaget ska utveckla information för 

att bli bättre på befintliga aktiviteter, ifrågasätta dessa och utifrån dem utveckla ny kunskap. 

(Lindvall, 2001).  

 

3.3.3 De fyra perspektiven 
De perspektiv som i och med Kaplan och Nortons forskning har vuxit fram och placerats i fokus 

bygger på fyra frågor som utgör BSC: s grundmodell: 

• För att lyckas finansiellt, hur bör vi se ut inför våra aktieägare? 

• För att uppnå vår vision, hur bör vi se ut inför våra kunder? 

• För att tillfredsställa våra aktieägare och kunder, i vilka interna affärsprocesser måste vi 

vara framstående? 

• För att uppnå vår vision, hur ska vi vidmakthålla vår förmåga att förändras och förbättras? 

(Olve et al, 2004). 

 

Dessa frågor mynnar ut i fyra fokusområden som rör, ekonomi, kunder, interna processer samt 

forskning och utveckling. Bakom dessa perspektiv finns en uttalad vision och strategi och inom 
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perspektiven ska det formuleras mål, mått, konkreta målsättningar och handlingsplaner. (ibid.).  

 

På följande sida följer en vanlig uppställning som Olve (2004) presenterar. Detta är en modell på 

hur BSC och de fyra olika perspektiven visualiseras: 

(Figur 1) 

 

3.3.4 Det finansiella perspektivet   
Inom detta perspektiv syftar verksamheten till att planeras, analyseras och styras med 

traditionella ekonomiska mål och styrtal. Detta perspektiv speglar det historiska 

händelseförloppet inom företaget, genom att återspegla resultat från föregående år. Det är inom 

dessa ramar som ägarnas förväntningar på tillväxt och lönsamhet beskrivs samt de risker och 

negativa kassaflöden som kan ha uppstått i verksamheten. Rätt och slätt kan man säga att i det 

finansiella perspektivet förekommer de vanligaste styrmedlen och nyckeltalen. De långsiktiga 

målen bestäms vilket i sin tur leder till att detta perspektiv påverkar förutsättningar för de andra 
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tre perspektiven. (Olve et al, 2004). De mått som används inom perspektivet är monetära mått 

eller mått som är härledda ur dessa, exempelvis kan de röra företagets soliditet, totala tillgångar 

och räntabilitet. Det finansiella perspektivets fokus ligger ofta högt upp i företaget då 

verksamheten på denna nivå är svår att beskriva med något annat än finansiella mått (ibid.).  

 

3.3.5 Kundperspektivet 
Detta perspektiv ser till verksamheten idag och syftar till att beskriva vilka kundvärden som ska 

tillfredsställas och varför kunderna ska vara beredda att betala för dem. De två perspektiv som rör 

de interna processerna och utvecklingen i företaget ska riktas mot kundperspektivet för att 

företaget ska bli lönsamt och framgångsrikt. Fungerar inte tillflödet av produkter och tjänster så 

att de på både lång- och kort sikt tillfredsställer företagets kunder kan verksamheten inte fortlöpa. 

Det är främst nöjda kunder som ger företaget intäkter, detta leder till att stora delar av arbetet 

med BSC syftar just till att skapa goda kundkontakter och få tillfredsställda och nöjda kunder 

som återkommer. (Olve et al, 2004).  

 

För att kunna skapa goda kundstrategier bör företaget ta reda på hur produkten/tjänsten påverkar 

kunden samt hur stor vikt kunden lägger vid priset kontra kvalitet, funktionalitet, leveranstid, 

image, relationer och liknande. För att ta reda på detta bör företaget utgå i från 

marknadsundersökningar så som NKI (Nöjd-Kund-Index). Ett NKI underlättar för företaget att 

erhålla kunskap om dess potentiella kunder har ett förändrat beteende eller värderingar angående 

företaget och dess tjänster/produkter. Denna statistiska modell används för att mäta hur nöjda 

kunderna är och vilka egenskaper hos tjänsten/produkten som påverkar dess belåtenhet. (ibid.).  

 

Kundperspektivet är externt orienterat då mätningar syftar till att ge information om företagets 

yttre effektivitet som i sin tur hjälper företaget att komma närmare verksamheten. Dessa fördelar 

kan leda till att företaget i ett tidigt stadium kan se förändringar i attityder och värderingar hos 

kunden. De kan i och med detta förhindra att negativa utvecklingar uppstår samt att de på lång 

sikt kan erhålla kompetens angående hur de kan skaffa nya kunder och behålla sina redan 

befintliga. (Lindvall, 2001). De mått som är intressanta inom detta fokusområde kan vara till 

exempel hur lönsamheten ser ut i olika kundsegment (Olve et al, 2004).  
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3.3.6 Interna processperspektivet 
Även det här perspektivet ser till verksamheten i dagsläget men det är mer internt riktat än 

kundperspektivet. Eftersom det fokuserar på interna processer som ska användas för att uppfylla 

kundernas och ägarnas förväntningar. Inom detta perspektiv syftas det alltså till att ta fram 

processer som underlättar till att företaget uppnår kund mål samt de finansiella målen. Det är av 

stor vikt att kartlägga företagets redan befintliga övergripande processer. Detta för att kunna 

eliminera de processer som inte leder till ett direkt eller indirekt ökat kundvärde. Efter detta har 

skett bör man identifiera processerna i form av kostnader, processtider, och hur företaget 

fastställer kvaliteten. Dessa aspekter blir ett underlag för vilka mått som kan användas inom det 

interna processperspektivet. Exempel på mätområden kan vara produktivitet 

kapacitetsutnyttjande samt väntetider och köbildning. (Olve et al, 2004).  

 

3.3.7 Utvecklingsperspektivet 
I det här perspektivet ser verksamheten till den framtida utvecklingen och det är meningen att 

företaget ska försäkra sig om att organisationen förnyar sig på lång sikt för att i det långa loppet 

fortleva. Därför är det av stor vikt att se till vad som krävs för att fortsätta utveckla den kunskap 

som behövs för att företaget ska kunna tillfredsställa sina kunder. Inom detta perspektiv ska 

företaget bestämma vilken som är dess kärnkompetens. För att komma fram till en 

tillfredsställande kompetensstrategi är det viktigt att i företaget se till vad kompetensen består av, 

till vad den ska användas, hur kompetensen påverkar kundvärdet, hur specialiserad den är, hur 

den förändras över tid, hur frekvent den används och hur den påverkas av IT. (Olve et al, 2004).  

 

Inom det här perspektivet kan företaget se till medarbetarna, vilka i de flesta fall är företagets 

viktigaste kompetens. På så sätt kan de uppmärksamma medarbetarnas betydelse för 

verksamheten och framgångsfaktorer som exempelvis engagemang, kompetens och motivation 

kan mätas. (Lindvall, 2001). Mått inom detta område handlar om hur mycket resurser som läggs 

ned på lärande och tillväxt. Exempel på undersökningsområden kan vara hur stor andel av 

medarbetarna som regelbundet använder Internet, sökta patent eller antal samarbetsavtal med nya 

partners under året. (ibid.). 
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3.3.8 Implementering av BSC 
När det balanserade styrkortet ska implementeras i verksamheten kan man utgå ifrån en redan 

befintlig process som utmynnar i elva steg. Den här processen bör ses som ett ramverk, eftersom 

framgången i att använda BSC många gånger handlar om att anpassa såväl processen som 

styrkortet efter den egna verksamheten. Idealet är att använda BSC för olika delar av 

verksamheten och sedan bygga samman en identifierbar och kommunicerbar logik som syftar till 

att förena strategisk och operativ styrning. (Olve et al, 2004). De olika stegen i processen är 

följande: 

 

Steg 1: Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 

I det första steget i processen handlar det om att få fram underlag som kan skapa en gemensam 

syn kring branschens förutsättningar och krav. Här definieras företagets roll och position i 

dagsläget genom intervjuer med företagsledningen och starka opinionspåverkare i företaget. 

Dessa intervjuer bör genomföras av någon utomstående från företaget för att de ska bli så 

objektiva som möjligt. Här kan företaget också använda sig utav SWOT-modellen, för att 

uppmärksamma dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Det första steget brukar ta ungefär 

1-2 månader att genomföra för att få ett stabilt underlag att börja bygga på. (Olve et al, 2004). 

 

Steg 2: Fastställ/Stäm av företagets vision 

Då BSC-modellen utgår ifrån att företaget ska ha en gemensam övergripande vision och affärsidé 

är det nu dags att stämma av huruvida det finns en gemensam syn eller inte. I de fall där en vision 

saknas är det nu läge att tillsammans inom företaget börja bygga en gemensam grund för 

visionen. En vision syftar till att vara vägledande för företaget och ge en styrande och utmanande 

bild av företagets framtida önskvärda läge. För att kunna utveckla visionen är det en förutsättning 

att företaget har en gemensam bild av det interna och externa nutida läget. Här är det även av stor 

vikt att se till om IT påverkar företagets och branschens framtida utveckling. Det andra steget i 

processen brukar utmynna i 1-2 möten med de berörda och kan ske genom exempelvis 

gemensamma seminarium med företagsledningen och opinionspåverkarna. (ibid.). 

 

Steg 3: Fastställ perspektiven 

När den övergripande visionen nu är fastställd är det dags att bestämma vilka perspektiv som ska 
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vara i fokus i styrkortsarbetet. När företaget väljer perspektiv ska de baseras på 

verksamhetslogiken och samband ska finnas mellan de olika perspektiven. Kaplan och Norton 

har i ursprungsmodellen tagit upp fyra perspektiv som för många företag är relevanta 

fokusområden. Det är dock vanligt att andra perspektiv tas hänsyn till och kompletterar de fyra 

ursprungliga perspektiven som är finansiella-, kund-, interna process- och utvecklings-

perspektivet. Det tredje steget i processen brukar ta 1-2 dagar att genomföra och kan ske genom 

seminarium med företagets ledning samt en projektgrupp med tidigare erfarenheter från BSC-

projekt. (ibid.).  

 

Steg 4: Bryt ned visionen på respektive perspektiv och formulera de övergripande strategiska 

målen 

Nu ska visionen konkretiseras utifrån de fastställda perspektiven och på så sätt skapa en balans 

mellan de olika fokusområdena. Den formulerade strategin ska vara en koppling mellan 

företagets övergripande vision och de operativa planerna som används för att styra den dagliga 

verksamheten. Strategin syftar till att på ett kommunicerbart sätt beskriva händelser och beslut 

som tar företaget från dagsläget till det framtida önskvärda läget. Kärnan i processen att ta fram 

företagets strategi ligger i hur de inom företaget kan skaffa och behålla bestående 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Även det fjärde steget i processen bör ske genom 

ett seminarium med företagets ledning och opinionspåverkare. (ibid.). 

 

Steg 5: Identifiera kritiska framgångsfaktorer 

Nu ska företagsledningen diskutera vilka faktorer som påverkar företagets framgångar med att nå 

visionen. Detta brukar utmynna i att ledningen får en realistisk bild utav de mest kritiska 

framgångsfaktorerna och hur de ska prioriteras. Dessa faktorer kommer att ge företaget ett 

underlag för framtagandet av nyckelmåtten. Det är av stor relevans att här se till att inte några av 

framgångsfaktorerna eller måtten har någon form av motverkan på varandra. Det femte steget hör 

ihop med det fjärde och kan diskuteras på samma seminarium. (ibid.). 

 

Steg 6: Utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband och skapa balans 

I det här skedet i BSC-processen ska företaget arbeta med att ta fram relevanta nyckelmått även 

kallat indikatorer för de olika fokusområdena. Utmaningen ligger i att finna samband och balans 
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mellan de olika valda måtten därför krävs det diskussioner och brainstorming för att lyckas skapa 

en logisk och tillfredsställande struktur. Det sjätte steget i processen kan ske genom ett 

gemensamt seminarium med ledning och opinionspåverkare, dock bör företaget vänta en tid för 

att det ska bli så framgångsrikt som möjligt när implementeringen sker. (ibid.). När företaget 

väljer vilka mått som är användbara finns det vissa kriterier som de kan utgå ifrån: 

• Måtten ska vara tydliga och definierade på samma vis överallt i företaget. 

• De mått man väljer ska tillsammans ge en god bild av de egenskaper hos verksamheten 

som tas upp i strategier och mål. 

• Det ska finnas samband mellan perspektivens valda mått, för att styrkortet ska vara som 

en bild av hur det önskvärda företaget ska se ut. 

• Måtten ska vara användbara för de ansvariga så att de kan sätta upp realistiska mål. 

(ibid.). 

 

Steg 7: Fastställ det övergripande styrkortet 

När föregående steg är genomfört, ska företaget sammanställa det övergripande styrkortet och 

presentera för inblandade parter, detta för att alla ska godkänna det som ledningen kommit fram 

till. För att implementeringen av styrkortet ska ske så smärtfritt som möjligt bör alla medarbetare 

få någon slags bakgrund och information, till varför styrkortet är uppbyggt på ett visst sätt och 

hur det har resulterat i sin nuvarande form. Detta steg brukar ta 1-2 dagar att genomföra och bör 

ske tillsammans med någon som har tidigare erfarenheter utav arbete med BSC. (ibid.). 

 

Steg 8: Bryt ned styrkort och mått i organisationen 

Beroende på hur företaget ser ut är det nu dags att välja hur styrkortet ska brytas ned och vilka 

enheter det lämpligen ska brytas ned på, exempelvis avdelning, funktion, individ eller grupp. 

Styrkortet och måtten bör brytas ned till en nivå så att de är konkreta och så att förståelse uppstår 

hos inblandade parter, det kan ske genom att medarbetarna kan koppla sina insatser till företagets 

övergripande mått. Detta brukar ta ungefär två månader att genomföra och sker lämpligen i 

projektform med alla berörda inom enheten. Det är av stor vikt att ha löpande avstämningar med 

företagsledningen och ständigt diskutera framgångsfaktorer och mått. (ibid.). 
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Steg 9: Formulera mål 

Nu ska det formuleras både långsiktiga och kortsiktiga mål för varje mått. Det är relevant att 

dessa mål är i linje med den övergripande strategin och visionen. Här bestäms också vem som ska 

ha ansvar, i vilken enhet och på vilket sätt det ska gå till. Detta kan ske genom förslag från 

respektive projektansvarig som företagsledningen slutligen ska godkänna. (ibid.). 

 

Steg 10: Ta fram en handlingsplan 

Nu ska företaget ta fram en handlingsplan som innehåller så väl ansvarsområden som 

tidsplanering för både del- och slutredovisning. Handlingsplanen ska vara en precisering av vad 

som ska genomföras för att företaget ska nå sina uppsatta mål och sin vision. Även 

handlingsplaner ska tas fram av respektive projektgrupp. (ibid.). 

 

Steg 11: Implementering av styrkortet 

För att det balanserade styrkortet inte ska förlora sin funktion gäller det att företaget har löpande 

uppföljningar i alla delar av företaget. Det bästa är om styrkortsarbetet blir en del av 

dagordningen. Detta så att denna process efter en tid bekommer en naturlig del av företagets 

löpande uppföljning. (ibid.). 

 

Processen att ta fram styrkortet är Balanced Scorecards styrka, då det är i processarbetet företaget 

på ett effektivt sätt konkretiserar vision och strategi samt ses ur olika perspektiv och 

tidsdimensioner. Det är nödvändigt för de anställda att kunna se sin roll i verksamheten för att 

företaget ska kunna nå de övergripande målen och visionen. (ibid.). 

 

3.3.9 BSC och lärande 
Ett viktigt syfte med att använda BSC är att skapa en lärande organisation. För att bestå som ett 

konkurrenskraftigt företag är det av intresse att företaget hela tiden utvecklas och förändras. För 

att arbetet med BSC ska kunna bli framgångsrikt måste människorna inom företaget översätta 

visionen och strategin till handlingar, detta kräver en förändring av beteende hos den enskilda 

individen. (Olve et al, 2004). 

 

Garvin (1993) beskriver vad som kallas en lärande organisation som en skicklig organisation på 
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att förvärva, skapa och överföra kunskap. Han beskriver vidare att en sådan organisation även är 

skicklig på att modifiera sitt beteende så att det uttrycker nya insikter och kunskaper.  

 

En lärande organisation behöver fånga omvärlden och de förändringar som sker angående ny 

teknik, utveckling, kundkontakter och partnerskap etcetera. Lärande sker ofta genom individer, 

därför är det inom organisationer viktigt att dokumentera och sprida kunskap och kompetens 

inom företaget så att den inte försvinner i och med människan. (Olve et al, 2004). Ett balanserat 

styrkort syftar till att visa samband mellan satsningar på exempelvis kompetensutveckling och 

företagets utveckling och på lång sikt också tillväxt. Övertygande om att dessa samband finns bör 

företaget vara tydliga med, annars anstränger sig inte individer för att skapa dessa effekter. Olve 

et al (2004) menar att medarbetareffektivitet och tillväxt kan ökas och upprätthållas via 

exempelvis belöningar. Dessa belöningar ska främst uppmana de anställda till att använda och 

sprida kompetens, då den växer när den används. Kompetens som behövs för att utveckla en 

produkt eller tjänst är enligt det balanserade styrkortets grundidé fel att hämta utifrån. Detta då 

människor utvecklas långsammare och därför är stabilare än produkter och tjänster. Det kan bli 

en risk i sig att bara köpa in den kompetensen som företaget är beroende av. (Olve et al, 2004). 

 

3.3.10 BSC en metod för alla? 

BSC har många fördelar, men trots dessa är det inte en självklar del i alla organisationer och 

företag. En förutsättning för att implementera en balanserad verksamhetsstyrning är att det finns 

ett behov och en vilja hos företagen att styra genom strategi samt att de har ett relativt långsiktigt 

fokus. (Olve, Petri, 2004). 

 

Olve och Petri (2004) beskriver att balanserat styrkort har sitt främsta stöd i arbete där många 

medarbetare mer akut behöver handledning i sitt dagliga balanserande. Detta är vanligast i 

leveransorienterat arbete samt mer långsiktigt menande insatser, för att utveckla företagets 

kundrelationer och handlingsförmåga. I och med detta fenomen har styrkort utvecklats till att bli 

en vanlig syn i så kallade kunskapsföretag. En anledning till detta är att flera medarbetare 

behöver handledning och hjälp för att göra rätt saker. Ytterligare en anledning är att somliga av 

dessa företagstyper innehar en identitet som beror av immateriella tillgångar, som beskrivs dåligt 

eller inte alls i finansiella, traditionella rapporter.  



KAPITEL 3 
- REFERENSRAM - 

36  

 

3.4 Nätverkande organisationers behov av effektiv verksamhetsstyrning och 

indikatorprogram 
Det finns ett projekt som gjorts av Vinnova, ISA och Nutek (2005) som behandlar nätverkande 

organisationers behov av en effektivare verksamhetsstyrning. Syftet med rapporten var att 

utveckla innovationssystem och kluster. Det framgår i rapporten att dessa typer av organisationer 

är i behov av indikatorer som stöd för dialoger, lärande, styrning samt uppföljningar. Det som 

projektet utmynnade i var ingen generell modell utan snarare erfarenheter kring indikatorprojekt i 

nätverkande företag. Det på grund av att syfte och förutsättningar varierar i varje fall och har stor 

betydelse för val samt utformning av indikatorer.   

 

De positiva effekterna projektet kom fram till vid användande av indikatorer i nätverk var att 

metoden bidrar till kritiskt frågande, kommunikativt lärande, exponering samt 

medvetandegörande eller uppkomst av ny kunskap genom dialog. De fördelar projektet som kom 

fram till, angående indikatorer i nätverkande företag var bland annat följande: 

• Företagets process blir synlig för alla inblandade 

• Bättre möjligheter att kunna fördela insatser och förbättra svagheter skapas genom att 

svagheter och styrkor i samverkan görs kommunicerbara.  

• Deltagarna blir bättre motiverade genom ett konsensusorienterat och participatoriskt 

arbetssätt. 

• Projekten i företaget får ett underlag för fortsatt utveckling av arbetet och senare 

utvärderingar genom att argument och diskussion antecknas samt samlas i mindre 

rapporter. (Kempinsky, 2005)  

 

3.4.1 Motiv för nätverkande organisationer att använda indikatorer 

Projektet PLUS som utfördes av Boye och Sandberg (2005) syftar till att utveckla 

erfarenhetsutbyte mellan företag i nätverkande organisationer. De nämner olika motiv för att 

använda indikatorer i nätverkande organisationer exempelvis att det som mäts ska bli gjort samt 

för att understödja kommunikationen med både interna och externa aktörer.  
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Det finns dock olika utmaningar för nätverk som uppkommer i och med att de börjar arbeta med 

indikatorer, vilka är: 

• Olika krav från intressenterna på uppföljning av indikatorerna. Det är en utmaning i sig att 

finna tillfredställande indikatorer för alla intressenter.  

• Att finna vad som beror på vad, det vill säga kausalitet. Exempel på detta är, i 

medlemsföretagen hur ska man veta vilka affärer som beror på nätverkets insatser?  

• Mörkertal kan existera då medlemsföretagen inte vill medge att en affär har uppstått 

genom nätverkets insatser. 

• Företagen tvingas ofta att följa upp jämställdhet vilket kan vara svårt att koppla in på ett 

naturligt sätt. (ibid.). 

 

En lösning på dessa utmaningar kan för nätverken vara att gå ett steg tillbaka och utgå ifrån 

verksamhetens kritiska framgångsfaktorer. Det vill säga att se till vad som är avgörande för att 

uppnå dess vision och övergripande mål. (ibid.). 
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Kapitel 4 
 

4 Empiri 
I följande kapitel redovisas vår kvalitativa forskning med våra intervjupersoner samt lagrad 

information om intervjuföretagen. Empirin bygger på våra telefonintervjuer vars frågeställningar 

berör verksamhetsstyrning, struktur och allmänna uppfattningar. 

 

4.1 Information om de intervjuade nätverksorganisationerna 

4.1.1 Bakgrund om PUCK 

PUCK är en ekonomisk förening som startade sin verksamhet 1996. De är ett plast- och 

kompositnätverk med ca 35 medlemsföretag (Hedberg). Företagsnamnet PUCK är en förkortning 

på Polymerindustrins Utvecklingscentrum och de tillhandahåller utbildning, plastutveckling och 

tillverkning av plast.  

 

PUCK är ett nätverkande företag eftersom det ägs av sina medlemmar. Dess styrelse består bland 

annat av Ingvar Norén som är ordförande och Bertil Andersson samt Pentti Kalliomaa som är 

Vice Direktörer. Verksamheten PUCK finansieras av medlemmar, regionförbundet i Kalmar Län 

och Europeiska Regionala fonden (PUCKs hemsida). Organisationen ser ut på följande vis: 
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(Figur 2) 

 

Visionen inom PUCK är att organisationen ska vara det mest attraktiva nätverket inom Sveriges 

plast- och komposittillverkande företag. Deras vision innefattar även att de ska vara en välkänd 

organisation på marknaden i Europa. (PUCKs hemsida). 

 

Företagets affärsidé är att de ska kunna erbjuda en bred plastteknisk kompetens genom sitt 

nätverk. De ska vara attraktiva för företag och konsulter som söker kvalitet inom plast- och 

kompositteknik. Med hjälp av nätverkets breda kunskap ska de kunna hitta lösningar på problem 

åt sina kunder. Enligt den egna hemsidan ska de kunna verkställa en idé till en färdig produkt till 

kunderna. Affärsidén innefattar även att PUCK genom samarbete ska kunna hjälpa sina kunder 

med design, modell- och verktygstillverkning, produktutveckling, konstruktion, produktion samt 

materialteknisk kompetens för hållbar tillväxt. Organisationen är även mån om att främja 

medlemsföretagens affärsutveckling genom att informera om dess produkter och tjänster på 
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mässor, bistå med framtagning av nya produkter samt förmedla kontakter och affärer. (PUCKs 

hemsida). 

 

4.1.2 Bakgrund om Tunga Fordon 

Tunga fordon är ett klusterinitiativ och en ideell förening som består av cirka 15 stycken 

medlemsföretag. Organisationen startade sin verksamhet 2006 och är belägen i Södra Sverige 

med Kronobergs län som centrum. De företag som är medlemmar i organisationen är tillverkare 

av arbetsfordon och tunga maskiner eller underleverantörer till dessa. Tunga fordons fokus ligger 

på samarbete, utveckling, tillväxt, kompetens och tillverkning (Nilsson, Tunga fordons hemsida). 

 

Tunga fordon arbetar med tillverkningsteknik, leverantörsutveckling, produktförnyelse och ny 

teknik, nya affärskoncept och företag samt kompetens försörjning. Dessa områden är bland annat 

till för att stärka företagens konkurrenskraft.  

 

Visionen inom Tunga fordon delas av partnerskapet som består av Växjö universitet, företag samt 

regionala samhällsföreträdare. Syftet och målet med deras arbete är att organisationen ska 

utvecklas till en innovativ tillväxtmiljö som också ska vara bekant internationellt. Tunga Fordon 

strävar efter att vara kända för sin förmåga att frambringa en varaktig tillväxt och för företagets 

konkurrenskraft. Detta ska företaget nå genom nätverk, kommunikation, samverkan, 

leverantörssystem, kunskap, effektiv produktframtagningsprocess, tillväxtmiljö för nya idéer 

samt företag och en god kompetensutveckling. (Tunga Fordons hemsida). 

 

4.1.3 Bakgrund om Aluminiumriket Sverige 

Aluminiumriket är ett nationellt nätverk vilket grundades 1999 och leds av en verkställande 

direktör. Organisationen bildades på grund av att den ekonomiska förmågan inom branschen inte 

var tillräcklig för att klara utmaningar. Det nätverkande företaget består av 106 stycken 

medlemsföretag som arbetar med aluminium som material. Uppgiften och företagets vision är att 

medlemsföretagen tillsammans ska utveckla användningen av aluminium i förhållande till god 

ekonomi och miljö. Antalet anställda är för tillfället två personer som båda arbetar med det 

administrativa. (Lindström, Aluminiumrikets hemsida). 
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Syftet med Aluminiumriket är att de genom bred kunskap om aluminium ska kunna stimulera den 

ekonomiska tillväxten. Organisationens verksamhet ska bestå av samverkan mellan samhälle, 

akademi och näringsliv och vara ett positivt exempel på klustersamverkan. De ska inneha en unik 

dynamik, konkurrenskraft och tillväxt inom avgränsade områden för att befrämja ett gott 

samarbete. Ett av organisationens mål är att de ska vara verksamhetsområdets kontaktorgan 

gentemot myndigheter och i standardiseringsfrågor samt svara för väsentlig opinionsbildning. 

 

4.1.4 Bakgrund om Sustainable Sweden Southeast 

Aktiebolaget Sustainable Sweden Southeast (SSSE) startades hösten 2001 och är ett 

nätverksföretag som samlar miljöteknikföretagen i sydöstra Sverige. De har i dag ett trettiotal 

delägare; 21 miljöteknikföretag och 10 kommuner. Dessutom ingår Regionförbundet i Kalmar 

län, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. SSSEs målsättning är att förena den 

sammanlagda kompetensmassan som finns inom miljöteknik i regionen, för att sedan 

marknadsföra det slagkraftiga konceptet utomlands. Några av nätverkets arbetsområden är 

energiförsörjning, vattenrening, avfallshantering och hållbart byggande. (Sustainable Sweden 

Southeasts hemsida). 

 

SSSE har möjlighet att öppna nya vägar för etablering och samverkan mellan handel och industri, 

högskolor, kommuner med syfte att bland annat skapa affärskoncept, utbyta erfarenhet och 

kunskap, stödja affärsrelationer mellan svensk industri och internationella partners samt främja 

finansiella lösningar. I nätverket medverkar kunder och investerare världen över för att etablera 

affärsmöjligheter som är hållbara. Nätverkets roll är att integrera ekonomisk utveckling, 

samhällsutveckling och miljöskydd. (Sustainable Sweden Southeasts hemsida). 

 

4.1.5 VISANU-programmet 

VISANU är ett program som har i syfte att stödja utvecklingen av innovativa tillväxtmiljöer och 

stärka industriella kluster i svenska regioner. Tre av de intervjuade nätverksorganisationerna 

ingår i detta program, dessa är PUCK, SSSE och Aluminiumriket. 

 



KAPITEL 4 
- EMPIRI - 

42  

 

4.2 Intervju med vår referensperson Bodil Anjar 

4.2.1 Angående Anjars yrkesroll och erfarenhet 

Bodil Anjar arbetar som konsult i ett småföretag och har tidigare varit VD i Sustainable Sweden 

Southeast som är ett nätverksföretag. Det som Anjar anser vara ett viktigt styrmedel för 

nätverkande företag är att man jobbar med andra parametrar än just bokslutet då ett nätverkande 

företag har som syfte att underlätta för andra företag, de som ingår i nätverket. Därmed är inte det 

egna resultatet intressant utan istället summan av resultaten för alla företag i nätverket. Det är 

viktigt att man ser till hela nätverkets utveckling.  

 

4.2.2 Fördelar och svårigheter med att nätverka 

Fördelarna med att vara ett nätverkande företag är att �Ensam är inte stark�. Nätverket kopplar 

ihop kompetenser från olika företag och kan på så sätt plocka ihop ett mer attraktivt koncept om 

man tar en del från ett företag och en annan del från ett annat. Företagen blir även mer attraktiva 

på marknaden genom att de utnyttjar varandras referenser. (Anjar). 

 

Svårigheterna med att vara ett nätverkande företag är att man inte omedelbart ser vinsterna, det 

kan även finnas en oro hos företagen att förlora någonting när de delar med sig. Till exempel att 

något annat medlemsföretag tar kunden eller konceptet som man har och därmed blir en 

konkurrent. Nackdelarna eller svårigheterna med att vara ett nätverk är den noggrannhet som 

krävs från båda håll när medlemmar ska värvas till nätverket. Företaget måste själva ha klart för 

sig vad de vill ha ut av nätverket, annars är risken att både nätverket och företaget förlorar 

resurser i form av tid och pengar på något som kanske inte ger tillbaka så mycket som de tänkt 

sig. Anjar menar att det är av stor vikt �Att bestämma sig affärsmässigt varför företaget går in i 

nätverket och vad de vill ha ut av det, då blir det bäst för alla�. (Anjar). 

 

4.2.3 Styrning av nätverk utifrån erfarenhet 

Att få alla medarbetande företag att sträva åt samma håll och vara aktiva i verksamhetens mål 

anser Anjar kan göras genom att nätverket talar om för företagen vikten av att de har klara 
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målsättningar om varför dem ska vara med. Det är även viktigt för att skapa ett framgångsrikt 

nätverk att de företag som är aktiva medlemmar har genomtänkta mål och strategier för att inga 

onödiga besvikelser ska förekomma. 

 

Anjars tidigare erfarenheter angående kommunikation och uppföljning inom nätverkande företag 

är att det krävs mycket möda för att hitta ett bra styrmedel och styrkort. Det är lätt att �flumma 

runt� och bara se till vinst eller att alla mår bra och trivs. Men Anjar anser att det är viktigt att 

organisationen gemensamt beslutar vad de vill uppnå och hur de ska mäta detta, samt vilka 

nyckeltal organisationen ska ha.  

 

Anjar har själv arbetat med ett styrkort i det nätverkande företaget Sustainable Sweden Southeast 

och vet därför att det passar bra i just nätverkande företag då det ser till mer än bara det 

ekonomiska resultatet. Dessutom säger hon att det ger verksamheten en bra struktur. De 

perspektiv som Anjar använde sig utav när hon implementerade styrkortet var:  

• utvecklingen framåt  

• kunderna  

• delägarna  

• ekonomin  

• inre effektiviteten.  

Dessa perspektiv menar hon var bra grundbyggklossar, som såg till både igår, idag och imorgon. 

Sedan bröt hon ner varje ruta och såg till vad delägarna kräver av nätverket. Denna styrmodell 

fungerade tillfredsställande i SSSE och var även bra att kommunicera med. Den gav en 

strukturerad bild av vad nätverket hade åstadkommit och detta bidrog i sin tur till 

verksamhetsberättelsen.  

 

Det är svårt att mäta det ekonomiska resultatet och effekterna för företagen som ingår i nätverket. 

Därför måste man komma överens om en resultatmodell som alla ställer upp på och kan ta till sig. 

Det är viktigt att ha gemensamma mål, en tydlig vision och en funktionell strategi. Målet är för 

det mesta att skapa så många kundkontakter och delägare som möjligt. Sedan är det upp till alla 

nätverk att skapa och utveckla sina egna mål. (ibid.). 
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4. 3 Intervju med Christer Hedberg verksamhetsansvarig på PUCK 

4.3.1 Angående PUCK och dess medlemmar 

Christer Hedberg arbetar med ett uppdrag för PUCK där han är verksamhetsansvarig sedan elva 

år tillbaka. Hedberg är egenföretagare och hans uppgift är att leda och utveckla PUCK. Hans 

tidigare erfarenheter av nätverkande organisationer är bland annat att han arbetat fem år på Almi 

företagspartner i Oskarshamn, i ett fiskeodlingsföretag, han deltog också vid bildandet av ett 

nätverkande teknikutvecklingsföretag. 

 

Medlemmarna inom organisationen är bland annat plastföretag i regionen, konstruktörer och 

tillverkande företag samt tjänsteföretag som innehar olika företagsformer. Medlemmarna bjuds in 

på möten och seminarium som styrgruppen inom PUCK arrangerar. Sammanträdena syftar till att 

företagen ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra. Ett tredje sätt för 

medlemmarna att aktivt engagera sig är genom mässor där nätverket marknadsför medlemmarnas 

kompetens. (Hedberg). 

 

4.3.2 PUCKs fördelar och svårigheter med att nätverka 

Fördelarna med att vara ett nätverkande företag anser Hedberg är att man kan vara 

komplementärer genom att få hjälp utav andra företag inom djupkompetensen med till exempel 

materialkompetens eller möjlighet att köpa tjänster av varandra. Svårigheterna med denna 

organisationsform anser Hedberg kan vara att varje medlemsföretag har sin egen agenda och 

anledning till varför de är medlemmar. Detta medför en svårighet som nätverkskoordinator, att 

infria allas förväntningar.  

 

4.3.3  PUCKs verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrningen inom PUCK fungerar genom att det finns en kärntrupp som är hjärtat 

inom företaget. Resten av medlemmarna är mindre aktiva och vissa passiva, men alla är med och 

betalar den årliga serviceavgiften. Alla medlemmarna finner ingen företagsnytta med att vara 

medlemmar utan är det av andra skäl. (Hedberg). 
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Organisationen använder sig av de ändamålsenliga stadgarna som upprättades vid företagets 

början som styrmedel i verksamheten. Dessa stadgar har varit utgångspunkt för arbetet inom 

PUCK. Syftet med dessa är att upprätta gemensamma affärer, marknadsföring av medlemmarnas 

kompetens samt kompetensförsörjning. Företaget har därför skapat samarbete med 

gymnasieskolan i Västervik och Högskolan i Linköping. De har genom samarbetet utvecklat 

utbildningar för studenterna anpassade till PUCKs verksamhet. (ibid.). 

 

De mål som PUCK har genom sin verksamhet är att medlemmarna ska tjäna pengar, växa, och 

utvecklas. Målen uppnås via �net-working�, marknadsföring som attraherar flera kunder och 

kompetensutveckling. Visionen inom organisationen är att de ska vara ett av de ledande 

nätverken i Sverige för kompetens och goda affärer. (ibid.). Det viktigaste perspektivet för PUCK 

är att medlemmarna känner affärsnytta, och detta innebär att PUCK bidrar till att uppfylla de 

enskilda företagens mål. Dessa mål kan innebära bland annat kompetensförsörjning, ökad 

lönsamhet, ökad kvalité etc.  

 

Inom PUCK har man uppföljningar var tredje år i form av utvärderingar kring vad medlemmarna 

anser om nyttan kring arbetet i organisationen. Utvärderingarna görs utav oberoende 

organisationer för att öka validiteten på uppföljningarna. (ibid.). 

 

Kommunikationen är bra och fungerar genom möten, för den aktiva delen av organisationens 

medlemmar. För att få alla att sträva efter samma mål har PUCK delat upp verksamheten i tre 

olika områden, vilka är marknadsföring, affärer och utveckling. (ibid.). 

 

4.3.4 PUCKs styrkor, möjligheter, hot och svagheter 

Hedberg anser att PUCKs främsta hot är att medlemmarna är olika stora och har olika egna mål 

med de egna verksamheterna, medlemsnyttan inte är maximal samt att de olika 

medlemsföretagen inte riktigt känner igen sig i PUCK. Ytterligare två hot som Hedberg ansåg att 

PUCK har är att de olika medlemmarna inte har samma fokus samt att organisationen inte är 

tillräckligt bemannad. 
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Möjligheterna för PUCK är att företagen ser till varandras erfarenhet och kompetens och därmed 

lär sig av varandra. Detta bidrar i sin tur till att större affärer kan göras samt till att 

tillfredsställelsen av de enskilda kundernas önskemål ökar. Styrkorna inom PUCK är detsamma 

som dess möjligheter och det är bland annat att företagen representerar ett väldigt brett kunnande. 

Kunnandet leder till att kunden kan få hjälp och PUCK agerar som problemlösare. Styrkan ligger 

även i organisationens höga medlemsantal som bland annat bidrar till att påtryckningar på 

kommunen kan göras. Hedberg menar att nätverkets främsta svaghet är beroendet av 

medlemsavgiften, det vill säga finansieringen. 

 

4.3.5 PUCKs Framgångsfaktorer och konkurrens 

PUCK med ett 20-tal medlemsföretag tar ut en årlig serviceavgift vilket gör att företaget kan 

fortskrida. Helheten fungerar och har även bidragit till att organisationen har kunnat förbättra och 

satsa på ett antal andra aktiviteter och områden som exempelvis marknadsföring. Hedberg anser 

att detta är en kritisk framgångsfaktor, utan medlemsavgiften och antalet medlemsföretag hade 

inte organisationen kunnat söka pengar av bland annat regionförbundet och EU även om de hade 

velat samma sak. 

 

Organisationer och olika företagsgrupper som konkurrerar med PUCK finns lokalt. Några av 

dessa är Västerviks företagsgrupp, företagarna, Västervik framåt och företagsutveckling i 

Västervik. De nämnda företagen konkurrerar bara med PUCK till viss del och främst om tid och 

pengar samt inom vissa områden som exempelvis marknadsföring. 

 

Hedberg säger avslutningsvis att ett balanserat styrkort säkerligen skulle fungera att 

implementera i organisationen.  
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4.4 Intervju med Karin på Tunga Fordon 

4.4.1 Angående Tunga Fordon 

Karin Nilsson är verksamhetsansvarig på Tunga Fordon vilket motsvarar en position som VD. 

Hennes arbetsuppgifter är att ha regelbunden kontakt med styrelsen, jobba för verksamhetens 

finansiering, ekonomiarbetet inom organisationen med mera. Uppgifterna varierar men handlar 

bland annat om att samordna möten med intressenter och medlemsföretag. Nilsson har varit 

anställd i företaget sedan det startade och hon har sedan tidigare vissa erfarenheter av arbete inom 

nätverkande företag.  

 

4.4.2 Tunga Fordons verksamhetsstyrning 

Tunga Fordon har inga specifika styrmedel, de har dock en affärsplan för framtiden som handlar 

om hur de ska systematisera verksamheten, om trender på världsmarknaden och så vidare. Tunga 

Fordon har vissa mål för organisationen som de kallar för indikatorer, dessa är hela kluster-

verksamhetens mål. Bland annat rör målen processutvärdering, antal medlemsföretag som ska 

bibehållas eller öka, tunga fordons verksamhet ska öka etc. 

 

Affärsidén inom Tunga Fordon är följande� 

�att utveckla en innovativ tillväxtmiljö för dynamiska företag inom industrin tunga fordon. 

Samverkan med forskning och samhälle skall bidra till att medlemmarna blir internationellt 

kända för sin konkurrenskraft och sin förmåga att bidra till en hållbar tillväxt. 

  

Nilsson poängterade att hösten 2007 inte varit gynnsam för verksamheten, då en person i 

styrningen har avgått och Nilsson själv har fått ordna med även dennes arbete. I intervjun utgår 

hon därför ifrån hur det var innan denne personen avgick från sin post. 

 

Allt arbete som görs inom Tunga Fordon är uppbyggda som små delprojekt i en stor process. 

Därför blir uppföljningen av arbetet i form av träffar med enskilda medlemsföretag, seminarium 

eller möten med medlemmarna. För att mäta de ickemonetära nyckeltalen har Tunga Fordon 



KAPITEL 4 
- EMPIRI - 

48  

färdigställda enkäter som berör vad medlemsföretagen tycker om Tunga Fordons arbete med 

mera. 

 

Nilsson anser att styrelsen inom Tunga Fordon behöver få ett bättre grepp om 

verksamhetsstyrningen. På grund av den rådande personalbristen så kan man inte arbeta lika 

effektivt som innan. 

 

Kommunikationen mellan de olika företagen inom organisationen är god och sker dels via 

telefonkontakt. Nilsson anser dock att internkommunikationen är bristfällig och att 

organisationen bör lägga mer vikt på detta så att fler inom företagen ska få kunskap om Tunga 

Fordons arbete.  

 

Nilsson anser att alla inom styrelsen samt hon själv till viss del har samma syn om företaget. Det 

existerar inom Tunga Fordon en allmän uppfattning om vikten av att jobba i större gemensamma 

projekt gynnar verksamheten. 

 

Nilsson har viss förkunskap om innebörden av det balanserade styrkortet. Tunga Fordon 

använder sig inte av detta styrkort inom organisationen men de håller på med ett projekt som 

bygger på detta synsätt. Nilsson anser att vissa perspektiv inom det balanserade styrkortet skulle 

gynna organisationen. Hon ser att en övergripande styrning skulle kunna vara framgångsrikt för 

företaget vad det gäller kommunikation och kvalitet. Möjligheten att kunna implementera ett 

balanserat styrkort inom Tunga Fordon anser Nilsson är god, men dock har hon själv inte några 

idéer på hur detta skulle kunna ske. 

 

4.4.3 Tunga Fordons fördelar och svårigheter med att nätverka 

Fördelarna så som Nilsson anser, med att vara ett nätverkande företag är, att det finns en 

flexibilitet och rörlighet i att kunna välja andra, nya möjligheter. Nackdelarna med denna 

organisationsform anser hon är att försöka få medlemsföretagen intresserade av det man gör.  
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4.4.4 Tunga Fordons Kritiska framgångsfaktorer, styrkor, möjligheter, svagheter och hot 

De kritiska framgångsfaktorerna för Tunga fordon är enligt Nilsson att man konkurrerar om tid 

hos medlemsföretagen.. Utöver detta har nätverket inga konkurrenter då de är ett unikt 

klusterföretag. 

 

Nilsson anser att styrkorna för Tunga fordon är att de har en god tradition sedan länge på 

marknaden. Företagets hot är politikers okunskap och att företagen har högkonjunktur. 

Möjligheterna för Tunga fordon är dess frihet i den form de driver företaget, att de har korta tider, 

personliga kontakter, att det inte finns någon byråkrati, att de kan alliera sig med många 

intressenter, lär sig av andras arbetssätt och så vidare. Svagheterna inom Tunga Fordon är att de 

jobbar kortsiktigt i vissa projekt samt dess finansiering som anses aningen osäker.  

 

 

4.5 Intervju med Johan Lindström VD på Aluminiumriket 

4.5.1 Angående Aluminiumriket och dess medlemmar 

Johan Lindström är VD på Aluminiumriket sedan 2002 och hans arbetsuppgifter inom 

organisationen är specificerade i aktiebolagslagen. Lindström har inga tidigare erfarenheter av 

nätverkande organisationer. Aluminiumrikets medlemsföretag håller alla på med aluminium som 

strategiskt material. Antalet anställda på Aluminiumriket ska vara tre personer, men för tillfället 

är de endast två. 

 

Kommunikationen inom organisationen sker med Aluminiumriket som plattform, med typiska 

möten. Lindström anser att för att få alla medlemmar engagerade i verksamheten så behöver man 

låta dem vara med i verksamhetsplaneringen och vara delaktiga. 

 

4.5.2 Aluminiumrikets verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrningen inom Aluminiumriket anser Lindström är bra och han anser att det inte 

behövs någon vidare förbättring. Det gäller även ledarskapet som består av ett direkt ledarskap då 

Aluminiumriket är en platt organisation. 
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Organisationen har vissa mål och dess vision är att man vill utveckla användningen av aluminium 

med hänsyn på miljö och ekonomi i Sverige. De har även interna mål om hur de ska gå tillväga, 

dessa mål har Lindström i uppgift att presentera för styrelsen varje år. 

 

Lindström anser att alla medlemmar inom organisationen har en gemensam syn och att alla har en 

gemensam värdegrund. Aluminiumriket används som en kommunikationslänk mellan 

medlemsföretagen och genom synlighet och argumentation uppnås det som organisationen 

strävar efter. 

 

Uppföljningen inom organisationen sker genom möten, träffar och seminarium. Aluminiumriket 

har inga konkurrenter på marknaden och därför har de en ledande position. 

 

Aluminiumriket använder sig utav en variant av det Balanserade styrkortet, som kallas för 

cockpitmodellen. Lindström anser att denna är en mer lättförståelig modell. Cockpitmodellen 

innebär att man har den ekonomiska verksamhetsdatan som grund. Vilken kan vara exempelvis 

budgeten, som det sedan görs en analys på. Detta innebär att man slutligen ser tillståndet inom 

organisationen, som sedan tas upp för styrelsen. Lindström nämner att organisationen använder 

sig av mycket kompetensutveckling och sammanfattningsvis anser han inte att ett balanserat 

styrkort skulle kunna implementeras i organisationen som den ser ut idag. 

 

4.5.3 Aluminiumrikets fördelar och svårigheter med att nätverka 

Fördelarna med att vara ett nätverkande företag är enligt Lindström att nätverket är starkare än ett 

enskilt företag. Nackdelarna anser han är svårigheter med att kunna vara synlig på marknaden, att 

synas i media och i andra sammanhang.  

 

4.5.4 Aluminiumrikets Styrkor, hot, möjligheter och svagheter  

Styrkorna inom Aluminiumriket anser Lindström är att de syns och hörs bra samt är välkända 

inom branschen. Hoten men även möjligheterna för organisationen är förändrad miljö och dess 
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svagheter är organisationens storlek samt finansieringen som enbart består av medlems-

finansiering. 
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Kapitel 5  

 

5 Analys 
Detta avsnitt behandlar jämförelsen mellan teorin och empirin. Vi kommer utifrån den fakta vi 

fått från våra respondenter att se dess likheter och skillnader med teorin. I slutet av kapitlet 

kommer vi att se till hur det i nuläget är i nätverken i förhållande till de olika stegen i 

implementeringsprocessen. 

 

5.1 Skillnader och likheter inom nätverk 
Innebörden med nätverkande organisationer är enligt Dalsgaard (1998) att ett antal grupper 

sammanbinds och bildar strukturer. Han påstår att detta bidrar till att nya kommunikationskanaler 

öppnas, vilket leder till att snabba beslut kan tas. Rylander (2004) påstår att företagsledningen har 

möjlighet att utnyttja nätverk för att öka företagens konkurrensförmåga.  

 

I vår jämförelse mellan intervjuföretagen kan vi se att det finns skillnader när det gäller 

konkurrens. Främst på grund av vilken bransch nätverket befinner sig och vad de anser vara 

konkurrens. Inget av nätverken vi samlat empiri ifrån har någon direkt konkurrens inom 

branschen, dock kan bidrag från kommun och stat konkurreras om med kommunala och statliga 

verksamheter. Vi kan ifrån empirin utläsa att nätverken på olika sätt anser sig ha fördelar inom 

dess bransch då de drar nytta av varandra och har ett unikt koncept.  

 

Våra intervjupersoner säger att kommunikationen fungerar bra mellan kontaktpersonerna i 

nätverken. Dock finns det svårigheter gällande medlemsföretagens medarbetares aktivitet och 

engagemang. Ett av de intervjuade nätverken har en lösning för att få alla medlemmarna 

intresserade, de har delat upp verksamheten efter vad som efterfrågas, för tillfället rörde det 

marknadsföring, affärer och utveckling. Anjar säger att kommunikationen mellan 

medlemsföretagen påverkas av situationen de befinner sig i, på så sätt att oro kan uppstå, 

exempelvis för att förlora en kund eller ett koncept till någon annan i nätverket. 
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Enligt vår teori rör idén bakom nätverksorganisationer samhörighet, som de inblandade parterna 

ska skapa tillsammans. Viktigt är att inte bara ledningen bestämmer utan alla har rätt att komma 

med lösningar och förslag.  

 

Enligt sammanställningen av våra intervjuer anser alla respondenter att god kommunikation är av 

största vikt och att detta främst sker genom möten inom de nätverkande företagen. Problemet 

med kommunikationen är att fånga de som inte är nätverkets kontaktpersoner inom 

medlemsföretagen, för att skapa delaktighet i hela nätverket. Vår referensperson säger att det är 

viktigt att de företag som är aktiva medlemmar i nätverket har genomtänkta mål och strategier 

och klara målsättningar om varför de är med. Detta underlättar för nätverket att skapa nöjda 

kunder, underlag till nätverkets mål samt bidra till nätverkets framtida utveckling. 

 

5.1.1 Fördelar och svårigheter med att arbeta i nätverk 

Kritik mot föråldrade organisationsformer är att de anses ha ineffektiva kommunikations-

processer, osäkra och långsamma beslutsvägar, låg respekt för den enskilda människan, brist på 

arbetsuppgifter samt överbelastning. Dessa nackdelar har lett till uppkomsten av nätverkande 

organisationer som syftar till att förändra organisationsformen så att den blir flexiblare och lättare 

kan anpassa sig till omgivningens krav. (Dalsgaard, 1998).  

 

Fördelarna med att vara en nätverkande organisation skiljde sig mellan intervjupersonerna i viss 

mån, dock rörde svaren flexibilitet och ökade möjligheter. Hedberg säger vid intervjun att styrkan 

i att samarbeta med andra företag, ta hjälp av varandra gällande djupkompetensen eller köpa in 

tjänster av varandra är de främsta fördelarna för medlemsföretagen i nätverket. Lindström 

påpekar att nätverket är starkare än enskilda företag vilket Anjar uttrycker �Ensam är inte stark�. 

Hon anser även att fördelarna med att vara ett nätverkande företag är att man kopplar ihop 

kompetenser från olika företag och på så sätt skapar ett attraktivt koncept. 

 

I teorin i referensramen tar vi upp att svårigheter med nätverkande organisationer kan vara att 

vissa människor är mer inåtvända och saknar intresse av att ha kontakt med andra människor. Ett 
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annat problem kan vara att få kommunikationen mellan de olika företagen att fungera. Därför 

ligger vikten i hur man ska kunna skapa de bästa kommunikationskanalerna inom nätverket. 

 

Svårigheterna inom nätverksorganisationer handlar enligt Hedberg och Nilsson om att 

medlemsföretagen har olika intressen och anledningar till varför de är med i nätverket samt skapa 

intresse hos medlemsföretagen. Detta kan leda till svårigheter gällande att infria allas 

förväntningar. Här skiljer sig Lindström från de övriga som ser marknadsföring och synlighet på 

marknaden som den största svårigheten för nätverket. Anjar menar att svårigheter med att vara 

nätverkande företag är att vinsterna inte syns omedelbart. Det kan också finnas oro hos 

medlemsföretagen att exempelvis förlora en kund till ett annat företag. För att undvika att 

nätverket förlorar resurser i form av tid och pengar måste medlemmarna och styrelsen ha klart för 

sig vad de vill ha ut av samarbetet.  

 

5.1.2 Struktur inom nätverk  

Teori inom ämnet menar att företagskulturen inom nätverkande företag kännetecknas av 

decentralisering, mångsidiga ledarroller, flexibla organisatoriska gränser, värdegrundlag, hög 

grad av innebörds beroende och genomskinlighet. De mest förekommande strukturerna inom 

nätverkande organisationer är bemannings-, process-, kompetens- och relationsstruktur.  

 

Vår referensperson säger att ett balanserat styrkort kan hjälpa nätverkande företag att skapa en 

god struktur, främst då det i dessa företagsformer inte endast går att se till det finansiella 

resultatet. Hon säger vidare att det också är svårt att mäta nätverksföretagens ekonomiska 

resultat, detta leder till att en gemensam resultatmodell är relevant. Nätverket PUCK har en tydlig 

struktur som är uppdelad efter funktion och verksamhetens olika arbetsområden, se figur 2. 

Strukturen i nätverken skiljer sig åt beroende på hur många medlemsföretag de har och i våra 

respondenters nätverksorganisationer är dessa differenser ansenliga. 

 

5.1.3 Faktorer för att nå framgång inom nätverk  

Viktiga faktorer till att nätverkande organisationer ska bli framgångsrika är att det ska finnas en 

öppenhet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla bland medarbetarna (Dalsgaard, 1998).  
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För att skapa engagemang enligt våra intervjupersoner bjuder styrelsen för nätverket regelbundet 

medlemmarna till möten, seminarium och mässor för att företagen ska kunna dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter till varandra, samt för att marknadsföra medarbetarnas kompetens. 

Inom Aluminiumriket låter styrelsen medlemmarna vara delaktiga i verksamhetsplaneringen som 

ett sätt att öka intresse för nätverket och dess funktion. Vår referensperson menar att för att 

nätverket ska bli framgångsrikt bör organisationen gemensamt besluta vad de vill uppnå, hur det 

ska mätas och vilka nyckeltal som passar organisationen. Även Anjar pekar på vikten av att ha 

möten där medarbetarna kan uttrycka sig, kommunicera och regelbundet ha uppföljningar. 

 

 

5.2 Hur kan BSC användas i nätverk 
I referensramen beskrivs att BSC är ett komplement till den traditionella ekonomistyrningen som 

bidrar till att fokusera på viktiga frågor och att finna balans mellan kort och långsiktigt tänkande. 

Det finns vissa grunder för BSC i företag och detta är att visionen som skapas ska vara tydlig och 

delad. Den ska vidare kommuniceras via mål och belöningar. Att sedan göra uppföljning av 

arbetet ger de inblandade lärdom och kunskap om verksamheten och dess framgångsfaktorer.  

 

Vår referensperson påstår att det är av största vikt att man jobbar med andra parametrar än 

bokslutet då syftet för de nätverkande företaget är att underlätta för andra företag. 

 

Syftet med BSC är att se sambanden mellan olika faktorer och koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. BSC bygger på tre 

tidsdimensioner vilka är igår, idag och imorgon.  

 

Nätverksföretagen arbetar i projektform och detta kan leda till svårigheter när det gäller att se till 

framtiden, det vill säga långsiktigt. Att avsluta projekten kan ses som delmål som hela tiden utgår 

från dagsläget och kanske en kort tid framåt. PUCK är det nätverk som utav våra intervjunätverk 

varit verksamt längst på marknaden. Utifrån deras strukturmodell (Figur 2) kan vi se att de är 

medvetna om vikten av att se till igår, idag och imorgon. Tillverknings- och serviceprocesserna 

handlar om vad nätverket gör idag och gjorde igår. För att skapa goda förutsättningar för en ljus 
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framtid ser de till FoU, utbildning samt framtida etableringsområden. Två av våra tre 

intervjupersoner arbetar inom nätverk som är skyldiga att se till miljön i dess tillverkning och 

användning, även detta är en nutida och framtida vision. 

 

Ett av våra intervjuföretag anser att ett viktigt syfte inom företaget är att medlemmarna känner 

affärsnytta på så sätt att nätverket bidrar till att de kan uppfylla sina enskilda mål. Målen kan 

variera mellan medlemmarna och kan innebära bland annat kompetensförsörjning, ökad 

lönsamhet eller ökad kvalitet. 

 

5.2.1 Möjliga perspektiv i BSC 

De finns fyra ursprungliga perspektiv inom det balanserade styrkortet, vilka är de finansiella, 

kund, interna process- och utvecklingsperspektivet. Inom det finansiella perspektivet styrs, 

analyseras och planeras verksamheten med traditionella ekonomiska mål och styrtal. I 

kundperspektivet ser företaget till hur verksamheten ser ut idag samt vilka kundvärden företaget 

ska tillfredställa och varför kunderna ska vara beredda att betala för dem. Det interna 

processperspektivet ser till verksamheten idag men är mer internt riktat än kundperspektivet. 

Fokus ligger på de interna processer som ska användas för att uppfylla kund och 

ägarförväntningar. Inom utvecklingsperspektivet ser man till den framtida utvecklingen och vad 

som krävs för att företaget ska kunna fortsätta utveckla den kunskap som behövs för att 

tillfredställa kunderna.  

 

Våra intervjuföretag säger sig främst se till det finansiella perspektivet men sammanställningen 

visar att vikt vid kommunikation och kvalitetssäkring också är i fokus. Dessa två begrepp 

härleder vi till interna process- och utvecklingsperspektivet. Enligt vår empiri är syftet att hela 

nätverket ska växa och utvecklas, vilket skulle kunna ses som ett mål i utvecklingsperspektivet. 

Där pekas också på vikten av att utveckla kompetensen inom organisationen och att de ska vara 

ett av de ledande nätverken inom Sverige för kompetens och goda affärer.  

 

Vår referensperson har använt sig utav en form av BSC i ett nätverkande företag och anser att det 

är ett bra styrmedel då det skapar en bra struktur och styrelsen ser till mer än bara det ekonomiska 
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resultatet. De perspektiv hon använde sig av vid implementeringen av styrkortet var det framtida 

utvecklings-, kund-, delägar-, ekonomi- och det inre effektivitetsperspektivet.   

 

5.2.2 Ett framgångsrikt BSC 

Ett viktigt syfte till att använda BSC är att skapa en lärande organisation som enligt Garvin 

(1993) är en organisation som är bra på att skapa, använda, överföra kunskap samt förändra 

beteenden så att företaget får nya kunskaper och insikter. Lärande sker via individer, därför är det 

inom organisationen av stor vikt att dokumentera och sprida kunskap och kompetens.  

 

Intervjuföretagen använder sig av mycket kunskapsöverföring vilket är en stor del av arbetet 

inom nätverkande organisationer. Detta blir en styrka för företagen i och med att de lär sig av 

varandra och utnyttjar befintlig kompetens. Vidare innebär det att denna överföring är dess 

största gemensamma framgångsfaktor. Anjar anser att det för att ha en god kommunikation inom 

nätverket är viktigt att organisationen gemensamt beslutar vad de ska uppnå och hur de ska mäta 

detta.  

 

 

5.3 Möjlighet att implementera BSC i nätverkande företag 
För att ett företag ska kunna implementera ett balanserat styrkort i verksamheten finns det en 

redan bestämd process som utmynnar i elva steg.  

 

5.3.1 Första steget� 
� handlar om att definiera branschen, dess utveckling och företagets roll för att kunna skapa en 

gemensam syn kring de krav och förutsättningar som branschen har. SWOT-modellen är ett 

verktyg som företaget kan använda för att uppmärksamma dess styrkor, svagheter, hot och 

möjligheter.  

 

Branschen är lätt att definiera inom nätverken, då de innehar en nisch som är unik. Exempelvis 

Aluminiumriket där medlemsföretagen sysslar med aluminium i alla dess former. Genom våra 

intervjuer fick vi reda på vad intervjupersonerna ansåg vara nätverkens främsta styrkor, 
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svagheter, möjligheter och hot. Detta underlättar för nätverksorganisationen när de ska definiera 

sin roll och position. Gemensamma styrkor och möjligheter som våra intervjupersoner har tagit 

upp är bred kunskap och kompetens inom nätverket, personliga kontakter mellan 

medlemsföretagen, allians mellan intressenter samt att ta lärdom av de andra medlemmarna. 

Nilsson nämner även frihet i företagsformen, korta processtider och att de har en god tradition på 

marknaden som möjligheter och styrkor som finns i och med att de är ett nätverksföretag. De hot 

och svagheter som var gemensamma för respondenterna rörde medlemmarnas olikheter, 

medlemsfinansiering samt olika fokus hos medlemmarna. En av våra respondenter nämner också 

politikers okunskap, högkonjunktur samt osäkerheten i att vara en underbemannad organisation 

som hot. Att nätverksorganisationerna har en insikt i vad som är deras styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot är av stor vikt för att undvika att de hamnar i risksituationer. De kan också 

ses som hjälpmedel för dem att definiera rollen de har samt åt vilka aspekter de bör se till för att 

utvecklas.  

 

5.3.2 Andra steget� 

�i processen ska företagets vision fastställas/stämmas av.  

 

Samtliga intervjuföretag har en bestämd vision. Denna skiljer sig åt på grund av olikheter i 

verksamheterna. Exempel på en vision kan vara att företaget ska utvecklas i förhållande till god 

ekonomi och miljö. Eftersom alla företagen har en vision ska de i det här steget stämma av så att 

den stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten samt se till att medarbetarna är insatta i 

visionen. 

 

5.3.3 Tredje steget... 

� i processen handlar om att fastställa perspektiven. Dessa ska baseras på logiken i 

verksamheten och de ska finnas samband mellan de valda perspektiven.  

 

Ett av våra intervjuföretag använder sig utav en variant av ett balanserat styrkort, där det 

finansiella perspektivet ligger i fokus. Denna variant kallas för Cockpitmodellen och vår 

respondent ansåg att den var enklare att arbeta utifrån än det balanserade styrkortet. 
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När det gäller Aluminiumriket och Tunga Fordon kan det vara av stor vikt att utforma ett 

perspektiv som ser till miljön och dess förändringar. Lindström säger att organisationens främsta 

hot och möjlighet är just miljön och nya lagstiftningar angående denna. Gemensamt för nätverken 

är att de anser att kompetens är en viktig faktor i arbetet. Därför anser vi att även 

utvecklingsperspektivet skulle kunna vara ett alternativt perspektiv för våra samtliga 

intervjupersoners nätverk. Medlemmarna i nätverksföretagen är dess kunder och stora delar av 

nätverkens arbete handlar om att skapa nöjda medlemmar som stannar kvar i nätverket. 

Nätverken finansieras genom medlemsavgifter och bidrag som de erhåller av offentliga aktörer. 

Det interna processperspektivet kan även det vara relevant för nätverken då dessa arbetar främst 

genom projekt, på kort sikt. Detta leder till att de fyra ursprungliga perspektiven i BSC är 

användbara också i nätverk samt ytterligare ett perspektiv angående miljön. 

 

5.3.4 Fjärde steget� 

 � handlar om att bryta ner visionen och formulera mål.  

 

De nätverk vi har intervjuat har nedskrivna mål och en vision som arbetet utgår ifrån. Målen är 

relativt konkreta i samtliga fall och det som behövs göras i detta steg är att dela upp dem utefter 

perspektiv.  Ett av nätverken vi haft kontakt med använder indikatorer som mål exempel på dessa 

är processutvärdering, antal medlemsföretag som ska bibehållas eller öka samt att genom tillväxt 

öka nätverkets konkurrenskraft. Vår referensperson anser att om man ska kunna få 

medlemsföretagen aktiva i verksamhetens mål är det nödvändigt att klargöra för dem vikten av 

att företagen har klara målsättningar om varför de är med i nätverket.   

 

5.3.5 Femte steget� 

 � innebär att styrelsen ska identifiera kritiska framgångsfaktorer som påverkar företaget i olika 

riktningar med syfte att nå visionen. Dessa faktorer kan ge företaget underlag som behövs för att 

ta fram relevanta nyckelmått.  

 

Sammanfattningsvis anser våra intervjupersoner att nätverkens kritiska framgångsfaktorer främst 

rör finansieringen som sker genom medlemsavgifter och offentligt stöd. Utan dessa medel kan 
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företagen inte fortlöpa med sina verksamheter, detta medför att nätverken har i uppgift att skapa 

nöjda medlemmar och intressenter. 

 

5.3.6 Sjätte steget� 

�handlar om att utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband och skapa balans mellan 

perspektiven och måtten.  

 

Vår referensperson bekräftar, för att arbetet med BSC ska bli framgångsrikt måste organisationen 

gemensamt besluta vad de ska uppnå och vilka nyckeltal och mått de ska ha. Ett av de intervjuade 

företagen nämner att de använder sig utav färdigställda enkäter för att mäta upp vissa icke-

monetära nyckeltal. Detta företag använder sig också av indikatorer för att utveckla mått och 

identifiera orsak-verkan-samband. Exempel på en indikator inom nätverket är processutvärdering, 

som rör uppföljning kring dess projekt och utgången av dem.  

 

5.3.7 Sjunde steget� 

 � innebär att fastställa det övergripande styrkortet och presentera detta för inblandande parter. 

Det är av stor vikt att implementeringen av styrkortet sker så smärtfritt som möjligt och att alla 

inom organisationen är överens.  

 

I dagsläget använder inget av nätverken enligt våra intervjupersoner sig av det balanserade 

styrkortet. Det nätverk som arbetar utifrån Cockpitmodellen samt det nätverk som använder sig 

av indikatorer i verksamhetsstyrningen är dock inte så långt ifrån att fastställa ett övergripande 

styrkort. Likväl tror vi att det kan vara svårt för ett stort nätverk att komma överens med alla 

medlemsföretagen om vad det övergripande styrkortet ska bygga på, samt att skapa engagemang 

hos dem. Den goda kommunikation som råder mellan kontaktpersonerna inom nätverken främjar 

möjligheterna till att en eventuell implementering kan ske relativt smärtfritt.  
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5.3.8 Åttonde steget� 

 � i processen handlar om att bryta ner styrkortet och måtten i organisationen till en nivå som är 

konkret, så att inblandade parter får förståelse och kan koppla sina insatser till företagets 

övergripande mått. 

 

Även detta steg beror till stor del på god kommunikation och tydliga direktiv och mål. Enligt vår 

teori är alla människor olika gällande sociala relationer, engagemang och öppenhet. Ett problem i 

detta steg är att få kontaktpersonerna att påverka sina medarbetare inom varje företag att bli 

delaktiga i projektet. Detta tror vi kan underlättas om medarbetarna kan se samband mellan sina 

egna insatser med nätverkets framgång.   

 

5.3.9 Nionde steget� 

� i processen innebär att formulera mål på både lång och kort sikt.  

 

Sammanställningen av våra intervjuer visar att nätverken har mål på både kort och lång sikt. På 

lång sikt handlar det främst om att överleva och fortsätta utvecklingen som krävs för att vara 

ledande på marknaden. Mål på kort sikt rör främst de projekt som nätverken ska genomföra. För 

att kunna formulera mål på både kort och lång sikt gäller det för nätverken att vara flexibla och 

öppna för förändringar. Eftersom det inom nätverken finns många olika typer av mål, dels 

nätverkets övergripande mål, det enskilda medlemsföretagens mål samt kortsiktiga mål för 

projekten. 

 

5.3.10 Tionde steget� 

�innebär att företagsledningen ska ta fram en handlingsplan som innehåller ansvarsområden och 

tidsplanering för både del- och slutredovisning.  

 

Vi har sett att det i vissa av våra intervjuföretag finns dessa former av planeringar inom andra 

områden, därför anser vi att det är möjligt att göra en handlingsplan också för ett BSC. Det som 

kan skapa svårigheter är att nätverken i sig har få anställda och därmed knappa tidsresurser. De 
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anställda har enligt dem själva redan i dagsläget mycket att göra och kan få svårt att finna tid för 

ännu ett moment.  

 

5.3.11 Elfte och sista steget� 

 �i processen rör implementeringen av styrkortet och för att de inte på längre sikt ska förlora sin 

funktion gäller det att företaget har uppföljningar i alla delar och funktioner av verksamheten.  

 

Två av tre intervjuföretag samt vår referensperson anser att en implementering av ett balanserat 

styrkort i dess verksamheter skulle vara möjligt och framgångsrikt. Det nätverk som idag inte 

anser sig vara i behov av att implementera ett BSC använder sig utav Cockpitmodellen. Modellen 

bygger på indikatorer som jämförs år efter år. Dessa mätare visar om nätverket nått uppsatta mål 

och hur de knappa resurserna ska fördelas. Vi tror att de valt denna modell då BSC är mer 

avancerad och det som i den här modellen kallas indikatorer blir i BSC de olika perspektivens 

mått. BSC har fler fokusområden än Cockpitmodellen och kan säkerligen utan vidare kunskaper 

inom området kännas förvirrande.  
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Kapitel 6  

 

6 Diskussion och Slutsats 
Detta kapitel präglas av diskussioner kring det resultat vi kommit fram till. Vi tar också upp våra 

synpunkter på det vi fått fram kring analys och teori. Vidare redovisas tankar kring vad vi fått 

fram av vårt arbete samt ifall vi har idéer kring vad som kan förbättras och hur. Slutligen ger vi 

förslag på områden att forska vidare kring samt kritiserar vårt arbetssätt. 

 

 

6.1 Diskussion 
Utifrån vår analys kan vi se att nätverkande organisationer är i behov av en systematiserad 

verksamhetsstyrning som är tydlig och kommunicerbar. Nätverkens främsta mål är att behålla 

sina medlemsföretag och finansiärer. Viktiga egenskaper hos det nätverkande företaget är i och 

med detta att kunna vara anpassningsbara och ha en god kommunikation. Vi har i vår 

problemformulering utgått ifrån att ett anpassat balanserat styrkort skulle kunna bidra till en god 

verksamhetsstyrning. I våra undersökningar har tre av fyra intervjupersoner nämnt att ett styrkort 

skulle vara möjligt att implementera i nätverket, problemet ligger i hur det ska åstadkommas.   

 

Enligt vår teori är en av idéerna till organiseringen kring nätverk att företagen ska utveckla en 

modell som är lämpad efter de aktuella förhållanden som råder i företagen. Vi har haft detta i 

åtanke när vi har undersökt ifall BSC kan vara en sådan modell, och vilka anpassningar som 

skulle behövas. Utifrån referensramen påpekas vikten av att ha ett långsiktigt fokus inom 

verksamheten för att kunna implementera ett BSC. Därför behöver ledningen i nätverket utveckla 

målen samt granska eventuella svårigheter och möjligheter inom nätverket. Möjligheterna och 

svårigheterna varierar från nätverk till nätverk beroende på bland annat form, storlek, 

engagemang från ledning, mognadsfas, ekonomi och intressenter.  

 

6.1.1 Problem och förutsättningar för att implementera BSC i nätverk 

Vi har utgått ifrån en typ av SWOT-modell när vi sett till implementeringen av BSC i nätverk, 

detta för att klargöra om det finns ett behov och en utförbarhet. 
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Problem som har uppkommit under rapporterns gång handlar om att få alla medarbetare i 

medlemsföretagen insatta i nätverket och dess betydelse för företaget. Ett annat problem är 

nätverkets komplexa situation gällande den omfattande strukturen. I och med stora olikheter när 

det rör varför medlemmarna är med i nätverket och vad de vill uppnå med medlemskapet uppstår 

svårigheter för nätverket att prioritera och uppfylla önskade krav. Ytterligare faktorer som 

påverkar möjligheten till implementering av ett BSC är de knappa resurser nätverket har 

angående tid och personal. I och med de projektarbeten som nätverk ställs inför har de ofta ett 

kortsiktigt fokus. Dessa projekt utgör huvuddelen av nätverkets uppgifter, vilket medför 

svårigheter att inom nätverket skapa långsiktiga perspektiv. Vi har haft funderingar kring ifall 

resultaten ifrån dessa projekt skulle kunna utgöra nätverkets indikatorer eller mått och för att 

skapa en helhetsbild placera dem inom olika perspektiv.  

 

Från våra intervjupersoner har vi fått veta att engagemanget från medlemmarna i nätverket 

varierar. I referensramen beskrivs att inom nätverksorganisationer får alla vara med och 

bestämma. Detta tycker vi inte riktigt stämmer utifrån den empiri vi fått ta del av. De medlemmar 

som har direkt kontakt med nätverksorganisationen är ofta intresserade av verksamheten. De som 

inte har denna kontakt kanske inte ens är medvetna om dess existens och kan därmed inte 

påverka beslutsfattandet i nätverket. Problematiken blir därför i de flesta fall att fånga 

medarbetarna på företagen och skapa intresse och engagemang hos dem. Vi tror att detta kan ske 

genom belöningar från antingen nätverket eller kontaktpersonen till nätverket. Dessa belöningar 

kan vara i form av bonus, provision, team-resor, ökade förmåner eller uppmuntran. Genom våra 

intervjuer har vi fått veta att en del av medlemsföretagen är helt passiva. Detta anser vi är ett hot 

för nätverket när det gäller att skapa engagemang och aktivitet hos dem, vilket en implementering 

av ett balanserat styrkort kräver. 

  

Motstånd som kan uppkomma i och med en implementering av BSC i nätverk tror vi kan vara 

medarbetares ovilja och rädsla inför förändringar samt okunskap hos alla inblandade. Det är av 

största vikt att nyttan av implementeringen är större än kostnaderna för både företag och 

organisation.   
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Förutsättningar för att använda ett BSC som styrmedel inom nätverk är att de har god 

kommunikation, bra relationer och en vilja att förbättra verksamhetsstyrningen. Vi tycker att 

dessa förutsättningar är grunden för att möjliggöra en implementering och vi kan utläsa från vår 

analys att också intervjupersonerna betonar vikten av detta. En annan förutsättning som vi anser 

avsevärd är att styrelse och ledning inom nätverket har samma eller lika syn på vad de vill 

åstadkomma och hur en framgångsrik styrning ser ut. Detta är nödvändigt för att kunna 

genomföra de första stegen i den befintliga processen angående implementering av BSC.  

 

Möjligheterna för våra intervjuade nätverk att använda BSC i verksamhetsstyrningen är goda 

men varierar från nätverk till nätverk. Det vi uppmärksammat är att de nätverk som varit 

verksamma en längre period har en stabilare tillvaro och är mer mogna för förändringar. Det vi 

också haft funderingar kring är hur stor betydelse erfarenheter hos VD och styrelse har för 

möjligheten att implementera ett Balanserat styrkort. Vi tycker att de som varit aktiva inom 

branschen ett längre tag är mer öppna för organisatoriska förändringar. Ytterligare en möjlighet 

som uppkommer i och med tillämpning av ett BSC menar vi kan vara att styrelsen får en 

helhetsbild av nätverket samt så småningom hittar nätverkets kritiska framgångsfaktorer.      

 

6.1.2 I vilka avseenden skiljer sig nätverk från enskilda företag vid implementering av BSC 

Delar av det Balanserade styrkortets syfte handlar om att finna balans mellan stabilitet och 

förändring i företaget, balans mellan kort- och lång sikt, balans mellan styrkortets olika delar och 

balans mellan hur vi själva ser oss och hur andra ser oss. När det gäller att skapa balans mellan 

förändring och stabilitet i nätverk tror vi att de har en fördel eftersom nätverk ofta är flexibla och 

anpassningsbara. I och med den komplexa strukturen som ett nätverk medför blir svårigheten att 

finna stabilitet. När det handlar om att finna balans mellan kort- och lång sikt anser vi att det i 

nätverken kan uppkomma fler svårigheter än i ett enskilt företag. Främst på grund av att man 

inom nätverken arbetar med projekt på kort sikt och utan en helhetssyn så är det svårt att finna 

balans mellan projekten och nätverkets långsiktiga mål. Vid en av våra intervjuer nämnde 

respondenten att dessa svårigheter påverkade verksamhetsstyrningen. Balans mellan styrkortets 

olika delar blir i nätverk detsamma som i ett enskilt företag med förutsättning att de lyckas 

åstadkomma balans mellan kort- och lång sikt. När det gäller den egna synen och allmänhetens 
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syn på nätverket är det främst finansieringen som påverkas. Detta anser vi inte är någon större 

skillnad från hur det fungerar i enskilda företag. 

 

Vi tar i vår referensram upp att det finns fördelar för nätverk att vara ekonomiska föreningar 

istället för aktiebolag. Detta för att aktieägarna kan ställa krav på verksamheten när ekonomin går 

dåligt. I en ekonomisk förening existerar inte detta dilemma. Därför anser vi att de nätverk 

(PUCK och Aluminiumriket) som har denna organisationsform har större möjlighet att inrikta sig 

på andra perspektiv än det finansiella.  

 

En annan problematik när det gäller just nätverkande organisationer är hur man inom 

organisationen kan veta vilka affärer som beror på nätverkets insatser. Den här svårigheten gör att 

medlemsföretagen kanske inte kan se nyttan med vad nätverket tillför den egna verksamheten, 

samt ifall det finns behov av förändringar i nätverkets struktur. För nätverket kan det i och med 

detta uppstå problematik gällande strukturering, fokus och kritiska framgångsfaktorer. Eftersom 

en god struktur kräver referenser till var och hur intäkter, kostnader, aktiviteter och prioriteringar 

sker och görs. Vi tror att detta kan lösas genom handlingsplaner som tydliggör insatser från 

nätverket och medlemmarna.  

 

Det är mer komplext att implementera ett BSC i en nätverksorganisation än ett enskilt företag då 

det är flera mål och visioner som ska stämma överens och så småningom kombineras och bli en, 

nätverkets. Utifrån den ska målen delas upp efter de valda perspektiven för att bibehålla 

utvecklingen av det balanserade styrkortet, även detta kan bli mer komplicerat för ett nätverk då 

alla inblandade bör vara överens. Vi tror att detta är ett av de svåraste stegen, att få medlemmarna 

insatta i målen och ge av sitt företags tid och resurser för att främja nätverkets utveckling. 

 

Vår analys visar att två av de intervjuade nätverken använder sig av indikatorer i 

verksamhetsstyrningen. Enligt vår referensram används indikatorer till att göra mätningar för att 

hitta orsak-verkan-samband. Vi anser att det är ett bra hjälpmedel för att kunna utveckla och styra 

verksamheten, men dock inte tillräckligt. Därför anser vi att BSC kan vara ett komplement till 

indikatorerna för att verksamhetsstyrningen ska fungera.  
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6.2 Slutsats 
Utifrån vår analys och diskussion har vi kommit fram till vissa slutsatser kring vår 

forskningsfråga. Skapandet av BSC uppkom med syfte att öka konkurrenskraft i företagsvärlden. 

Uppkomsten av nätverk i sin tur kom också just för att öka konkurrenskraft och flexibilitet. Detta 

är en av de anledningar till varför vi tror att ett balanserat styrkort är möjligt att implementera i 

nätverksorganisationer. Dock anser vi att det krävs vissa anpassningar i styrkortet för att få det att 

fungera effektivt inom nätverkets verksamhetsstyrning. Dels på grund av dess komplexitet 

gällande omfattning och struktur men även på grund av nätverkets flexibilitet så krävs det också 

ett flexibelt styrkort.  

 

Vi har funderat kring processen att implementera ett balanserat styrkort i nätverk och kommit 

fram till lösningar samt förslag på vidare forskning. Vi tycker att den modell som idag finns för 

att implementera BSC i ett företag behöver utvecklas och kompletteras för att fungera inom 

nätverk. Kompletteringar som vi har kommit upp med rör hur man kan få in projekten som en del 

av styrkortet. Att dessa antingen kan vara indikatorer eller delmål för nätverket och på så sätt 

uppmärksammas i styrkortet. En annan viktig förutsättning för att BSC ska fungera är att det 

finns hållbara mål och en tydlig vision som alla kan ta till sig. Detta tror vi kan uppnås i och med 

de möten och seminarium som nätverken idag arbetar utifrån. Vidare kom vi fram till att fler 

perspektiv skulle kunna vara relevanta i ett styrkort för nätverk. Utifrån våra intervjuer har vi 

konstaterat att ett miljöperspektiv skulle kunna främja helhetsbilden inom nätverken.  

 

När det gäller medlemsföretagens engagemang och aktivitet tror vi att de passiva företagen som 

känner sig mer insatta i nätverkets verksamhet kan bli mer engagerade och aktiva. Samtidigt som 

förändringar som kräver tid och resurser från alla inblandade kan mötas med rädsla och ovilja. Vi 

tror att det i nätverket kan finnas företag som inte känner att de har samma mål och vision som 

dem och dessa kanske tar ett steg tillbaks eller avslutar medlemskapet. Alltså kan det vara viktigt 

med vidare forskning inom detta område och undersöka vad medlemmarna anser att nätverket har 

för nytta för dem.  

 

Vi tror att det är bäst att implementering av ett styrkort i verksamheten sker genom en 

utomstående person med kunskap inom ämnet samt en person i nätverket som har kontakt med 
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medlemmarna sedan innan. Detta eftersom människor i allmänhet har lättare att ta till sig 

information från personer i sin närhet eller ifrån personer som har bred kunskap om det som de 

talar om. Den här kombinationen tror vi främjar ingåendet och en förändring kan bli lättare att ta 

till sig för människor som tycker det känns onödigt, om de kan fråga och erhålla respons 

angående förändringen. Vi anser också att det är viktigt att nätverket låter förändringen ta den tid 

den kräver för att fungera på bästa sätt.  

 

Vi har haft i åtanke att en implementering i vissa fall skulle innebära större kostnader än vad den 

skulle göra nytta för nätverket. Här gäller det att vara tydlig och förklara för alla inblandade att 

nyttan med implementeringen inte syns direkt, utan i ett senare skede. Vi har också tänkt på att 

storleken på nätverket kan ha betydelse, att mindre nätverk kan ha föga behov av den här typen 

av verksamhetsstyrning.   

 

6.2.1 Implementering av BSC i PUCK 

PUCK har varit verksamma sedan 1996 och vi får känslan av att de är ett stabilt nätverk. 

Medlemmarna består av 36 företag och vi tycker att detta är ett nätverk i en hanterbar storlek som 

ändå kräver en utvecklad verksamhetsstyrning. Vår intervjuperson var positiv till en 

implementering av BSC och uppfattade kommunikationen inom nätverket som god. Utifrån dessa 

aspekter anser vi att PUCK är ett nätverk som är redo för den förändring och process som ett 

BSC medför.  

 

6.2.2 Implementering av BSC i Tunga Fordon 

Tunga Fordon har varit aktiva sedan år 2006 men vi får ändå känslan av att nätverket är öppet för 

en förändring i verksamhetsstyrningen. Dock finns det brister i kommunikationen med nätverkets 

medlemsföretag och dess medarbetare. Vår intervjuperson var positivt inställd till BSC som 

styrmedel. Dock är nätverket för tillfället underbemannat och detta kräver första prioritet innan 

en förändring av detta slag kan införas. 
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6.2.3 Implementering av BSC i Aluminiumriket  

När det gäller Aluminiumriket så har de varit aktiva sedan år 1999. Nätverket använder sig idag 

av den så kallade Cockpitmodellen som modell i verksamhetsstyrningen. Intervjupersonen ansåg 

att den här modellen fungerade bra för nätverket och han var inte motiverad till en förändring 

inom detta område. Vi anser att BSC kan vara ett komplement till Cockpitmodellen för att skapa 

en bredare syn inom nätverket. 

 

6.2.4 Alternativ modell 

Vi har under skapandet av vår rapport kommit fram till en modell som är anpassad till nätverk 

som kan ligga till grund för framtida forskning. Här har vi fått in ett nytt perspektiv som utefter 

verksamhet går att anpassa efter respektive behov. Modellen är ett utkast av vad vi har kommit 

fram till i våra diskussioner och slutsatser, se nästa sida.  
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 (Almheden, Lindgren och Olofsson) 

Figur 3 
 
För att de olika processerna ska fungera bra krävs rapportering, studier och uppföljningar. Detta 

tror vi kan ske genom en anpassad undersökningsmodell för respektive perspektiv, exempelvis 

NKI för kundperspektivet eller Nöjd-Medarbetar-Index för utvecklingsperspektivet.  

 

Beroende på vilken struktur nätverket innehar tror vi att vikten för de olika perspektiven kan 

komma att väga olika tungt. Bygger nätverket exempelvis på relationsstrukturen, som vi 

beskriver i referensramen, kanske mer tyngd kan läggas vid det interna processperspektivet.  

 

 

 

 

NÄTVERKETS 
VISION & MÅL

FINANSIELLA 
PERSPEKTIVET 
�Krav från 
medlemmarna 
�Krav från finansiärer 
�Krav från intressenter 

UTVECKLINGS 
PERSPEKTIVET
�Forskning 
�Utbildning 
�Seminarier 
�Mässor 
�Medlemsantal 

MILJÖ 
PERSPEKTIVET

�Viktiga frågor 
angående miljön 

INTERNA PROCESS 
PERSPEKTIVET 
�Medarbetarna i 
medlemsföretag 
�Projekt 

KUND 
PERSPEKTIVET
�Medlemmarnas krav & 
behov 
�Medlemmarnas nytta 
med nätverket 

IGÅR  

IDAG 

IMORGON 



 
- REFERENSLISTA - 

71  

Referenslista 

Tryckta källor 

Bendix, J. Dalsgaard, L. (1998) Nätverksorganisering: etablering och ledning av nätverk som ny 

organisationsform, Konsultförlaget Uppsala 

Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB Malmö 

Carlsson, M. (2004) Att arbeta med företagsanalys, Liber AB Malmö 

Gustavsen,B. Hofmaier, B. (1997) Nätverk som utvecklingsstrategi, SNS Stockholm 

Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning, Studentlitteratur Lund 

Olve N-G. Roy J. Wetter M. (2004). Balanced Scorecard i svensk praktik. Liber AB Malmö. 

Olve, Petri; Samuelson, T. (red.) (2004). Controllerhandboken. Industrilitteratur AB. Lidingö. 

Patel, R. Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur Lund  

Rylander, D. (2004) Nätverken och regional utveckling, Kompendiet, Göteborg 

 

Vetenskapliga rapporter 

Boye, P. Sandberg, S. (2005) PLUS- Plattform för Lärande, Utveckling och Styrning, Baltic 

Business Research Institute, Juni 

Garvin, D.A (1993). Building a Learning Organisation, Harvard Business Review, Juli- Augusti 

Kempinsky, P. (2005) På rätt väg!?, Nutek förlag, Stockholm 

 

Webbsidor 

Aluminiumrikets hemsida, uppdaterad 2007-12-07, besökt 10 December 2007 klockan 10:47, 

www.aluminiumriket.com 

PUCKs hemsida, publicerad 2000- 2005, besökt 10 December 2007 klockan 11:23, www.puck.se 

Sustainable Sweden Southeasts hemsida, uppdaterad 2007-03-22, besökt 17 December 2007 

klockan 10:50, www.sustainable-sweden.se  

Tunga Fordons hemsida, publicerad 2004, besökt 10 December 2007 klockan 09:33, 

www.tungafordon.com  

 



 
- REFERENSLISTA - 

72  

Intervjuer 

Anjar, Bodil 2007-12-13 

Hedberg, Christer 2007-12-11 

Lindström, Johan 2007-12-18 

Nilsson, Karin 2007-12-14 

 

Figurförteckning 

Figur 1, Olve, Petri (2004) s. 295 

Figur 2, PUCKs hemsida, www.puck.se 

Figur 3, Almheden, M. Lindgren, A. och Olofsson, M. (2008) Anpassad modell på BSC för 

nätverksorganisationer, Kalmar 

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Intervju med Christer Hedberg PUCK 

Bilaga 2 - Intervju med Karin Nilsson Tunga fordon 

Bilaga 3 - Intervju med Johan Lindström Aluminiumriket 

Bilaga 4 - Intervju med Bodil Anjar 

 



BILAGA 1 
 

  

Intervju med Christer Hedberg PUCK 
 
Om PUCK och Christer Hedberg 
 

1. Vad är du anställd som inom PUCK? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
4. Vad är dina tidigare erfarenheter kring nätverkande organisationer? 
5. Hur länge har organisationen varit aktiv på marknaden? 
6. På vilket sätt är PUCK ett nätverkande företag? 
7. Vilka är era partnerföretag? 
8. Vilka är era styrmedel? 
9. Vilka är era mål med den nätverkande verksamheten? Har ni kort- respektive långsiktiga 

mål? 
10. Vilken är er vision och ert syfte? 
11. Hur sker uppföljning kring ert arbete? 
12. Vad har ni för någon roll och position på marknaden? 
13. Hur är företaget uppbyggt vad det gäller avdelningar, teamarbete osv.  

 
Nätverkande organisationer 
 

14. Vilka är fördelarna med att vara ett nätverkande företag? 
15. Vad är nackdelarna/ svårigheterna med att vara ett nätverkande företag? 
16. Hur tycker du att verksamhetsstyrningen inom PUCK fungerar, är det framgångsrikt, 

krävs förbättring, någon förändring i största allmänhet? 
17. Hur fungerar kommunikationen inom företagen? 
18. Hur fungerar samarbetet? Sker det möten?  
19. Hur kan man få medarbetarna aktiva i hela verksamhetens mål? 
20. Hur fungerar ledarskapet inom organisationen? 

 
BSC 
 

21. Använder ni er utav Balanserat styrkort inom PUCK? 
22. Vilka perspektiv kan du anse vara relevanta för erat företag? 
23. Tror du att det skulle vara framgångsrikt att använda sig utav BSC i 

verksamhetsstyrningen? 
24. Vad anser du är era främsta styrkor, hot, möjligheter och svagheter? 
25. Anser du att ni har en gemensam syn inom företaget? 
26. Vad har ni för kritiska framgångsfaktorer inom PUCK? Hur kan ni uppnå det ni strävar 

efter? 
27. Har ni möten där alla medarbetarna kan lämna åsikter angående verksamhetsstyrningen?  
28. Använder ni er utav kompetensutveckling hos personalen? 
29. Vilka är era konkurrenter på marknaden? 
30. Slutligen, tror du att man skulle kunna implementera ett anpassat balanserat styrkort i er 

organisation? 
 



BILAGA 2 
 

  

Intervju med Karin Nilsson på Tunga fordon 
 
Om Tunga fordon och Karin Nilsson 
 

1. Vad är du anställd som inom Tunga Fordon? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
4. Vad är dina tidigare erfarenheter kring nätverkande organisationer? 
5. Hur länge har organisationen varit aktiv på marknaden? 
6. På vilket sätt är Tunga fordon ett nätverkande företag? 
7. Vilka är era partnerföretag? 
8. Vilka är era styrmedel? 
9. Vilka är era mål med den nätverkande verksamheten? Har ni kort- respektive långsiktiga 

mål? 
10. Vilken är er vision och ert syfte? 
11. Hur sker uppföljning kring ert arbete? 
12. Vad har ni för någon roll och position på marknaden? 
13. Hur är företaget uppbyggt vad det gäller avdelningar, teamarbete osv.  

 
Nätverkande organisationer 
 

14. Vilka är fördelarna med att vara ett nätverkande företag? 
15. Vad är nackdelarna/ svårigheterna med att vara ett nätverkande företag? 
16. Hur tycker du att verksamhetsstyrningen inom Tunga fordon fungerar, är det 

framgångsrikt, krävs förbättring, någon förändring i största allmänhet? 
17. Hur fungerar kommunikationen inom företagen? 
18. Hur fungerar samarbetet? Sker det möten?  
19. Hur kan man få medarbetarna aktiva i hela verksamhetens mål? 
20. Hur fungerar ledarskapet inom organisationen? 

 
BSC 
 

21. Använder ni er utav Balanserat styrkort inom Tunga fordon? 
22. Vilka perspektiv kan du anse vara relevanta för erat företag? 
23. Tror du att det skulle vara framgångsrikt att använda sig utav BSC i 

verksamhetsstyrningen? 
24. Vad anser du är era främsta styrkor, hot, möjligheter och svagheter? 
25. Anser du att ni har en gemensam syn inom företaget? 
26. Vad har ni för kritiska framgångsfaktorer inom Tunga fordon? Hur kan ni uppnå det ni 

strävar efter? 
27. Har ni möten där alla medarbetarna kan lämna åsikter angående verksamhetsstyrningen?  
28. Använder ni er utav kompetensutveckling hos personalen? 
29. Vilka är era konkurrenter på marknaden? 

 
 



BILAGA 3 
 

  

Intervju med Johan Lindström Aluminiumriket 
 
Om Aluminiumriket och Johan Lindström 
 

1. Vad är du anställd som inom Aluminiumriket? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
4. Vad är dina tidigare erfarenheter kring nätverkande organisationer? 
5. Hur länge har organisationen varit aktiv på marknaden? 
6. På vilket sätt är Aluminiumriket ett nätverkande företag? 
7. Vilka är era partnerföretag? 
8. Vilka är era styrmedel? 
9. Vilka är era mål med den nätverkande verksamheten? Har ni kort- respektive långsiktiga 

mål? 
10. Vilken är er vision och ert syfte? 
11. Hur sker uppföljning kring ert arbete? 
12. Vad har ni för någon roll och position på marknaden? 
13. Hur är företaget uppbyggt vad det gäller avdelningar, teamarbete osv.  

 
Nätverkande organisationer 
 

14. Vilka är fördelarna med att vara ett nätverkande företag? 
15. Vad är nackdelarna/ svårigheterna med att vara ett nätverkande företag? 
16. Hur tycker du att verksamhetsstyrningen inom Aluminiumriket fungerar, är det 

framgångsrikt, krävs förbättring, någon förändring i största allmänhet? 
17. Hur fungerar kommunikationen inom företagen? 
18. Hur fungerar samarbetet? Sker det möten?  
19. Hur kan man få medarbetarna aktiva i hela verksamhetens mål? 
20. Hur fungerar ledarskapet inom organisationen? 

 
BSC 
 

21. Använder ni er utav Balanserat styrkort inom Aluminiumriket? 
22. Vilka perspektiv kan du anse vara relevanta för erat företag? 
23. Tror du att det skulle vara framgångsrikt att använda sig utav BSC i 

verksamhetsstyrningen? 
24. Vad anser du är era främsta styrkor, hot, möjligheter och svagheter? 
25. Anser du att ni har en gemensam syn inom företaget? 
26. Vad har ni för kritiska framgångsfaktorer inom Aluminiumriket? Hur kan ni uppnå det ni 

strävar efter? 
27. Har ni möten där alla medarbetarna kan lämna åsikter angående verksamhetsstyrningen?  
28. Använder ni er utav kompetensutveckling hos personalen? 
29. Vilka är era konkurrenter på marknaden? 
30. Slutligen, tror du att man skulle kunna implementera ett anpassat balanserat styrkort i er 

organisation? 
 



BILAGA 4 
 

  

Intervju med Bodil Anjar  
 
Inledande frågor 
 

1. Vad arbetar du som? 
2. Vad har du för tidigare erfarenheter av nätverkande företag? 
3. Finns det något som du anser är bra som styrmedel för just nätverkande företag? 

 
Nätverkande organisationer 
 

4. Vilka är fördelarna med att vara ett nätverkande företag? 
5. Vad är nackdelarna/ svårigheterna med att vara ett nätverkande företag? 
6. Hur kan man få medarbetarna aktiva i hela verksamhetens mål? 
7. Vad har du för erfarenheter gällande: Svårigheter, möjligheter med kommunikation och 

uppföljningar? 
 

BSC 
 

8. Har du varit med och använt dig utav balanserat styrkort i nätverkande företag? 
9. Vilka perspektiv kan du anse vara relevanta för nätverkande organisationer? 
10. Tror du att det skulle vara framgångsrikt att använda sig utav BSC i 

verksamhetsstyrningen? Varför kan det vara framgångsrikt eller ej? 
 


