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Abstrakt 
 
Bakgrund och problemdiskussion: Det balanserade styrkortet Kaplan och Norton tog fram i 
början på 1990-talet är idag ett väl beprövat verktyg inom verksamhetsstyrningen i större 
företag. Det råder dock delade meningar om hur väl det lämpar sig att använda balanserat 
styrkort i små och medelstora företag. Utbudet av studier inom detta område är begränsat men 
den tidigare forskning som finns visar att användandet av balanserat styrkort i små och 
medelstora företag är lågt. Arbete med nyckeltal är däremot relativt vanligt och i vissa 
undersökningar kan vi hitta att arbetet påminner om ett balanserat styrkort men att företagen, 
eftersom de inte känner till begreppet, inte kallar det just balanserat styrkort. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur SMF-företag arbetar med nyckeltal kopplade till 
det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Vi ska också undersöka hur kopplingen till 
företagets strategi ser ut och om deras arbetssätt kan relateras till ett balanserat styrkort. Det 
gör vi genom at besvara frågan: Hur arbetar SMF-företag med nyckeltal och strategi relaterat 
till balanserat styrkort? 
 
Metod: Undersökningen är utförd med en kvalitativ ansats. Vi har utfört intervjuer med tre 
företag som definieras som små och medelstora. Intervjuerna har behandlat nyckeltal inom det 
balanserade styrkortets fyra perspektiv och hur kopplingen mellan nyckeltalen och företagens 
strategier ut. Ett viktigt beslut var att utelämna ”balanserat styrkort” som begrepp och istället 
fokusera på innehållet i det. Det gjordes för att minska osäkerheten hos respondenterna som 
kan bli av att använda för mycket teoretiska begrepp i den praktiska verklighet företagen 
befinner sig i. 
 
Slutsats: Undersökningen visar att inget av företagen arbetar med balanserat styrkort. De 
arbetade också i mycket liten utsträckning med nyckeltal inom det balanserade styrkortets 
fyra perspektiv och en formaliserad strategi saknades i två av företagen. Det var inte heller 
möjligt att relatera företagens arbete till balanserat styrkort. Det berodde på att strategin inte 
var tillräckligt formaliserad samt att inget av företagen använde nyckeltal inom 
lärandeperspektivet. Andra viktiga slutsatser var också att en misstro fanns, från ledningen i 
samtliga företag, mot att arbeta med nyckeltal i större utsträckning samt att behovet av 
formaliserad verksamhetsstyrning upplevs som mindre. 
 
Nyckelord: Balanserat styrkort i små och medelstora företag, verksamhetsstyrning i små och 
medelstora företag. 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Background and problem: The Balanced Scorecard Kaplan and Norton developed in the 
early 1990s is now a proven tool in business management in larger companies. However, 
there is disagreement on how well it lends itself to use the balanced scorecard in small and 
medium-sized enterprises. The range of studies in this area is limited, but previous research 
has shown that the use of the balanced scorecard in small and medium enterprises is low. 
Working with key performance indicators, however, is relatively common. In some studies we 
found that the work is reminiscent of a balanced scorecard but that the companies due to lack 
of knowledge about the theoretical term, do not call it precisely balanced scorecard. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how SMEs are working with key 
performance indicators linked to the balanced scorecard's four perspectives. We will also 
examine how the link with the company's strategy appear and if their work can be related to a 
balanced scorecard. The question:”How do SMEs work with key performance indicators and 
strategy related to the balanced scorecard?” will help to fulfill the purpose. 
 
Methodology: The survey is conducted with a qualitative approach. We conducted interviews 
with three companies defined as SMEs. The interviews have dealt with key performance 
indicators within the balanced scorecard's four perspectives and the link between the key 
performance indicators and corporate strategies. An important decision was to omit the 
"balanced scorecard" as a concept and focus instead on the content of it. It was made to 
reduce the uncertainty that may be created by using the theoretical term in the practical reality 
that the companies, included in this study, is in. 
 
Conclusion: The study shows that none of the companies is working with the balanced 
scorecard. They also worked in a very small extent with key performance indicators in the 
balanced scorecard's four perspectives. We also found that a formalized approach on strategy 
was lacking in two of the companies. It was not possible to relate the work of the companies 
to the balanced scorecard. This was because the strategy was not sufficiently formalized and 
that neither of the companies used key performance indicators within the learning perspective. 
Other key findings were that the management of all companies shows disbelief to work with 
key performance indicators to a greater extent and that the need for formalized performance 
management is seen as less important. 
 
Keywords: Balanced scorecard in small and medium-sized enterprises, business management 
in small and medium sized enterprises. 
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1. Inledning 

I Bakgrunden framförs en övergripande presentation av balanserat styrkort. I 
Problemdiskussionen flyttas fokus till uppsatsens undersökningsområde, balanserat styrkort i 
Små- och medelstora företag. Den diskussion som förs där mynnar ut i uppsatsens 
frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Företagsledare är väl medvetna om att företagets olika mål och hur de mäts, starkt påverkar 
chefers och anställdas beteende eller som Kaplan och Norton (1992) uttrycker: Det du mäter 
är det du får. De traditionella finansiella måtten, som baseras på redovisningen, hör till den 
industrialiserade eran och är idag utdaterade på grund av att det ställs andra krav på 
färdigheter och kompetenser. Kaplan och Norton (1992) förklarar vidare att vissa 
företagsledare och forskare hävdar att företagen måste göra de finansiella måtten mer 
relevanta medan andra anser att operationella mål istället ska mätas, som exempelvis 
cykeltider. Det är också de operationella måtten som ligger till grund för den framtida 
ekonomiska prestationen (Kaplan & Norton, 1992). Kaplan och Norton anser att företagen 
inte ska välja mellan finansiella och operationella mått. Deras forskning har visat att 
företagsledarna inte förlitar sig på en typ av mått utan att de istället vill ha en blandning för att 
mäta prestation och fokusera på kritiska delar av verksamheten.  
 
Kaplan och Norton genomförde i början av 1990-talet, alltså 25 år innan denna uppsats skrivs, 
ett forskningsprojekt där de tillsammans med representanter från 12 företag beslöt sig för att 
utveckla en ny modell för att mäta prestation (Bible, Kerr & Zanini, 2006). Deras arbete 
resulterade i framtagandet av det balanserade styrkortet, vilket första gången presenterades i 
en artikel år 1992 (Kaplan & Norton, 1992). Det balanserade styrkortet är uppbyggt av fyra 
perspektiv: Kundperspektivet, interna processperspektivet, lärandeperspektivet samt 
finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 1992). De fyra perspektiven besvarar fyra frågor 
som är essentiella för ett företags verksamhetsstyrning: Hur ser vi till att aktieägarna är nöjda? 
Hur ser kunderna på oss? Vad måste vi bli bättre på? Kan vi förbättra och skapa värde (Bible 
et al., 2006)? Inom varje perspektiv ska det finnas ett antal målsättningar till vilka företaget 
tar fram ett antal nyckeltal för att göra målsättningarna mätbara. De målsättningar som väljs ut 
att ingå i det balanserade styrkortet ska vara direkt hänförliga till företagets vision och 
strategier (Olve, Roy & Wetter, 1999). Alltså, den direkta kopplingen från vision och strategi 
till uppdelningen i fyra perspektiv och de nyckeltal som mäts inom vart och ett av 
perspektiven är vad som definierar ett balanserat styrkort (Olve et al., 1999). 
 
Kaplan och Norton (1992) framhåller också att det balanserade styrkortet ska ses som ett sätt 
att placera strategi och inte kontroll i fokus. Det får hela företaget att arbeta i samma riktning 
enligt företagets vision. Kaplan och Norton betonar i sin beskrivning av det balanserade 
styrkortet att “Ett väl utformat styrkort berättar historien om ett företags och/eller en 
affärsenhets strategi...” (Kaplan & Norton, 1996, fritt översatt i Olve et al., 1999, s. 30-31). 
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1.2 Problemdiskussion 
Det balanserade styrkortet är idag relativt vanligt i större organisationer och företag (Silk, 
1998). Enligt Rompho (2011) saknas det forskning som fokuserar på användningsområden 
och begränsningar i små och medelstora företag (SMF-företag, motsvarar det engelska 
uttrycket SME, se vidare kapitel 3.2.2). Många SMF-företag har inte kännedom om balanserat 
styrkort och därför är användargraden mycket låg jämfört med stora företag (Tennant & 
Tanoren, 2005, refererat i Rompho, 2011). McAdam (2000) förklarar att det samtidigt finns 
en övertygelse om att det skulle vara lika fördelaktigt för SMF-företag som för stora företag 
att implementera det. Hudson, Smart och Bourne (2001) poängterar att SMF-företag självklart 
kan skapa värde genom implementering av styrverktyg men det finns barriärer att ta hänsyn 
till i den typen av företag. Det är exempelvis resursbegränsningar och det faktum att 
styrverktyget kan bli för strategiskt orienterat. Modifieringar i det styrverktyg som ska 
implementeras är därför vanligt. Det finns dock en risk med att implementera ett styrverktyg 
som modifieras utan att noggrant utvärdera vad det får för konsekvenser (CIMA, 1993, 
refererat i Rompho, 2011) samt att för mycket fokus ofta hamnar på endast finansiell 
prestation (Chennel et al., 2000, refererat i Rompho, 2011). 
 
Giannopoulos, Holt, Khansalar & Cleanthous (2013) har genomfört en kvantitativ 
undersökning av 40 mindre företag, varav hälften i Storbritannien och hälften på Cypern. 
Deras resultat visar att balanserat styrkort endast används av tre företag och att kännedomen 
om balanserat styrkort är låg bland SMF-företag, vilket också Rompho (2011) nämner. 
Däremot arbetar många SMF-företag med någon form av nyckeltal och mått utan att de för 
den sakens skull själva väljer att kalla det balanserat styrkort (Giannopoulos et al., 2013). Vad 
beror det på? Giannopoulos et al. (2013) hittar möjliga förklaringar i att balanserat styrkort 
antingen är okänt eller för komplicerat för mindre företag. Cardoso Vieira Machados (2013) 
undersökning, som gjordes i Portugal, ger två ytterligare anledningar: Att företagen inte anser 
att förtjänsten motiverar kostanden det innebär att använda balanserat styrkort, samt att 
balanserat styrkort lämnar ut för mycket information som blir tillgänglig för andra. Rompho 
(2011) skriver att för mycket förändring av ett företags strategi också är en anledning som gör 
det svårt att arbeta med balanserat styrkort.  
 
Vi har inte funnit några undersökningar liknande den av Giannopoulos et al. (2013), utförda i 
Sverige. Därför är det intressant att undersöka hur tre svenska SMF-företag arbetar med 
nyckeltal och strategi, och ifall det finns några likheter med balanserat styrkort. Giannopoulos 
et al. (2013) nämner att deras undersökning begränsas av att deras data är insamlad via 
enkäter. De ger i sin artikel ett förslag på vidare forskning som de tror kan skapa ytterligare 
insikt i ämnet balanserat styrkort i SMF-företag: Att genomföra kvalitativa intervjuer med ett 
antal mindre företag. Det förslaget har varit en av grundtankarna bakom frågeställningen. 
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1.3 Frågeställning 
Hur arbetar SMF-företag med nyckeltal och strategi relaterat till balanserat styrkort? 

1.4 Syfte 
Att undersöka hur SMF-företag arbetar med nyckeltal kopplade till det balanserade styrkortets 
fyra perspektiv. Vi ska också undersöka hur kopplingen till företagets strategi ser ut och om 
deras arbetssätt kan relateras till ett balanserat styrkort.  

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen presenterar det 
balanserade styrkortets grundläggande idéer samt hur det är uppbyggt. Den andra delen 
fokuserar på hur det balanserade styrkortet används i små och medelstora företag. 

2.1 Det balanserade styrkortets historia 
Kaplan och Norton inledde i början av 1990-talet ett forskningsprojekt med 12 företag som 
låg i framkant när det gällde prestationsmätning (Kaplan & Norton, 1992). Det fanns bland 
dem ett missnöje med det traditionella sättet att mäta resultat, vilket till övervägande del 
bestod av finansiella mått (Mattsson, 2001). De finansiella måtten hade för stort fokus på 
dåtid, och gav inte den hjälp inför framtida strategiska beslut som efterfrågades av 
företagsledarna (Mattsson, 2001). Övrig kritik mot den traditionella ekonomistyrningen var 
att den var för kortsiktig, hade för lite fokus på omgivningen samt var oanvändbar för stora 
delar av organisationen eftersom många inte var tillräckligt insatta för att kunna relatera till de 
finansiella rapporterna (Olve et al., 1999). Av Kaplan och Nortons (1992) undersökning 
framkom att företagsledarna sällan ville förlita sig på en uppsättning mått för att mäta 
prestationen. Det fanns en motsättning i att vara långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt 
fokusera på den statiska redovisningsmodellens utfall (Kaplan & Norton, 1999). Kaplan och 
Nortons forskningsprojekt ledde sedan fram till skapandet av det balanserade styrkortet, första 
gången presenterat i en artikel från 1992 (Kaplan & Norton, 1992). 

2.2 De fyra perspektiven 
Balanserat styrkort innebär att företaget, genom att se verksamheten ur fyra perspektiv tar 
fram ett antal viktiga nyckeltal för vart och ett av perspektiven (Kaplan & Norton, 1992). 
Utöver det finansiella perspektivet, som ansågs utdaterat att använda för sig självt, innehåller 
balanserat styrkort tre andra perspektiv; kund-, interna process- samt lärandeperspektivet. 
Genom att använda de fyra perspektiven tillsammans kan en helhetsbild av företaget skapas. 
Det bidrar också till ett skydd mot suboptimering då en åtgärd i ett av perspektiven kan 
påverka något av de andra. Ett balanserat styrkort fokuserar på långsiktig ekonomisk 
framgång genom nyckeltal i de fyra perspektiven (Kaplan & Norton, 1999). Det används för 



4 
 

att besvara frågorna; Hur ser vi till att aktieägarna är nöjda? Hur ser kunderna på oss? Vad 
måste vi bli bättre på? Kan vi förbättra och skapa värde? (Bible et al., 2006). Hur många 
nyckeltal som ska användas i varje perspektiv är svårt att säga generellt, det kan vara allt från 
tre-fyra stycken (Mattsson, 2001), upp till sju-åtta (Niven, 2003). De flesta är dock överens 
om att det viktigaste är att antalet anpassas efter företagets förutsättningar (Kaplan & Norton, 
1999; Niven, 2003). Det ska dock tilläggas att det inte får bli för många så att företaget tappar 
fokus och arbetet blir tungrott samt att måtten faktiskt mäter de kritiska framgångsfaktorerna 
vilket en begränsning i antalet nyckeltal underlättar (Mattsson, 2001). Nörreklit (2000) ser 
balanserat styrkort som ett utmärkt verktyg för intern kommunikation då det innehåller fler 
delar än endast finansiella mått. Hon anser däremot att det finns andra grundläggande problem 
med att använda sig av balanserat styrkort. Bland annat argumenterar hon för att styrkortet 
borde kompletteras med finansiella kalkyler över exempelvis lönsamheten för företagets olika 
produkter och kunder. Med denna och ett antal andra förändringar skulle styrkortet bli mer 
användbart i allmänhet och för företagets strategiska planering i synnerhet.  

Figur 1. Det balanserade styrkortet (källa: Kaplan & Norton, 1996c, s.54.) 

2.2.1 Kundperspektivet 
Många företag har redan en affärsidé som fokuserar på kunderna (Kaplan & Norton, 1992). 
Det som balanserat styrkort bidrar med i detta perspektiv är enligt Kaplan och Norton (1992) 
att tvinga ledningen att formulera målen mer konkret och göra dem mätbara. Niven (2003) 
framhåller att det är viktigt att utgå ifrån vilka kunder företaget riktar sig till och hur företaget 
kan skapa värde för dem. Det är också viktigt att känna till vilka produkter eller tjänster 
kunderna efterfrågar och förväntar sig. Mått inom kundperspektivet kan enligt Mattsson 
(2001) vara både sådana som rör marknaden, till exempel marknadsandelar, men även mått 
som behandlar kundvärden såsom ledtider från order till leverans och service. Ett annat 
vanligt förekommande och centralt mått i kundperspektivet är enligt Kaplan och Norton 
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(1992) kvalitet, som innefattar exempelvis antal defekta produkter men också att produkterna 
levereras i tid. Kombinationen av dessa olika mått visar hur väl företaget skapar värde för sina 
kunder. En del av den data som krävs för att kunna mäta det företaget vill mäta finns oftast 
internt medan en del måste hämtas externt i form av exempelvis en kundundersökning 
(Kaplan & Norton, 1999). 

2.2.2 Interna processperspektivet 
Kundbaserade mål är viktigt men målen måste kunna översättas till vad företaget måste göra 
internt för att möta kundernas förväntningar (Kaplan & Norton, 1992). Detta perspektiv 
fokuserar på företagets interna processer som har störst inverkan på kundnöjdheten. Det kan 
vara exempelvis cykeltider och produktivitet. Enligt Niven (2003) kan det också vara ett sätt 
att utveckla helt nya processer då företaget upptäcker att vissa processer inte fungerar som de 
ska. Eftersom den operationella verksamheten sker längre ner i organisationen måste 
ledningen enligt (Kaplan & Norton, 1992) ta fram mått som påverkas av de anställdas insats. 
Det måste också kommuniceras ner i organisationen för att skapa en länk mellan ledningen 
och den operationella verksamheten för att ge individerna konkreta mål att basera sina beslut 
på (Kaplan & Norton, 1992). 

2.2.3 Lärandeperspektivet 
Kundperspektivet och det interna processperspektivet i det balanserade styrkortet identifierar 
nyckelfaktorerna för att bli konkurrenskraftig. Kaplan och Norton (1992) poängterar att dessa 
faktorer ständigt förändras och därför måste företaget göra förbättringar både på existerande 
produkter och processer, men även kunna introducera helt nya produkter. Lärandeperspektivet 
förser företaget med det som behövs för att möta dessa utmaningar. Det kan till exempel göras 
genom personalutbildning och anskaffande av datasystem (Mattsson, 2001). Niven (2003) 
poängterar att det är vanligt att företagen förbiser detta perspektiv när det tar fram ett 
balanserat styrkort vilket kan äventyra företagets fortlevnad på längre sikt. Niven (2003) 
förklarar vidare att företaget ska utgå ifrån vilka kompetenser medarbetarna har idag men 
också vilka kompetenser de kommer att behöva i framtiden. Företagskulturen är också viktigt 
för att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska trivas och känna sig motiverade. Andra 
exempel på faktorer att mäta inom lärandeperspektivet är; förmåga att få fram och lansera nya 
produkter samt mäta procentuell försäljning av nya produkter. Det ger ledningen bra underlag 
att agera om de märker att försäljningstrenden av nya produkter pekar nedåt (Kaplan & 
Norton, 1992). 

2.2.4 Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet visar företaget ur ägarnas synvinkel. Måtten i detta perspektiv är i 
många fall de krav ägarna har på verksamheten (Mattsson, 2001). Det finansiella perspektivet 
har blivit kritiserat på grund av att det är tillbakablickande samt att det inte skapar något värde 
för kunden (Kaplan & Norton, 1992). Traditionella finansiella mått är exempelvis lönsamhet, 
tillväxt och kassaflöde. Ett misslyckande att göra om de operativa målen, som mäts i 
balanserat styrkort, till ökad finansiell prestation indikerar att företagsledningen behöver 
utvärdera om de använder rätt mått i de övriga perspektiven. De finansiella nyckeltalen 
behövs också för att kunna se vilka ekonomiska följder som utförda handlingar får (Kaplan & 
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Norton, 1992). Niven (2003) sammanfattar det finansiella perspektivet som ett sätt att 
kontrollera att nyckelfaktorerna företaget valt att fokusera på i de andra perspektiven faktiskt 
fungerar. Det handlar ju trots allt om att kunna leverera bra resultat i slutändan. 

2.3 Det balanserade styrkortets anpassning till företaget 
Eftersom inga företag har exakt lika förutsättningar måste det balanserade styrkortet alltid 
anpassas efter företaget (Mattsson, 2001). Det finns därför ingen absolut regel för hur många 
och vilka perspektiv som ska vara med, men Kaplan och Nortons modell med fyra perspektiv 
är en bra grund att utgå ifrån när ett företag bestämmer sig för att skapa ett balanserat styrkort 
(Mattsson, 2001). Dock anser Nörreklit (2000) att det balanserade styrkortet saknar ett antal 
viktiga parametrar vilket innebär att det inte kan ses som ett komplett styrverktyg. De 
parametrar Nörreklit (2000) tar upp är intressenter, konkurrensstrategi, teknisk utveckling 
samt risk och osäkerhet när strategiska beslut fattas. Mattsson (2001) poängterar att vid 
skapandet av det balanserade styrkortet är det viktigt att det har sin utgångspunkt i företagets 
vision och att det är just visionen som styr vilka nyckeltal som mäts. Beslutet hur många, och 
vilka, perspektiv som ska finnas med i styrkortet ska fattas med utgångspunkt i vad som krävs 
för att visionen ska kunna förverkligas Nörreklit (2000) håller med om att det givetvis är 
möjligt för företaget att justera det balanserade styrkortet så att det innefattar de viktigaste 
parametrarna men vidhåller att det saknas förklaringar på hur det ska göras. Mattsson (2001) 
framhåller också att perspektiven inte ska vara fristående, utan ha tydliga samband som 
kopplar dem samman. Eftersom visionen är så viktig för styrkortets utformande är det viktigt 
att hela företaget dels står bakom visionen, dels tolkar den på samma sätt. 

2.4 Det balanserade styrkortets funktioner 
De bakomliggande tankarna kring uppbyggnaden av balanserat styrkort delas av Mattsson 
(2001) in i tre huvudområden: Balanserat hänsynstagande, den röda tråden från vision till mått 
samt orsak/verkan-samband. Nedan följer förklaringar av de nämnda områdena. 
 
Balanserat hänsynstagande  
En av de grundläggande tankarna med det balanserade styrkortet är att balansera mellan de tre 
tidsramarna igår, idag och imorgon. Förenklat sägas att det finansiella perspektivet 
representerar igår (Olve et al., 1999). Kundperspektivet och processperspektivet representerar 
idag och lärandeperspektivet visar vad som måste göras för att möta framtidens utmaningar 
(Olve et al., 1999). Detta ska inte ses som en absolut uppdelning utan perspektiven kan delvis 
ha med olika tidsramar att göra (Olve et al., 1999). Genom tidsramarna kopplas också 
operativ styrning, som används främst på kort sikt, ihop med strategisk styrning, som används 
på lång sikt (Mattsson, 2001). Målet är att skapa en balans mellan dessa som både genererar 
vinst idag men också långsiktig fortlevnad (Mattsson, 2001). 
 
Den röda tråden från vision till mått 
Genom det balanserade styrkortet bryts visionen ner i de fyra olika perspektiven (Mattsson, 
2001). Dessa i sin tur bryts ner i olika målsättningar till vilka mått används för att kunna 
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analysera utfallet. Måtten blir alltså ett uttryck för företagets vision, och hur väl visionen 
uppnås beror på hur väl måtten uppnås. Det finns två huvudsakliga varianter av mått; 
utfallsmått och drivande mått. Utfallsmått kan förklaras som att i efterhand avläsa resultat. 
Finansiella mått är vanligen av denna sort (Olve et al., 1999). Drivande mått mäter de faktorer 
som ligger bakom ett resultat. På så sätt kan drivande mått ge en antydan om hur resultatet 
utvecklas, och ger således företaget chansen att i god tid förändra (Mattsson, 2001). Ofta 
hänger måtten ihop genom att ett drivande mått ger ett utfallsmått, som i sin tur leder till ett 
ytterligare drivande mått (Olve et al., 1999). Generellt är utfallsmått av en mera allmän art 
och samma mått återfinns ofta i styrkorten i olika företag (Kaplan & Norton, 1999). 
Lönsamhet och marknadsandel är två bra exempel. Drivande mått är ofta specifika och skiljer 
sig åt mellan branscher, företag och affärsenheter (Kaplan & Norton, 1999). För att det 
balanserade styrkortet ska fungera optimalt är det viktigt att ha en bra balans mellan de olika 
typerna av mått (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al., 1999). 
 
Orsak/verkan-samband 
Ett exempel på orsak/verkan-samband är det mellan utfallsmått och drivande mått som 
behandlades ovan. Sambandet mellan strategi och konkreta mått är ett annat. Måtten ska utgå 
ifrån de målsättningar som i sin tur utgår från strategin. För att styrkortet ska fungera som en 
enhet är det viktigt att det finns tydliga kopplingar å ena sidan från strategin till måtten, å 
andra sidan mellan måtten. Denna koppling är viktig då den i många fall diffusa strategin blir 
tydligare genom mått som är enklare för medarbetarna, de som i praktiken ska förverkliga 
strategin, att ta till sig (Mattsson, 2001). Ett tredje samband finns mellan företagets vision och 
de fyra perspektiven. Perspektiven ska inte vara åtskilda utan påverka varandra. Ett tydligt 
exempel på detta är att det krävs bra arbete i kundperspektivet för att uppnå företagets 
finansiella mål. För att få nöjda kunder måste företagets interna processer fungera väl. 
Lärandeperspektivet finns till för att skapa förutsättningar att lyckas uppnå målen inom de 
andra perspektiven (Kaplan & Norton, 1999). Nörreklit (2000) ser inte saken på samma sätt. 
Hon anser att sambanden mellan de olika delarna av styrkortet inte är kausala utan logiska. 
Som exempel tar hon upp kundnöjdhet vilket enligt henne inte har en direkt verkan på 
finansiellt resultat. Istället är det en mängd olika övriga faktorer som leder till både hög 
kundnöjdhet och bra finansiellt resultat. På grund av detta och flera andra felaktiga 
antaganden som det balanserade styrkortet bygger på, riskerar resultaten för de som arbetar 
enligt balanserat styrkort att bli suboptimala.  
 
Kaplan och Norton (1999) säger dock, precis som Mattsson (2001), att det balanserat styrkort 
är mer än en uppsättning av viktiga mått och håller med om att det också bör ta hänsyn till 
orsak/verkan-samband. Kaplan och Norton (1999) nämner ett exempel om avkastning på 
arbetande kapital exempelvis används som mått i det finansiella perspektivet. Det skulle 
kunna härledas ifrån upprepade och utökade köp från befintliga kunder, det vill säga 
kundlojalitet. Alltså skulle kundlojalitet (i kundperspektivet) inkluderas i det balanserade 
styrkortet eftersom det antas ha inverkan på arbetande kapital. En viktig faktor för 
kundlojaliteten kan vara punktliga leveranser vilket företaget också då väljer att inkludera i 
det balanserade styrkortet. Sedan fortsätter företaget att bryta ner dessa faktorer i interna 
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processer och även vilka färdigheter medarbetarna måste inneha och på sätt får företaget en 
bild över hela kedjan (Kaplan & Norton, 1999). 
 
Det är viktigt att poängtera att det balanserade styrkortet inte ersätter företagets dagliga 
mätsystem som är en form av “hälsovariabler” som måste uppfyllas för att företaget ska 
fungera. Det balanserade styrkortet ska mäta faktorer som förväntas dramatiskt kunna 
förbättra konkurrenskraften och därför rikta uppmärksamheten mot dessa (Kaplan & Norton, 
1999). 

2.5 Det balanserade styrkortets koppling till strategi 
Kaplan och Norton definierar strategi som “en samling hypoteser rörande orsak/verkan-
samband” (Kaplan & Norton, 1996c, s. 65). Strategin innebär med andra ord att försöka 
identifiera möjliga orsaker till önskade verkningar. Till exempel kan effektivare försäljning 
vara en önskad verkan. Företaget försöker då hitta möjliga orsaker som kan leda till en 
effektivare försäljning. Kanske tror de att utbildning av säljarna kan vara en sådan orsak. 
Detta möjliga samband mellan utbildning av säljare och effektivare försäljning blir då en 
hypotes till dess företaget testat den, och kan utvärdera om ett orsak/verkan-samband 
föreligger (Kaplan & Norton, 1996c).  
 
Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga idé var att det balanserade styrkortet skulle användas 
som ett komplement till de finansiella mått som den tidens verksamhetsstyrning lade stor vikt 
vid. De upptäckte dock snabbt att en del företag började använda styrkortet som strategiskt 
ledningssystem. I sin första bok, som publicerades 1996, presenterar Kaplan och Norton detta 
nya sätt att använda balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996a). Styrkortet erbjöd en 
lösning på en stor brist i den tidens ledningssystem, nämligen kopplingen mellan långsiktig 
vision och kortsiktigt agerande. Istället för att den operativa organisationen ska försöka 
koppla an till en vag vision i stil med “att vara bäst” eller “att ge kunden bäst service”, får de 
med hjälp av styrkortet tydligare riktlinjer för hur visionen ska omsättas i handling (Kaplan & 
Norton, 1996b).  
 
Shutibhinyo (2014) framhåller att ledningens attityd gentemot det balanserade styrkortet är 
avgörande för kopplingen mellan företagets styrning och den operationella verksamheten. 
Dock är en förutsättning för att balanserat styrkort ska fungera optimalt att företagets strategi 
är långsiktig (Rompho, 2011). För företag som är i en expansionsfas är strategin ofta 
kortsiktig och måste förändras för att följa med i utvecklingen. Det gör det enligt Rompho 
(2011) svårt för expanderande företag att arbeta med balanserat styrkort, eftersom 
målsättningar och nyckeltal hela tiden måste förändras så att de uppfyller den nya strategin. 
Nörreklit (2000) ser också svårigheter och anser att det balanserade styrkortet saknar medel 
för att snabbt kunna agera och förändra strategin vid plötsliga förändringar i företagets 
omgivning och betonar att det saknas dynamik i modellen. Nörreklit (2000) ser också andra 
svårigheter med att använda det balanserade styrkortet som strategiskt verktyg. Enligt henne 
saknar styrkortet grund både i organisationen (de anställda) och omgivningen (marknaden och 
konkurrenterna). Till följd av detta blir det svårt att lyckas genomföra strategier utan att 
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behöva ändra på den ursprungliga strategiplanen. En annan svårighet Kaplan och Norton 
(2001) nämner att företag ofta har är att de helt enkelt misslyckas med att utgå ifrån företagets 
strategi, vilket betyder att strategin inte hamnar i fokus. Det är då svårt att ha någon nytta av 
det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 2001). 
 
Kaplan & Norton (2001) har funnit ett antal anledningar till att företaget misslyckas med det 
balanserade styrkortet och identifierat två huvudsakliga orsaker; utformningen och processen. 
En anledning till att utformningen misslyckas är att företaget använder för få mått inom varje 
perspektiv, vilket kan leda till att det blir en obalans mellan exempelvis finansiella och icke-
finansiella mått. En annan anledning är det omvända, att för många mått används i varje 
perspektiv. Det leder istället till att företaget tappar fokus samt att länken mellan de olika 
måtten inte blir tillräckligt bra. När det gäller själva processen att implementera ett balanserat 
styrkort har Kaplan och Norton (2001) identifierat flera anledningar till att det misslyckas. 
Det är också vanligast att det är på grund av en undermålig process som misslyckandena sker. 
Kaplan och Norton (2001) tar bland annat upp; brist på engagemang från ledningen, för få 
personer inblandade, att processen tar för lång tid samt att det balanserade styrkortet ses som 
ett projekt för att mäta nyckeltal vid ett enda tillfälle och inte kontinuerligt som är tanken. 
Kaplan och Norton (2001) påpekar dock att den underliggande faktorn bakom många 
misslyckanden är en ineffektiv kommunikation inom företaget. Det leder till att alla inte 
förstår konceptet och därför motsätter sig det. 
 
Kaplan och Norton (1992) framhåller att det balanserade styrkortet ska ses som ett sätt att 
placera strategi, inte kontroll, i fokus. Genom att sätta upp tydliga mätbara mål ska hela 
företaget jobba i samma riktning och enligt företagets vision. Werner och Xu (2012) betonar 
också att det balanserade styrkortet måste kopplas till företagets strategi. Det är då viktigt att 
medarbetarna längre ner i organisationen känner till vad strategin är, vilka mål de ska arbeta 
efter samt att de ska kunna påverka utfallet (Kaplan & Norton, 1992; Upadhyay & Palo, 
2013). För att det ska vara möjligt är rätt utbildning nödvändig för att medarbetarna ska förstå 
hur det balanserade styrkortet fungerar (Shutibhinyo, 2014). Werner och Xu (2012) förklarar 
vidare att om företaget vill få till en förändring inom ett specifikt område är det fördelaktigt 
att övervaka just det området. När medarbetarna inser att deras prestation blir övervakad 
kommer det att leda till förbättringar. Det balanserade styrkortet gör också enligt Upadhyay 
och Palo (2013) medarbetarna mer engagerade vilket bidrar till företagets framgång. För att 
medarbetarna ska trivas krävs att de känner att arbetet de utför är meningsfullt samt att de 
arbetar i en stöttande arbetsmiljö. Det balanserade styrkortet kan användas som ett verktyg i 
dessa syften. Involveras medarbetarna även i processen med att ta fram ett balanserat styrkort 
kommuniceras strategin ännu tydligare och de positiva effekterna blir större (Upadhyay & 
Palo, 2013). 
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2.6 Det balanserade styrkortet i SMF-företag 

2.6.1 Skillnader mellan SMF-företag och stora företag 
SMF-företag har ofta mindre omfattande strategiska system än stora företag (Rickards, 2007). 
Rickards tar upp ett antal möjliga förklaringar till varför så är fallet, främst syftar han på 
SMF-företagens begränsningar i form av tid, personal och kapital. SMF-företag har också 
generellt sett en kortare planeringshorisont än stora företag, Rickards nämner två år, vilket 
många gånger är för kort för djupare strategisk planering (Rickards, 2007). Även branschen 
spelar roll. Enligt Rickards (2007) befinner sig SMF-företag ofta på nischmarknader, 
alternativt branscher med små kundgrupper och litet produktutbud. Dessa begränsningar gör 
att SMF-företags strategiska planering riskerar att missa risker, möjligheter och andra 
parametrar som finns utanför deras begränsade marknad, men ändå kan påverka dem 
(Rickards, 2007). Ledningsgruppen i SMF-företag är i flera fall också i högre grad 
involverade i den operativa verksamheten, vilket visserligen kan medföra fördelar på 
kortsiktiga strategiska beslut, men på lång sikt kan innebära att det saknas djupare 
strategiplaner (Rickards, 2007). Andra väsentliga skillnader mellan stora företag och SMF-
företag är arbetet med ett styrverktyg. SMF-företag har större resursbegränsningar, upplever i 
högre grad tidsbrist och ledningen saknar ibland tillräckligt engagemang (Tenhunen, 
Rantanen & Ukko, 2001, refererat i Rompho, 2011). På grund av dessa anledningar kan SMF-
företag ha svårigheter att implementera ett balanserat styrkort. Det är också vanligt att SMF-
företag utgår ifrån ett befintligt verktyg men endast implementerar eller använder en del av 
det, det är då viktigt att analysera vilken inverkan det får (CIMA, 1993 refererat i Rompho, 
2011). 
 
McAdam (2000) tar upp att en del av tidigare forskning visar att det balanserade styrkortet 
inte är lämpligt att använda i ett SMF-företag överhuvudtaget, dock har många enligt Kaplan 
och Norton (2001) ändå lyckats med att implementera det. Rompho (2011) poängterar att den 
mesta forskningen är överens om att det balanserade styrkortet i stora företag skiljer sig en hel 
del mot SMF-företag, men att de grundläggande principerna som det bygger på är likadana. 
Fördelarna företagen får från det balanserade styrkortet skiljer sig också åt, en viktig fördel i 
stora företag är en effektivare kommunikation medan de små får större fördelar av att 
strategin blir mer konkret och visar vad som ska prioriteras (Andersen, Cobbold & Lawrie, 
2001, refererat i Rompho, 2011). 

2.6.2 Det balanserade styrkortets utbredning i SMF-företag 
Cardoso Vieira Machado (2013) har genomfört en undersökning omfattande 58 företag i 
Portugal. Företagen i undersökningen är jämnt uppdelade efter storlek, 30 av dem är mindre 
med upp till 82 anställda, 28 är större med över 82 anställda. Hans resultat visar att balanserat 
styrkort är betydligt mer okänt bland de mindre företagen. 27 % av de mindre företagen kände 
till balanserat styrkort, jämfört med 50 % av de större. Endast 3 av företagen i undersökningen 
uppger att de använder balanserat styrkort.  
 
I en liknande undersökning gjord över 20 brittiska och 20 cypriotiska företag kommer 
Giannopoulos et al. (2013) fram till ett liknande resultat som Vieira Cardoso Machado (2013), 
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att balanserat styrkort är ett okänt fenomen för många mindre företag. Det visade sig att 20 % 
av de brittiska företagen och 45 % av de cypriotiska företagen i undersökningen kände till 
begreppet. Giannopoulos et al. (2013) har nått fler intressanta resultat. Av de företag som 
kände till balanserat styrkort valde många bort det med motiveringen att upplägget passar 
dåligt för mindre företag. Trots detta visar resultatet att företagen i stor utsträckning använder 
mått och nyckeltal som också återfinns i styrkortet. Även om det generellt sett finns en 
övervikt av finansiella mått, lyckades företagen ofta täcka in alla de fyra perspektiven 
(Giannopoulos et al., 2013). 
 
Giannopoulos et al. (2013) tittade också på företagens syn på betydelsen av finansiella och 
icke-finansiella nyckeltal. Resultatet visar att finansiella mått generellt ses som viktigare än 
icke-finansiella. I Storbritannien svarar 85 % att de tycker att finansiella mått är mycket 
viktiga, och 30 % att icke-finansiella mått är mycket viktiga. Svaren från de cypriotiska 
företagen är liknande. Där svarar 80 % att finansiella mått är mycket viktiga, och 40 % att 
icke-finansiella är mycket viktiga (Giannopoulos et al., 2013).  
 
Slutligen undersökte Giannopoulos et al. (2013) om företagen arbetade med någon form av 
formell mätning som skulle passa inom det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Det visade 
sig, föga oväntat, att mätningar inom finansiella perspektivet var vanligast, där 90 % av 
företagen i Storbritannien svarade ja. Drygt hälften av företagen gjorde formella mätningar 
inom kundperspektivet (53 %) respektive interna processperspektivet (58 %). Mått inom 
lärandeperspektivet användes bara av 16 % av företagen. Siffrorna för Cypern var generellt 
högre. Återigen var det vanligast att mäta inom finansiella perspektivet (94 %). 
Kundperspektivet var betydligt vanligare bland cyprioterna (89 %). Interna 
processperspektivet mättes av 50 % och lärandeperspektivet mättes av 61 % (Giannopoulos et 
al., 2013).  

2.6.3 Strategi i SMF-företag 
Garengo och Biazzo (2012) har analyserat tidigare studier gjorda på olika typer av verktyg 
som mäter prestation i SMF-företag. De kommer fram till att SMF-företagen ofta har svårt att 
rationalisera sina strategiska processer och ser strategin som ständigt föränderlig. Mycket av 
de verktyg som finns, exempelvis balanserat styrkort, är baserade på top-down styrning där 
strategin ligger till grund för vad som ska utföras. Det är enligt Garengo och Biazzo (2012) 
vanligt att SMF-företagen saknar en uttalad och formaliserad strategi, vilket verktygen inte tar 
hänsyn till. Rompho (2011) tar också upp problemet med att ha en ständigt föränderlig 
strategi. I en undersökning utförd av Rompho (2011) misslyckades ett SMF-företag med att 
implementera ett balanserat styrkort på grund av just detta. Insamlad data hann inte analyseras 
innan den slängdes på grund av att strategin hade förändrats. 
 
Garengo och Biazzo (2012) utförde en fallstudie av ett SMF-företag som då använde sig av 
olika prestationsmått men hade tankar på att implementera ett balanserat styrkort. Redan vid 
en första anblick insåg Garengo och Biazzo (2012) att ledningen inte kände till vilken 
information som samlades in och hur den användes längre ner i organisationen Företaget hade 
inte heller någon formaliserad och uttalad strategi, samtidigt som ledningen visade kraftigt 
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motstånd till att ens prata om strategi. Enligt McAdam (2000) ska det balanserade styrkortet 
hjälpa till med detta genom att företagets strategi kommuniceras ut i hela organisationen. 
Garengo och Biazzos (2012) analys av företaget visade tydligt att de behövde konkretisera sin 
strategi. Detta gjordes sedan genom att ta fram olika nyckeltal i de fyra perspektiven som det 
balanserade styrkortet innehåller. På så sätt blev det tydligt vad som var viktigt och vem som 
hade nytta av det. Det definierades också varför specifika nyckeltal valdes ut och vad de 
gjorde för nytta för företaget i stort. Implementeringen av det balanserade styrkortet gjorde att 
de cirka 60 stycken nyckeltal som mättes från början blev 32 varav endast 12 behölls från de 
ursprungliga. Implementeringen bidrog också till att ledningsmötena fokuserade på rätt saker 
då strategin nu var konkretiserad. 

2.6.4 Förutsättningar för att införa balanserat styrkort i SMF-företag 
Rickards (2007) har genomfört en kvalitativ studie av balanserat styrkort i ett e-handelsbolag. 
Undersökningen utmynnar i att företagsledningar i SMF-företag troligen skulle ha stor nytta 
av att analysera sina företag utifrån ett styrkortsperspektiv, alltså genom att använda en 
blandning av finansiella och operationella mått, istället för enbart finansiella. Framförallt 
hävdar Rickards att detta gäller för företag som är i förändring, antingen internt genom att 
företaget växer, eller externt genom att omgivningen förändras. Rickards (2007) har också 
sammanfattat ett antal faktorer som kan hindra ett effektivt utnyttjande av balanserat styrkort. 
För det första krävs att företaget har väl genomarbetade strategier. För det andra krävs att 
företagsledningen är intresserad av och dedikerad åt att arbeta med balanserat styrkort. 
Slutligen krävs att företaget har en viss nivå av kontrollsystem som det balanserade styrkortet 
kan utgå ifrån. Om det saknas blir det svårt att hitta information att använda i styrkortet 
(Rickards, 2007). 
 
McAdam (2000) tar upp att det ofta är mer turbulens runt ett SMF-företag och att de har 
svårare att hantera de ökade krav från kunderna, jämfört med större företag. Det balanserade 
styrkortet bygger på att företaget har en formaliserad struktur och flera chefs- och 
ledningsnivåer, vilket är ovanligt i SMF-företag (McAdam, 2000). Yeh-Yun Lin (1999) 
poängterar också att ledningen i SMF-företag ofta saknar den utbildning och erfarenhet som 
krävs för att använda komplexa modeller. McAdam (2000) tar upp problemet med att 
ledningen ofta har för lite tid att fokusera på den här typen av aktiviteter. Garengo och Biazzo 
(2012) nämner också att de två största barriärerna för att implementera ett balanserat styrkort 
är att resurserna inte finns för att ägna sig åt icke operationella aktiviteter samt att 
engagemanget från ledningen saknas. 
 
McAdam (2000) kommer fram till slutsatserna att det balanserade styrkortet är svårt att 
använda i ett SMF-företag, det blir för mekaniskt, och flexibiliteten som SMF-företagen är 
vana vid, minskar. Trots svårigheter ger det balanserade styrkortet i SMF-företag en hel del 
positiva effekter som McAdam (2000) beskriver. Ett urval av dessa effekter är ett bredare 
produktsortiment, ökad fokus på kompetensutveckling, att företaget lär sig att tänka 
långsiktigt trots en instabil marknad samt att processer och nyckeltal tydligare kopplar an till 
företagets strategi. Företagen märkte att speciellt processperspektivet var användbart. De 
kunde utveckla nya produkter snabbare och därför också försäljning av nya produkter till 
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kund. De kortade också ner cykeltiderna som i sin tur påverkade antal nya kunder i positiv 
riktning. McAdam (2000) nämner också att det balanserade styrkortet identifierade en typisk 
svaghet i SMF-företag, nämligen utbildning och kompetensutveckling av personalen. Dock så 
uttryckte vissa företag i McAdams (2000) undersökning att allt för stor vikt lades på 
personalen, i form av övervakning och mätning, vilket minskade flexibiliteten som de var 
vana vid. Företagen var också skeptiska till de långsiktiga målen som det balanserade 
styrkortet innehåller då det uppfattades som svårt att applicera på en marknad med ständiga 
förändringar. 

2.7 Sammanfattning 
Grundtanken bakom balanserat styrkort är att nå en mer balanserad verksamhetsstyrning, där 
hänsyn tas till fler perspektiv än det finansiella (Kaplan & Norton, 1992). I det balanserade 
styrkortet kompletteras det finansiella perspektivet av kund-, process- och lärandeperspektiv 
(Kaplan & Norton, 1992). Inom varje perspektiv bestäms, med utgångspunkt i företagets 
strategi, ett antal målsättningar som görs mätbara genom nyckeltal (Kaplan & Norton, 1999; 
Mattsson, 2001). Det finns ett antal viktiga skillnader mellan stora företag och SMF-företag. 
SMF-företagen är i vissa avseenden starkt begränsade av tid, personal och kapital på ett sätt 
som stora företag inte är (Rickards, 2007). De kvantitativa undersökningar vi tittat på visar 
båda att det balanserade styrkortet är ovanligare i SMF-företag än i stora företag (Cardoso 
Vieira Machado, 2013; Giannopoulos et al., 2013). Det intressanta från Giannopoulos 
undersökning är att SMF-företagen som inte använde balanserat styrkort i flera fall arbetade 
på sätt som påminde om det (Giannopoulos et al., 2013). Strategin är viktig för företag som 
arbetar med balanserat styrkort (Garengo & Biazzo, 2012). Det faktum att många SMF-
företag har alltför informell strategi är en av orsakerna till deras svårigheter att arbeta med 
balanserat styrkort (Garengo & Biazzo, 2012; Rompho, 2011). 
 



14 
 

 
Figur 2. Sammanfattning av referensram (källa: egen figur). 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs det praktiska tillvägagångssättet i undersökningen. Våra olika 
metodval baseras i grunden på vårt syfte. Inledningsvis förs en diskussion gällande den 
ansats som valts för att sedan övergå till att beskriva insamlingen av data. Avsnittet fortsätter 
med en förklaring av operationaliseringen och slutligen förs en diskussion om 
undersökningens kvalitet i form av validitet och reliabilitet. 
 

 
Figur 3. Översikt över metodval för datainsamling (källa: egen figur). 

3.1 Metodansats 

3.1.1 Intensiv utformning 
Syftet med undersökningen är att på djupet undersöka hur det balanserade styrkortet 
(fenomenet) används i små och medelstora företag och därför gjordes valet att undersöka få 
företag (enheter). Enligt Jacobsen (2002) definieras denna typ av undersökning som intensiv 
och har som syfte att ge en så fullständig bild som möjligt av ett fenomen. Vi var medvetna 
om att det ställde höga krav på undersökningen då informationen var tvungen att vara 
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detaljrik, vilket även Jacobsen (2002) poängterar. Ett val som gjordes var att inte ställa några 
krav på företagen gällande exempelvis platsen de verkar på eller branschen de tillhör. 
Betydelsen av dessa faktorer nedtonades för att lägga större vikt på fenomenet. Jacobsen 
(2002) beskriver detta som “små N-studier” som belyser fenomenet från flera olika 
utgångspunkter och bidrar med ett bredare perspektiv i flera kontexter vilket också ger en 
bredare förståelse. 

3.1.2 Kvalitativ ansats 
Vi valde att utföra undersökningen med en kvalitativ ansats. En av anledningarna till detta var 
ett forskningsförslag från Giannopoulos et al. (2013) som lyfter fram möjligheten att få större 
insikt i ämnet genom en kvalitativ undersökning. Målet var att i stor utsträckning få fram 
detaljer samt djupare förståelse för företagen i undersökningen. Holme och Solvang (1997) 
skriver att genom en kvalitativ ansats eftersträvas en djupare och mer fullständig uppfattning 
om det som studeras. Eftersom frågeställningen behandlar ett ämne där det finns en 
kunskapslucka och begränsat med tidigare forskning är också den kvalitativa ansatsen enligt 
Jacobsen (2002) lämplig för att få fram en nyanserad beskrivning av det. En kvalitativ 
undersökning är ofta resurskrävande då exempelvis ingående intervjuer tar lång tid (Jacobsen, 
2002). På grund av detta valdes få respondenter vilket också kopplar an till valet av den 
intensiva utformningen. Målet var heller inte att vårt resultat skulle kunna generaliseras till 
någon större population, då hade istället en annan ansats valts, vilket också Holme och 
Solvang (1997) diskuterar. 

3.2 Insamling av primärdata 
Insamlingen av primärdata är skräddarsydd efter uppsatsens specifika frågeställning och syfte. 
Valet av den intensiva utformningen gör att många variabler prioriteras framför många 
enheter, vilket annars riskerar att undersökningen blir alltför tidskrävande.  

3.2.1 Intervjuform 
I undersökningen valdes öppna individuella intervjuer vilket enligt Jacobsen (2002) troligen 
är den vanligaste formen för insamling av data inom kvalitativ metod. Valet gjordes på grund 
av att det gav en större möjlighet att ställa följdfrågor och gräva efter djupare svar. Den öppna 
individuella intervjun speglas av vad den enskilda individen säger och får fram den enskildes 
inställning och uppfattningar (Jacobsen, 2002). Det var därför viktigt att våra respondenter 
hade en position som innebar stor insikt i hur företaget arbetar med strategifrågor och 
nyckeltal. 
 
Öppen intervju 
En fråga som togs ställning till var om intervjuerna skulle vara öppna eller strukturerade. 
Enligt Jacobsen (2002) finns det olika grader av strukturering av en intervju. I den ena änden 
finns den helt slutna intervjun där frågorna har fasta svarsalternativ i fast ordningsföljd, och i 
den andra änden finns ett samtal utan intervjuguide och utan fast ordningsföljd. Vi valde att 
lägga oss någonstans mittemellan genom att utforma en intervjuguide med fast ordningsföljd 
men med enbart öppna svar (för intervjuguide - se bilaga 1). Anledningen till valet var att viss 
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struktur behövs för att inte få för mycket irrelevant information vilket enligt Jacobsen (2002) 
gör det för komplext och svårt att analysera. Det fanns också fördelar med att kunna styra 
vilka frågor intervjuerna skulle behandla i högre grad. Intervjuerna fick dock inte struktureras 
så mycket att det riskerade en missvisande bild genom att djupet i frågorna inte kunde 
regleras.  
 
Besöksintervju 
Öppna intervjuer innebär också ett antal ytterligare val, som exempelvis om de skulle 
genomföras på telefon eller ansikte mot ansikte. Fördelar med besöksintervjuer som Jacobsen 
(2002) tar upp är att respondenterna tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen. Det är också 
lättare att uppfatta, när vi ser personen, hur långt vi kan gå när vi ber om fördjupning av ett 
svar. Holme och Solvang (1997) poängterar också att denna metod kännetecknas av närhet till 
den källa vi får informationen av. Ett annat argument är att många som specialiserat sig på 
telefonintervjuer hävdar att det är en olämplig metod om undersökningen innehåller mycket 
öppna frågor (Jacobsen, 2002). Det resonemanget låg till grund för valet att genomföra 
intervjuerna ansikte mot ansikte. 

3.2.2 Val av företag 
Undersökningen består av intervjuer på tre företag som klassificeras som SMF-företag. Det 
finns en mängd olika gränser för vad som räknas som SMF-företag och det skiljer sig mellan 
olika länder. I Cardoso Vieira Machados (2013) undersökning av portugisiska företag dras 
gränsen vid 82 anställa, medan gränsen på Cypern är 10 (Giannopoulos et al., 2013). Vi har i 
vår undersökning valt att använda Europeiska kommissionens (2006) gränsvärden. 
Kommissionens rekommendation är att gränsvärdena ska användas i så stor utsträckning som 
möjligt av medlemsstaterna och vi ser det som det bästa valet utifrån den stora mängd olika 
definitioner som finns. Företagen måste enligt kommissionens gränser uppfylla följande krav: 

• Antal anställda är mellan 10 och 249. 
• En årsomsättning på 2-50 miljoner euro alternativt en balansomslutning på 2-43 

miljoner euro. Kursen har konverterats till 1 EURO = 9,43 SEK (2015-01-18).  
 
Ett annat krav var att bolagen skulle vara självständiga, och alltså inte vara direkt underställt 
ett annat bolag. Detta för att verksamhetsstyrningen skulle vara hänförbar till ett SMF-företag 
och inte styras från ett större moderbolag. Det ökar också möjligheten att respondenterna har 
relevanta kunskaper kring verksamhetsstyrningen och varför den ser ut som den gör. Det 
första som gjordes i valen av företag var att titta på lokala företags senaste årsredovisningar 
för att kontrollera att de uppfyllde storlekskraven. Ingen vikt lades vid var de befann sig inom 
gränsvärdena. Därefter bedömdes deras självständighet Eftersom betydelsen av företagens 
geografiska hemvist nedtonats har vi inte aktivt letat efter företag på olika geografiska 
placeringar. När ett företag hittats som uppfyllde kraven ringde vi upp företaget för att 
presentera vår undersökning och fråga om de var intresserade av att delta. 
 
Valet att intervjua Oscar Hanson VVS, Wapnö och Bendt Bil gjordes dels på grund av att de 
uppfyllde storlekskravet men också för att företagen funnits under en längre tid och därför 
kunde förutsättas ha relativt väl utarbetade rutiner. Företagen var också av den storleken att 
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det kunde förutsättas att de arbetade med någon form av verksamhetsstyrning. När det gällde 
företagens omsättning, antal anställda och verksamhet såg vi positivt på skillnaderna som 
fanns mellan företagen, det gav ytterligare perspektiv. 

3.2.3 Val av respondenter 
En grundläggande vetskap som undersökaren enligt Jacobsen (2002) ska ha med sig är att 
urvalet får stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Den största 
risken vi identifierade vid valet av respondenter var att personerna som valdes för intervjuerna 
inte skulle ha tillräcklig kunskap om strategifrågor och nyckeltal för att kunna besvara våra 
frågor. En kritisk faktor för att lyckas med intervjuerna var därför att se till att vi fick kontakt 
med rätt personer. Vi valde därför att redan i första kontakten vara öppna med vad intervjun 
handlade om, så att respondenterna fick möjlighet att ta ställning till om den egna kunskapen 
om strategifrågor och nyckeltal var tillräcklig så att de kunde bidra med riklig och god 
information. Däremot utelämnades begreppet balanserat styrkort, varför kunskap om det inte 
var nödvändig (se 3.2.4 Operationalisering). En annan aspekt som givetvis också togs hänsyn 
till var att strategiska frågor kan vara känsliga att prata med utomstående om. Därför 
säkerställdes innan intervjuerna att företagen var villiga att lämna relevant information 
behövde. Ett par dagar innan intervjuerna skickades ett mejl till alla tre respondenterna som 
kort introducerade ämnesområdet för att ge respondenterna chans att förbereda sig inför 
intervjun. 

3.2.4 Operationalisering 
Operationalisering innebär att ett abstrakt begrepp görs mätbart vilket betyder att begreppet 
måste mätas indirekt (Jacobsen, 2002). I vårt fall handlade det om begreppet balanserat 
styrkort. Vi såg en risk att företagen som klassificeras som SMF-företag inte känner till 
begreppet, och att det därför riskerade att skapa osäkerhet. Därför gjordes ett val att inte 
fokusera på det i undersökningen. Tillvägagångssättet för operationaliseringen var följande: 

• Vi utgick ifrån det balanserade styrkortet och bröt ner det i de fyra olika perspektiven; 
kundperspektivet, processperspektivet, lärandeperspektivet samt det finansiella 
perspektivet. 

• Intervjuerna fokuserade på hur och vilka nyckeltal som företagen mäter och använder 
sig av i inom de fyra perspektiven. Vi undersökte också hur företagen får fram data till 
nyckeltalen samt hur nyckeltalen används i verksamhetsstyrningen och hur väl de är 
kopplade till företagens strategi. Företagen behövde således inte handskas med 
begreppet balanserat styrkort. 

• I sista steget analyserades och jämfördes resultaten från intervjuerna med den 
teoretiska referensramen för att se om det fanns likheter, helt eller delvis, mellan 
företagens arbetssätt och det balanserade styrkortet. 
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Figur 4. Operationaliseringsprocessen (källa: egen figur). 

3.2.5 Utformning av intervjufrågornas 
Under utformningen av intervjufrågorna lades stor vikt vid att inte använda akademiska och 
teoretiska begrepp, utan anpassa frågorna till den praktiska vardag som respondenterna har 
erfarenhet av. Det förmodligen största beslutet vid utformningen av intervjufrågorna var att 
inte använda begreppet balanserat styrkort utan utforma frågorna efter de fyra perspektiven 
istället. Till grund för intervjun låg en intervjuguide (se bilaga 1) uppdelad i tre 
huvudområden: Vision och strategi, nyckeltal uppdelade efter de fyra perspektiven samt 
kombinationen av perspektiven. I del två presenterades varje perspektiv genom en kort 
förklaring för att förbättra möjligheten att respondenten tolkade begreppet på samma sätt som 
teorin.  

3.2.6 Intervjuernas genomförande 
Vår strävan i samtliga intervjuer var att ställa öppna frågor och inte själva påverka 
respondentens svar genom ledande frågeformuleringar. Ett sätt som användes för att uppnå 
detta var att inte ge exempel på nyckeltal annat än som sista utväg, ifall respondenten helt 
skulle sakna egna exempel. Det gjordes i intervjun med Wapnö i det interna 
processperspektivet samt under intervjun med Bendt Bil under interna processperspektivet 
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och lärandeperspektivet. Anledningen var att vi misstänkte att respondenterna inte tolkade 
perspektiven på samma sätt som vårt teoretiska underlag beskrev dem. 
 
Den första intervjun, med Oscar Hanson VVS, genomfördes på företagets kontor i Halmstad. 
Intervjun tog cirka 45 minuter att genomföra. Samtalet inleddes med en presentation av oss 
själva och uppsatsens syfte. Respondenten informerades om att uppsatsen är en offentlig 
handling samt godkände inspelning av intervjun. Själva intervjun började med fakta om 
företaget och respondenten och gick därefter vidare in på frågor om vision och strategi. 
Därefter gick vi igenom hur företaget arbetar med nyckeltal, uppdelat efter det balanserade 
styrkortets fyra perspektiv. Som avslutning ställdes frågor om hur företaget såg på de olika 
grupperna av nyckeltal och kombinationen av dem. Den andra intervjun med Wapnö följde 
samma mall och genomfördes på Vapnö gods. Den tog cirka 60 minuter. Något som skiljde 
sig åt var att vi här gav exempel på nyckeltal inom det interna processperspektivet. Vi 
uppfattade att innehållet i detta perspektiv inte tolkades på rätt sätt och ville därför styra 
samtalet. Det var ett bra beslut då det fanns en hel del information inom detta perspektiv som 
annars skulle riskera att gå oss förbi. Den tredje intervjun med Bendt Bil följde samma mall 
som de övriga intervjuerna och genomfördes på Bendt Bils anläggning i Halmstad. Den tog 
cirka 30 minuter. Under intervjun gav vi exempel på nyckeltal inom interna 
processperspektivet och lärandeperspektivet på grund av samma tolkningsproblematik som 
under intervjun med Wapnö. I detta fall gav inte exemplen någon ytterligare information ifrån 
respondenten. Under sista delen av samtliga intervjuer ställdes frågan om respondenterna 
kände till balanserat styrkort. Det visade sig att ingen av dem hade något djupare kunskap om 
begreppet. Detta tycker vi bekräftar att det var ett klokt val att utelämna begreppet under 
intervjuerna. 

3.2.7 Sammanställning av empirin 
Samtliga intervjuer spelades in och anteckningar togs även under tiden. Eftersom intervjuerna 
var öppna och gjordes i hög grad som ett samtal krävdes en del arbete med att sammanställa 
materialet. Det gjorde också att respondenternas svar under intervjuerna inte alltid hamnade 
under rätt perspektiv. När empirin sammanställdes fick svaren därför sorteras under rätt 
perspektiv för att följa samma struktur genom hela uppsatsen. För att säkerställa att svaren 
tolkats rätt så skickades det färdigställda empiriavsnittet för respektive företag via mejl ut till 
respondenterna för godkännande. 

3.3 Insamling av sekundärdata  
Att inleda arbetet med att titta på sekundärkällor var en nödvändighet för att få den kunskap i 
ämnet som behövdes för att kunna utforma den empiriska undersökningen. Booth, Colomb 
och Williams (2008) beskriver att sekundärdata är ett bra sätt att skapa en grund till forskarens 
egen frågeställning genom att studera vilken forskning som bedrivits och vilka slutsatser som 
dragits tidigare på det område som undersöks. Eftersom sekundärdata är insamlad i ett annat 
syfte än vårt eget har vi genomgående haft en kritisk inställning till vilken kontext och vilka 
förutsättningar som kan ha påverkat resultaten. 
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3.3.1 Litteratur och artiklar 
Det teoretiska underlaget i denna uppsats består av litteratur och artiklar på ämnet balanserat 
styrkort. I den första delen beskrivs det balanserade styrkortets olika delar. Det har sedan 
framtagandet utvecklats flera olika inriktningar av balanserat styrkort. Eftersom vår intention 
inte är att undersöka olika inriktningar har mycket av detta avsnitt baserats på 
originalförfattarna Kaplan och Nortons texter. För att öka tillförlitligheten till och styrkan i 
materialet har även ett antal andra författare, exempelvis Bible et al. (2006) och Niven (2003), 
använts i denna del. För att visa på en annan och mer nyanserad bild av det balanserade 
styrkortet har också kritik mot balanserat styrkort tagits med från vad vi uppfattar är en 
ledande kritiker, Nörreklit (2000). Flera artiklar vi läst hänvisar till Nörreklit när det 
balanserade styrkortets negativa sidor lyfts fram, och att ta med hennes syn är därför en 
lämplig motvikt även i vår uppsats. Den senare delen av referensramen inriktas mot den 
forskning som gjorts om balanserat styrkort kopplat till SMF-företag. Avsnittet består av olika 
typer av källor, både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Det ger olika infallsvinklar 
och reducerar nackdelarna med respektive metod (Jacobsen, 2002). Vi har här funnit 
motsägelser om huruvida det är möjligt att implementera balanserat styrkort i SMF-företag på 
samma sätt som i större företag. I undersökningen av hur utbrett det balanserade styrkortet är i 
SMF-företag lades tung vikt vid källornas publiceringsår, så att siffrorna är aktuella när denna 
uppsats skrivs. I andra fall som exempelvis bakgrunden om det balanserade styrkortet var det 
inte någon lika uppenbar fördel med nyare källor. 
 
De artiklar som har använts i referensramen använder olika definitioner av SMF-företag, 
vilket gör att deras resultat kan skilja sig från vårt som följd av detta. Eftersom det inte finns 
ett globalt accepterat system som används av alla är detta oundvikligt. Vi tror dock att 
effekten på vår uppsats är av ringa betydelse då principen om att företagen ska vara relativt 
små ändå uppfylls. För att ändå mildra effekterna, och undvika missvisande resultat, har vi 
varit noga med att titta på vilka definitioner av SMF-företag som används i de olika 
referenserna och sett till att de är användbara för vår uppsats. De flesta artiklar och böcker 
hittades genom referenser i andra källor. Exempel på sökord som använts vid sökning i 
databaser är “balanced scorecard”, “balanced scorecard in SME:s”, “Strategy in SME:s”, 
“Small and medium size enterprise”, “critique on the balanced scorecard”. 

3.4 Reliabilitet 
Reliabiliteten i undersökningen har vi på flera sätt försökt hålla på en hög nivå. Vi har utgått 
ifrån ett antal punkter, inspirerade av Harboe (2013) för att bedöma reliabiliteten. Första 
punkten handlar om att respondenten ska ha förstått vad undersökningen går ut på. Genom att 
i förväg via mejl skicka ut information om vad intervjun handlar om, har chansen att uppnå 
det förstärkts. Om området som intervjun behandlar är känsligt kan det påverka vilken 
information respondenterna släpper ifrån sig (Harboe, 2013). Vi upplever inte att denna 
uppsats intervjuområde är känsligt. Det är också vår uppfattning att respondenterna uppfattat 
det på samma sätt, och inte i någon större utsträckning medvetet avstått från att lämna 
uppriktig och relevant information på frågorna. Den sista punkten handlar om frågeställarens 
metodval under intervjun (Harboe, 2013). I samtliga intervjuer har respondenternas svar 
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spelats in, vilket förbättrar chanserna att ingen viktig information missas i sammanställningen 
av svaren. Följdfrågor har också ställts under intervjuerna för att få ut så mycket relevant 
information som möjligt.  

3.5 Validitet 
Inre validitet 
Denna uppsats frågeställning, “Hur arbetar SMF-företag med nyckeltal och strategi relaterat 
till balanserat styrkort?”, är mycket öppen. Vi kan därför inte med säkerhet säga att frågan är 
fullständigt besvarad. Att undersökningen besvarar frågeställningen är viktigt för den interna 
validiteten (Harboe, 2013). Det kan teoretiskt sett finnas fler parametrar som av olika 
anledningar inte kommit med i resultatet av vår empiriska undersökning. Å andra sidan är det 
omöjligt att få med alla teoretiska svarsmöjligheter. Vi är trygga med de resultaten vi fått 
vilka har varit tillräcklig grund för att dra ett antal viktiga slutsatser. 
 
Att vara noggrant förberedda inför intervjuerna för att ge både oss själva och respondenterna 
så bra förutsättningar som möjligt är något vi lagt stor vikt vid. Konkret innebär det att vi 
inför intervjuerna noga kontrollerat den inspelningsutrustning som senare använts samt 
fördelat tydliga roller med en person som sköter samtalet och en som för anteckningar. Vår 
bedömning är att planering och förberedelser är valida. Vidare är vår uppfattning att frågorna 
av respondenterna upplevdes som relevanta. Det ökar chansen att ingen viktig information 
gått oss förbi. Samtliga respondenter som intervjuats är i högsta grad involverade i 
verksamhetsstyrningen i företagen och är därför lämpliga att intervjua. Vår uppfattning är 
också att respondenterna haft stor kunskap kring området undersökningen behandlar. När det 
gäller informationen från respondenterna finns det alltid en risk att den är oriktig vilket 
Jacobsen (2002) nämner. För att minimera den risken gjordes ett val att intervjua flera källor 
som är oberoende av varandra vilket kan öka validiteten i informationen (Jacobsen, 2002). 
Dock ska tilläggas att det inte går att helt säkerställa att informationen är riktig. Ett sätt att 
minimera risken för tolkningsfel har gjorts genom att via mejl skicka ut den sammanställda 
empirin till respektive respondent, som sedan fick komma med synpunkter. Ändringarna som 
efterfrågades av respondenterna gällde mindre faktafel (totalt tre stycken) som hörde till den 
företagspresentation som gjorts för respektive företag. 
 
Yttre validitet 
Slutsatserna av vår undersökning skulle kunna vara till viss nytta för SMF-företag som 
funderar på att utveckla sin verksamhetsstyrning mot balanserat styrkort. Liksom flera av de 
artiklar vi läst (Cardoso Vieira Machado, 2013; Giannopoulos et al., 2013) resulterar vår 
undersökning i att SMF-företag vanligen inte arbetar med balanserat styrkort. Slutsatserna till 
varför det är så har flera likheter med de vi läst om i Garengo och Biazzo (2012), McAdam 
(2000), Rickards (2007) och Yeh-Yun Lin (1999). Vårt resultat visar alltså till stor del 
samstämmighet med den ovan nämnda teorin på området. Dock så kunde vi efter analysen av 
vårt empiriska material finna en skillnad, i ledningens upplevelse av behovet av formaliserad 
verksamhetsstyrning, gentemot den teori vi läst. I vår undersökning visar ledningen tydligt att 
de varken har behov eller vilja att formalisera styrningen medan de artiklar som behandlar 
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detta har fokuserat på att ledningens inställning är att det inte är möjligt på grund av den 
föränderliga marknaden de befinner sig på. Inte något av företagen i vår undersökning har 
uppgett att motviljan till formaliserad verksamhetsstyrning skulle ha att göra med att 
marknaden förändras. Vi vill vara tydliga med att undersökningens omfattning inte lämnar 
rum för någon vidare generaliserbarhet. Med hänsyn till uppgiftens förutsättningar hade det 
varit svårt, om inte omöjligt att uppnå hög generaliserbarhet. Enligt Jacobsen (2002) är en 
intensiv undersökning med ett urval av enheter som valts ut på grund av att de kan ge god 
information, svår att hävda är representativ för en större population. Den yttre validiteten i 
uppsatsen anses därför sammantaget mycket låg.  

4. Empiri 

Empiriavsnittet presenterar de företag som ingår i undersökningen och är sedan uppdelat i 
vision och strategi samt de fyra perspektiven i balanserat styrkort. Avsnittet avslutas med en 
sammanställning av företagens nyckeltal. 

4.1 Företagspresentationer 
Oscar Hanson VVS 
Grundat: 1916.  
Antal anställda: 100 (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2013). 
Omsättning: 122 miljoner kronor (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2013). 
Ägarbild: Ägs av Rikard Hanson. 
 
Oscar Hanson VVS är ett snart hundraårigt familjeföretag som idag drivs av tredje 
generationen. De är verksamma inom VVS och kylteknik och utför installation och service av 
värme, ventilation, sanitet och kylanläggningar. Deras geografiska verksamhetsområde är i 
huvudsak Halmstad samt södra och mellersta Halland (Oscar Hanson VVS, 2013). Oscar 
Hanson VVS är med sin snart hundraåriga historia inget snabbväxande företag. De senaste 
årens utveckling har varit stabil, med årliga omsättningar på mellan 120 och 150 miljoner 
kronor. Det är också så framtiden ser ut. Det finns inga planer på kraftig expansion utan fokus 
är att behålla och utöka sina positioner.  
 
Vår respondent Oscar Hanson är vice VD och fjärde generationen Hanson i företaget Oscar 
Hanson VVS. Hanson har studerat på Högskolan i Halmstad och har därefter arbetat på 
företaget sedan 2005, förutom ett avbrott mellan 2010 och 2014. Det är han, VD och 
ekonomichef som arbetar med verksamhetsstyrning och nyckeltal.  
 
Wapnö 
Grundat: 1966. Dagens inriktning mot konsumentförsäljning sedan 1990-talet. 
Antal anställda: 63 (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2013). 
Omsättning: 109 miljoner kronor (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2013). 
Ägarbild: Största ägare är Erika Staël von Holstein.  
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Wapnö är ett företag som har livsmedelsproduktion som huvudsaklig verksamhet. Dessutom 
är de verksamma i en rad andra branscher. De driver hotell, restaurang, anordnar mässor, 
bedriver gårdsförsäljning med mera (Wapnö, 2013). Wapnö eftersträvar en stabil långsiktigt 
utveckling med investeringar som ska gynna miljön som största fokus. Företaget har 
exempelvis registrerat två varumärken: Härodlat och Härproducerat som en del av 
miljöarbetet. Wapnö har också gjort en stor investering i en biogasanläggning och håller även 
på att ta fram en RME-anläggning där de kan använda restprodukter från rapsodling till att 
skapa drivmedel. 
 
Vår respondent Lennart E. Bengtsson har genom sin roll som VD sedan 1991 varit en av de 
starkaste krafterna bakom Wapnös förvandling från mindre lantbruk i början av 1990-talet till 
att idag vara ett diversifierat företag med åtaganden i allt från livsmedelsproduktion till hotell- 
och restaurangverksamhet (Skånska Dagbladet, 2012, 30 januari) 
 
Bendt Bil 
Grundat: 1998. På platsen fanns tidigare bilhandeln SAAB-ANA. 
Antal anställda: 74 (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2014). 
Omsättning: 374 580 miljoner kronor (uppgifter hämtade från årsredovisningen, 2014). 
Ägarbild: VD Bengt-Erik Johansson äger 90 procent av företaget. Resterande ägs till lika 
delar av hans två söner. 
 
Bendt Bil är en av Halmstads större bilhandlare. De är återförsäljare av ett antal bilmärken: 
SAAB, Opel, BMW, MINI, Hyundai och Isuzu. Förutom nybilsförsäljning bedrivs service, 
verkstad samt handel med begagnade bilar och reservdelar. Bendt Bil haft en ryckig 
utveckling de senaste åren. De hade riktigt bra år 2010-2011 medan 2012-2013 gick riktigt 
dåligt. 2014 vände det sedan och gick bättre igen och Bendt Bil ser positivt på utvecklingen 
under 2015. Bilförsäljningen styrs mycket av konjunkturen, när huspriserna stiger och räntan 
är låg så är bilförsäljningen positiv. 
 
Vår respondent Bengt-Erik Johansson är VD och ägare till Bendt Bil. Han inledde sin bana i 
bilhandelsbranschen 1994 när han började arbeta som ekonomichef på Bendt Bils föregångare 
SAAB-ANA. Han följde sedan med när Bendt Bil tog över verksamheten och köpte själv hela 
Bendt Bil år 2007. I samband med övertagandet tog han också rollen som VD. Johansson är 
den, tillsammans med de två sönerna, ekonomichefen och eftermarknadschefen som arbetar 
med verksamhetsstyrningen. Johansson har stor nytta av sin erfarenhet från rollen som 
ekonomichef. Han kan affärssystemet och kan själv ta fram de nyckeltal han vill använda, 
vilket gör att nuvarande ekonomichefen kan fokusera på andra delar. 

4.2 Vision och Strategi 
Oscar Hanson VVS 
När vår intervju genomfördes var Oscar Hanson VVS i färd med att skapa en ny vision. Den 
tidigare skapades 2007 och var redan från början planerad att gälla till och med 2015. Den 
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tidigare visionen löd: “Komplett installationsbolag med rådgivande funktioner och 
spetskompetens inom vs, vent, styr & regler, kyla, el, energi och sprinkler”. Den nya visionen 
som ännu inte är färdigarbetad tar över i december 2015. Oscar Hanson VVS har ingen 
nedskriven eller formaliserad strategi utan anpassar sig till stor del till hur omvärlden ser ut, 
exempelvis till hur mycket som byggs. Istället styrs beslutsfattande och andra strategiska 
frågor av den i snart hundra år förädlade företagskulturen.  
 
Wapnö 
Wapnös vision lyder “idag bättre än igår”. I praktiken innebär det att de i första hand blickar 
inåt i den egna verksamheten för att hitta utvecklingspotential, snarare än att försöka göra som 
konkurrenterna. Ju fler personer som arbetar i företaget desto viktigare är det också att ledaren 
fokuserar på att visionen ska nå ut i hela företaget enligt Bengtsson. 
 
En strategi som gäller för hela företaget är att vara ett hållbart företag in i framtiden. Med 
hållbart åsyftar Bengtsson hög etisk och miljömässig medvetenhet. Detta tar sitt praktiska 
uttryck i till exempel byggandet av den biogasanläggning som är tänkt att försörja Wapnö 
med energi. Strategin uttryckt i finansiella termer är att ha en årlig tillväxt på fem procent. 
Bengtsson tycker att ständig tillväxt gör det enklare att leda ett företag. En väg för Wapnö att 
hålla uppe tillväxten är att arbeta enligt principen att 95 procent är bra, men att fem procent 
alltid kan bli bättre. Vad som utgör de fem procenten bestäms vid möten där Bengtsson 
tillsammans med ansvariga för de olika delverksamheterna väljer ut ett par frågor som skall få 
extra fokus i respektive verksamhet under en period. Det är här viktigt att begränsa sig till ett 
fåtal frågor, för att se till att de verkligen får den tid som krävs för att förbättring ska kunna 
uppnås. Bengtsson berättar att färskhet, öppenhet och närhet är ledord i Wapnö och fungerar 
också som strategier. Wapnös många delverksamheter (se 4.1 Företagspresentationer), som 
arbetar under väldigt skilda förutsättningar har egna strategier för hur deras verksamhet ska 
bedrivas.  
 
Bengtsson beskriver sig som motorn för den övergripande strategin i Wapnö eftersom det 
främst är han som arbetar med de strategiska frågorna. Det finns dock olika nivåer i strategin 
eftersom organisationen består av flera olika verksamheter. Det är viktigt att den övergripande 
strategin “ett hållbart företag in i framtiden” ska kunna brytas ner i de olika divisionerna inom 
företaget. Bengtsson tar ett exempel om restaurangverksamheten där kocken också måste ha 
en möjlighet att kunna påverka och att fokus på hållbarhet ska genomsyra allt de gör. 
Bengtsson påpekar också att strategin kopplar väl an till visionen vilket gör att företaget har 
ett långsiktigt perspektiv för “strategin är ingenting du förändrar från vecka till vecka”. 
 
Wapnö har också som en del i strategin registrerat två varumärken: Härproducerat och 
Härodlat. Härproducerat betyder att hela produktionskedjan sker på samma plats som råvaran 
finns. Wapnös mjölk är en av produkterna som är härproducerad eftersom hela kedjan från 
foder till mejeri sker på Wapnö. Detta är enligt Bengtsson ganska komplicerat eftersom det 
kräver att de arbetar med många olika delar och måste ha kontroll över hela kedjan. Finns inte 
en strategi som fokuserar på miljön och det som konsumenten i slutändan efterfrågar kommer 
ingen försäljning att ske. För att förklara styrkeförhållandet mellan Wapnö och 
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konkurrenterna berättar Bengtsson att det Wapnö producerar på ett år, producerar Arla på en 
vecka, vilket betyder att de måste arbeta hårt med att skapa mervärde för kunden. Bengtsson 
poängterar att Wapnö dock är i tillräcklig storlek att de kan jobba med dessa frågor och att de 
kan bygga en biogasanläggning samt producera RME. Strategin måste fokusera på detta för 
att företaget ska överleva. 
 
Bendt Bil 
Bendt Bils vision är att företaget ska “stå för yrkesstolthet och glädje”. Yrkesstoltheten har de 
definierat som att inte göra en bra insats för chefens, kundernas eller företagets skull, utan för 
sin egen skull. Johansson berättar att de exempelvis vill ha stolta biltvättare och stolta 
mekaniker. Glädje har definierats som att alltid försöka se glädjen i den lilla stunden i 
vardagen. Han nämner också att marknadsföringen i företaget är definierat som “allt de gör”. 
Det räcker inte med att ha bra annonser eller roliga radioreklamer om ingen svarar i telefon 
när kunderna ringer eller om mekanikern är otrevlig. Bendt Bil jagar inte heller så mycket 
efter mål eftersom det enligt Johansson kan skapa en tomhetskänsla när väl målet är uppfyllt. 
Bendt Bil har inte någon uttalad strategi vid sidan av visionen. Johansson motiverar detta med 
att han inte ser en tillräckligt stor skillnad på begreppen, vision och strategi, för att det ska 
tillföra något att dela upp dem. 
 
Bilförsäljningen är konjunkturberoende och därför har Bendt Bil satsat mycket på att bygga 
bort konjunkturkänslighet. De har exempelvis en skadeverkstad som inte är 
konjunkturberoende och också försäljning av begagnade delar. Johansson berättar att Bendt 
Bil troligtvis är en av Sveriges mest kompletta bilanläggningar eftersom de har så många 
olika delar i företaget och att de är “mycket mer likt ICA Maxi än en konstvernissage”. Med 
det menar Johansson att det inte bara är en bilhall med fina bilar utan företaget har många fler 
ben att stå på. 
 
Det är viktigt att visionen är långsiktig och företaget måste hitta ett tempo som kan hållas år 
efter år. Uthålligheten är viktig och Johansson beskriver det som ett “maratonlopp”. Visionen 
kommuniceras oavbrutet med personalen och tas ofta upp under olika typer av möten. Det är 
enligt Johansson också viktigt att förklara för personalen vad företaget står för. 

4.3 Kundperspektivet 
Oscar Hanson VVS 
Hanson förklarar att företaget arbetar med en form av kvalitetsuppföljning av projekten där 
kunderna får svara på ett antal frågor. Dock kan resultatet av uppföljningen bli missvisande då 
det endast brukar vara de kunder som är mycket nöjda eller mycket missnöjda som svarar. 
Informationen används i efterkalkylsarbetet och ligger till grund för prognoserna till nya 
projekt. Ett annat nyckeltal som mäts är garantikostnaderna, alltså där fel uppstått och någon 
ändring eller komplettering måste utföras i efterhand. De försöker också genom personlig 
kontakt med de största kunderna få veta vad de efterfrågar för typer av tjänster, vilket 
företaget sedan försöker anpassa sig till. 
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Trots att de idag har en utvärdering av kundens upplevelse, är detta ett område där Hanson ser 
förbättringspotential. Han förklarar att de skulle vilja ha ett bättre och effektivare sätt att mäta 
och följa upp företagets kvalitet på utförda arbeten. Hanson anser inte att de saknar något 
annat nyckeltal som de inte mäter idag. 
 
Wapnö 
Inom kundperspektivet har Wapnö stort fokus på försäljningsvolym i icke-finansiella termer. 
Till exempel så har de ett mål om att sälja 97 procent av det korna mjölkar. Köttet har 
liknande volymmått. Att mäta samma typ av mått i restaurangverksamheten blir enligt 
Bengtsson svårare. Däremot finns ett antal tydliga riktlinjer som har sin grund i 
hållbarhetsstrategin. Exempelvis köper de inte in Thailändsk kyckling för att kunna sänka 
priset, eftersom det går emot hela idén med hållbarhet och Härproducerat. Genom att ha den 
inställningen kan Wapnö enligt Bengtsson skapa mervärde för kunderna. Denna princip 
innebär dock höga kostnader, något som gjort det svårt att nå de mål som finns uppsatta för 
restaurangen. Restaurangen är dock viktig som en del i helhetserbjudandet till kunden som 
besöker Wapnö, samt i reklamsyfte, Hotellverksamheten har ett mål på minst 40 procent 
beläggningsgrad, vilket inte nås för tillfället. Mässorna som Wapnö arrangerar har volymmål i 
form av antalet besökare. 
 
I dagsläget tycker Bengtsson inte att det saknas något nyckeltal inom kundperspektivet. 
Bengtsson diskuterar dock Nielsen-mätningar1

 

 vilket enligt honom görs mycket på grund av 
nyfikenhet för hur det går för andra. Han ställer frågorna om det verkligen är intressant och 
vad siffrorna sedan används till? Bengtsson är övertygad om att fokus ska ligga på den egna 
verksamheten och att den ska bli bättre för varje år, inte på att jämföra sig för mycket med 
andra företag. Därför väljer Wapnö att inte göra denna typ av mätningar. Wapnö arbetar inte 
heller med att mäta kundernas uppfattningar även om de är alltid öppna mot de kunder som 
hör av sig med synpunkter på produkter och upplevelser. Fokus ligger istället på att prata med 
kunderna vilket ger en indikation för vad de tycker. Problematiken blir dock enligt Bengtsson 
att endast de som är väldigt nöjda eller väldigt missnöjda uttrycker sin åsikt. 

Bengtsson poängterar vid flera tillfällen att Wapnö inte får bli ett företag som är för likt andra 
utan att deras konkurrensfördel är att erbjuda kunden ett mervärde. De inser att de inte kan få 
en marknadsandel på 50 procent och att de aldrig kan konkurrera med pris med exempelvis 
Arla. Att istället lyfta fram mervärdet är något som Wapnö måste bli bättre på i sin 
marknadsföring enligt Bengtsson. I dagsläget uppskattar Bengtsson att 20 procent av 
kunderna på de marknader där Wapnö finns geografiskt har värderingar som gör dem till 
potentiella Wapnökunder. Det kan vara att de är miljömedvetna eller helt enkelt tycker att 
Wapnös produkter smakar bättre än andra. 
 
Bendt Bil 
Inom detta perspektiv har Bendt Bil hjälp ifrån generalagenterna för respektive bilmärke. De 
mäter kundnöjdhet genom att skicka ut enkäter till de kunder som varit på Bendt Bil och får 

                                                 
1 Nielsen är ett företag som mäter bland annat kundbeteenden. http://www.nielsen.com/se/sv.html 
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då svar på hur kundernas upplevelse varit. Generalagenterna sänder också ut “mystery-
shoppers”, alltså personal från generalagenterna som utger sig för att vara kunder, som sedan 
får sätta betyg på verksamheten. De har även fått hjälp av Hallandsposten som undersökte hur 
många som kände till Bendt Bil där resultatet visade att de hade en hög igenkänningsfaktor. 
Inom företaget följer de också upp marknadsandelen på nya bilar. 

4.4 Interna processperspektivet 
Oscar Hanson VVS 
Oscar Hanson VVS fokuserar mycket på sysselsättningsgraden vilken i sin tur är det som 
genererar omsättningen. Hanson betonar att även om det inte finns någon uttalad strategi så är 
målet att sysselsättningsgraden ska vara så hög som möjligt, för att säkerställa att personalen 
används på bästa sätt. För att de anställda ska kunna arbeta effektivt krävs dessutom att 
arbetsmiljön är bra. Inom arbetsmiljö mäts frånvarostatistik, tillbudsrapportering och 
olycksrapportering, där målet är att hålla samtliga på en låg nivå. Miljö är också ett område 
Oscar Hanson VVS vill lägga fokus på. Inom miljö mäts utsläpp och förbrukning och det 
avser främst företagets bilpool. Företaget fokuserar mycket på att utsläppen ifrån bilarna ska 
minska och när nya inköp görs ska de ha lägre co2-utsläpp än bilarna som byts ut.  
 
När projekten utvärderas följer Oscar Hanson VVS också upp hur tim- och 
materialförbrukningen stått sig jämfört med kalkyl. Genom projektutvärderingarna får Oscar 
Hanson VVS ut mycket information som inte är i form av nyckeltal. Den informella 
informationen är många gånger tillräcklig och Hanson ser inget behov av ytterligare nyckeltal.  
 
Företaget publicerar statistik över sjukfrånvaro i det interna nyhetsbrevet och det tas även 
upp, tillsammans med tillbudsrapporteringen, på personalmötena för att alla ska veta vad som 
händer i företaget. Miljömålen tas också upp och diskuteras under personalmötena. 
 
Wapnö 
När det gäller Wapnös interna processer poängterar Bengtsson att lantbruket är en speciell 
bransch. Han tar upp ett exempel om att fodret till djuren lagerförs i september för att sedan 
utfodras fram till augusti året efter. Ledtiden är svår att påverka eftersom den beror på 
förutsättningarna naturen ger. Tiden mellan sådd och skörd är lång och planeringen blir 
enormt viktigt för att försöka landa på en produktion som motsvarar efterfrågan. Bengtsson 
tar också upp exemplet med inköp av förpackningar vilket tar cirka åtta veckor och det är 
viktigt att rätt antal beställs i rätt tidpunkt då priserna varierar. Den relativt långa ledtiden på 
förpackningar har enligt Bengtsson att göra med att Wapnö är ett mindre företag och inte kan 
göra lika stora materialinköp som de större företagen. De mäter också färskheten på mjölken 
vilket konkret innebär hur snabbt de får mjölken i förpackningen efter mjölkning. Wapnö är 
också ensamma på marknaden om att trycka mjölkningstid på förpackningarna. 
 
Bengtsson berättar att informationen som ligger till grund för dessa nyckeltal inte samlas in 
regelbundet. Däremot tas stickprover och skulle det uppdagas att något inte står rätt till, så är 
det viktigt att agera på det. Han betonar också att Wapnö har hållit på länge vilket gör att de 
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har väl inarbetade rutiner. Wapnö fokuserar också extra resurser på spill och svinn eftersom 
det ligger i miljöpolicyn att gå djupare in på det. 
 
Bendt Bil 
Inom företaget är lagernivåerna centrala (se 4.6 Finansiella perspektivet). Värdet av lagret i 
balansräkningen är viktigt att följa upp, men enligt Johansson måste företaget också följa upp 
antalet begagnade bilar i lager, vilket inte får bli för många. 
 
Johansson poängterar att Bendt Bil är ganska dåliga på att mäta nyckeltal inom detta 
perspektiv. En anledning är enligt Johansson risken att det “mäts för mätandets skull”, vilket 
både är onödigt och dyrt. De har också alltid större fokus utåt mot kunderna än internt i 
företaget och Bendt Bil är en “tight organisation som fokuserar på att sälja mycket bilar”.  
 
Ett nyckeltal som Bendt Bil skulle vilja mäta och som de inte mäter i dagsläget är hur mycket 
pengar varje mekaniker drar in. Det beror till stor del på vilka typer av arbeten som utförs. 
Vid svåra felsökningar är det svårare att tjäna pengar medan en vanlig service kan generera 
betydligt mer. Anledningen till att inte detta mäts är på grund av att företagets datasystem inte 
klarar den typ av mätningar. 

4.5 Lärandeperspektivet 
Oscar Hanson VVS 
I lärandeperspektivet mäter Oscar Hanson VVS inga nyckeltal. Däremot arbetar de ofta i 
projektform som sedan utvärderas noga, vilket enligt Hanson bidrar till en lärandeeffekt. En 
diskussion förs kring frågor som exempelvis varför utfallet av projektet blev som det blev. 
Det är också viktigt att de anställda lär av sina misstag, därför försöker de alltid identifiera var 
de eventuella felen låg någonstans för att kunna göra på ett annat sätt nästa gång. 
 
Wapnö 
Inom lärandeperspektivet tar Bengtsson upp att Wapnö är ISO-certifierade2

 

 vilket är ett 
kvalitetsledningssystem. ISO-systemet är en viktig del i arbetet med reklamationer inom 
kundperspektivet. Det krävs mycket resurser för att hålla igång detta men det är ett otroligt 
viktigt instrument. 

För att uppnå strategin “att vara ett hållbart företag in i framtiden” jobbar Wapnö mycket med 
att driva sin verksamhet med stort fokus på etik och miljö. Några exempel är byggandet av 
biogasanläggningen som nämndes i avsnitt 4.2 samt RME-anläggningen som ska omvandla 
restprodukter från framställning av rapsolja till drivmedel. Eftersom en stor del av Wapnös 
ekologiska avtryck kommer från maskinparkens drivmedelsutsläpp kan en omställning till 
miljövänligt bränsle få stor inverkan. 
 

                                                 
2 ISO 9001:2008 - Kvalitetsledning. http://www.svenskcertifiering.se/iso9001.html 
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Inom detta perspektiv är det främst de långsiktiga miljömålen Bengtsson tänker på. Han 
poängterar att de först och främst är väldigt svåra att mäta, men också att det är svårt att 
konkretisera målen i den löpande verksamheten. 
 
Bendt Bil 
Bendt Bil mäter inga nyckeltal inom lärandeperspektivet. Istället pågår ett långsiktigt 
informellt arbete i form av till exempel utbildning av personalen. Inom nybilsförsäljningen är 
det viktigt att de bilmärken de samarbetar med är attraktiva för kunderna. Arbetet med att 
utveckla produkten faller på bilmärkena. Det är deras insatser inom forskning och utveckling 
som skapar nya attraktiva bilar. Valen av samarbetspartners är en mycket långsiktig process 
och är inget som ändras för att något av bilmärkena skulle sälja dåligt under en period. 
 
Gällande övriga delverksamheter utgår arbetet ifrån kundernas efterfrågan, vilket är en 
följande snarare än styrande strategi. Ett exempel är diskussionen kring att försöka korta ner 
servicetiden genom skiftarbete, vilket i praktiken skulle kunna innebära att kunden lämnar 
bilen på eftermiddagen och hämtar ut den nyservad på morgonen. Det finns enligt Johansson 
en efterfrågan på detta framförallt ifrån företag som är beroende av sina bilar i verksamheten. 
 
Bendt Bil mäter som sagt inga nyckeltal inom lärande, och skulle inte heller vilja göra det. De 
har en stark tilltro till att de bilmärken de samarbetar med även i framtiden tar fram attraktiva 
bilar. Ett annat sätt att möta utmaningarna i framtiden är enligt Johansson att inte fokusera på 
misstag utan istället se det som tillfällen att lära. 

4.6 Finansiella perspektivet 
Oscar Hanson VVS 
Det första Hanson tar upp och som är den viktigaste punkten är kassaflödet. Företaget måste 
säkerställa att verksamheten fortlöper som den ska och att det alltid finns pengar att betala 
med. Att kassaflödet är starkt är helt avgörande för företagets fortlevnad. De kontrollerar 
också varje vecka hur mycket som fakturerats för att kontrollera att avvikelserna inte riskerar 
att bli för stora mot prognoserna. Hanson anser att de finansiella nyckeltalen är de viktigaste 
och tanken med övriga typer av nyckeltal, till exempel sysselsättningsgrad, är att de ska 
utmynna i pengar. 
 
Varje större order mäts som ett projekt, i början görs en kalkyl som företaget uppdaterar under 
projektets fortlöpande. När projektet är slutfört görs en efterkalkyl som visar vad projektet 
genererat i pengar. Även täckningsbidraget och vinsten för projektet mäts och jämförs mot 
den ursprungliga kalkylen. Målet är att projektet ska bli bättre än kalkylen. 
 
Företagsledningen har fört en diskussion om att börja mäta EBITDA och nettoresultat i 
resultaträkningen. Hittills har de valt att avstå med motivering att de nyckeltalen blir för 
konjunkturkänsliga och beroende av hur mycket material som säljs tillsammans med 
projekten. Det skulle därför bli svårt att få EBITDA och nettoresultat jämförbara från år till år, 
och därmed förloras stora delar av poängen. Enligt Hanson är skillnader i förutsättningar 



31 
 

mellan åren på Oscar Hanson VVS så olika att den ovan nämna typen av nyckeltal blir svåra 
att jämföra och använda till något. 
 
Wapnö 
Liksom alla vinstdrivande företag går hela verksamheten ut på att nå starka finanser. Övriga 
perspektiv finns i slutändan till för att uppfylla de finansiella målen. Inom det finansiella 
perspektivet fokuserar Wapnö på kassaflöde och täckningsbidrag. Bengtsson anser att 
kassaflödet är otroligt viktigt och att företaget egentligen inte behöver ” styras med något 
annat”.  
 
Kassaflödet är extra viktigt i ett företag som Wapnö då vissa delar av verksamheten binder 
kapital under långa tidsperioder. Det är till exempel tiden mellan sådd och skörd samt 
lagerhållningen för djurens foder som ska utfordras under ett helt år, detta ger också en låg 
kapitalomsättningshastighet. Något som också påverkar kassaflödet är att det krävs stora 
investeringar för att hela tiden förnya sig och komma med nya produkter. Bengtsson beskriver 
att de dock inte får avstå en investering på grund av att försöka upprätthålla ett bra kassaflöde. 
Vid investeringar har Wapnö ett mål om att 50 procent ska finansieras med egna medel vilket 
oftast går att uppnå. Dock vid väldigt stora investeringar som biogasanläggningen fick den 
principen frångås.  
 
Eftersom en del av företagets strategi är att öka omsättningen med 5 procent varje år tittar de 
mycket på just omsättningen, men Bengtsson poängterar återigen att det är kassaflödet som är 
viktigast. Det är också viktigt att inte heller blanda in personalen i de finansiella nyckeltalen 
utan istället mäta exempelvis volymnyckeltal i produktionen. De ekonomiska siffrorna är 
VD:s uppgift. I den typ av verksamhet Wapnö bedriver är också ett viktigt nyckeltal 
personalkostnader i förhållande till omsättningen. Bengtsson betonar dock att hänsyn måste 
tas till att Wapnö bedriver olika typer av verksamheter, där personalbehoven skiljer sig åt 
emellan dem. 
 
Bengtsson påpekar att mycket av informationen de får fram i det finansiella perspektivet 
används externt snarare än internt till exempel i kontakten med långivare. Även kassaflödet 
som är så viktigt för Wapnö ger samtidigt signaler till banken om att den löpande 
verksamheten rullar. 
 
Bendt Bil 
Inom det finansiella perspektivet finns ett antal nyckeltal som Bendt Bil mäter. Varulagret 
följs veckovis, och får inte bli för högt eftersom det frestar kassaflödet. Samtidigt är det 
viktigt att hålla ett gediget lager för att verkstad och service ska fungera. Just kassaflödet är 
enligt Johansson det absolut viktigaste nyckeltalet och är även ett rättvisande mått på ett 
företags situation. Det är särskilt viktigt i bilbranschen då den makroekonomiska situationen 
skapar stora fluktuationer i efterfrågan och då gäller det att kunna hantera den skiftande 
efterfrågan genom att bygga upp en stabil kassa under tider då marknaden är gynnsam. 
Resultat går alltid att justera efter önskemål, men kassaflödet visar hur det verkligen står till. 
Dock så spelar även resultatet in, vilket är något Bendt Bil också fokuserar på eftersom ett 
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dåligt resultat över tid ger ett dåligt kassaflöde. Resultatet jämförs mot tidigare år och mot 
budget för att kunna följa företagets utveckling över tiden. 
 
Att ha en stark finansiell ställning gör att Bendt Bil kan ta bättre finansiella beslut. Johansson 
tar som exempel upp en begagnad bil som köpts in för 100 000 kronor. Har företaget starka 
finanser har de råd att vänta in en köpare som är beredd att betala 120 000 för bilen. Är kassan 
alltför ansträngd kanske de tvingas sälja bilen för 80 000 för att kunna betala nästa räkning.  
 
Det finns ingen absolut koppling till strategin. Däremot berättar Johansson att de finansiella 
nyckeltalen måste uppfyllas för att visionen: “Stå för yrkesstolthet och glädje” ska kunna 
uppfyllas. 

4.7 Kombinationen av nyckeltal i de fyra perspektiven 
Oscar Hanson VVS 
Fokus hamnar ofta på de finansiella nyckeltalen eftersom de enligt Hanson styr verksamheten. 
Nyckeltalen inom de andra perspektiven används också till stor del för att bidra till de 
finansiella nyckeltalen som exempelvis utsläppsgränser för bilarna och sjukfrånvaro som i 
förlängningen handlar om ekonomi. 
 
Oscar Hanson VVS lägger inte speciellt mycket resurser på att mäta nyckeltal, mycket av 
informationen finns tillgänglig i affärssystemet. Ekonomichefen lägger uppskattningsvis 1-2 
timmar per månad för att presentera nyckeltalen. Hanson poängterar också att företaget 
eftersträvar att informationen i nyckeltalen ska gå att använda och tillföra något, inte bara 
mätas för mätandets skull. Hanson känner inte till begreppet balanserat styrkort, men känner 
igen huvuddragen av det när vi förklarar vad det är. 
 
Wapnö 
Bengtsson tycker inte att nyckeltalen i de olika perspektiven ska kopplas ihop för mycket utan 
att varje nyckeltal hör hemma där det är, men uttrycker att det är möjligt att något leder till det 
andra och att många leder till ekonomin. Wapnö lägger väldigt lite resurser på att mäta och 
analysera nyckeltal, det är mycket som är ett inarbetat system. Bengtsson tar exemplet att när 
du väl har skördat så är det vad du har. ”Man kan hålla på att analysera till döds men plötsligt 
har du glömt att det är nytt år.” 
 
Det balanserade styrkortet känner han till vid namn men det är ingenting Wapnö använder i 
sin verksamhetsstyrning. Han diskuterar också att ibland görs det i allmänhet kanske onödigt 
svårt att leda företag, visst är det intressant med siffror men företagande handlar om att 
ständigt bli bättre. Bengtsson tycker också att det är viktigt att det som mäts har bestämda 
fokusområden och att det är värdelöst att fokusera på för många saker. 
 
Bendt Bil 
Johanssons syn på nyckeltal är att de är en mindre viktig del av verksamhetsstyrningen. Som 
en följd av att nyckeltalsarbetet har låg prioritet läggs mycket lite resurser på det. Två citat 
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som säger mycket om Johanssons syn på verksamhetsstyrning är: “Lägg fokus på 
verksamheten och se till att den funkar, så löser sig det här med nyckeltalen” och “Fokusera 
på var pengarna kommer ifrån”. Citaten tyder på att Johansson lägger mycket fokus på att få 
den operativa verksamheten att fungera, och på så sätt nå de finansiella målen.  
 
Johansson känner inte till balanserat styrkort mer än vid namn. Han tror att en anledning till 
att SMF-företag inte använder det i samma utsträckning som större företag beror mycket på 
om det är ett litet familjeföretag. Då är inte denna typ av verktyg lika intressant. Men så fort 
företaget ingår i en större koncern blir nyckeltalen viktigare eftersom alla företagen 
rapporterar till ett system som används i hela koncernen. Då måste företagen i större 
utsträckning kunna jämföras med varandra. 

4.8 Sammanställning av företagens nyckeltal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kundperspektivet Interna processperspektivet Lärandeperspektivet Finansiella perspektivet
● Kvalitetsuppföljning ● Sysselsättningsgrad ● Kassaflöde
● Garantikostnader ● Frånvarostatistik ● Fakturerade intäkter per vecka

● Tillbudsrapportering ● Täckningsbidrag i projekten
● Olycksrapportering ● Vinst i projekten
● Co2-utsläpp ● Utfall av projektet bättre än kalkyl

Kundperspektivet Interna processperspektivet Lärandeperspektivet Finansiella perspektivet
● Försäljningsvlym mot 
producerad volym, mjölk ● Ledtid, sådd till skörd ● Kassaflöde
● Försäljningsvlym mot 
producerad volym, kött ● Ledtid,förpackningar ● Täckningsbidrag, produkter
● Beläggningsgrad hotell ● Färskhet, mjölk ● Andel egna medel, investeringar
● Antalet besökare, mässor ● Omsättningsökning per år

● Marknadsandel
● Personalkostnader i förhållande till 
omsättning

Kundperspektivet Interna processperspektivet Lärandeperspektivet Finansiella perspektivet
● Kundnöjdhet ● Antal begagnade bilar i lager ● Kassaflöde
● Betyg mystery-shoppers ● Varulager
● Marknadsandel nya bilar ● Resultat

Oscar Hanson VVS

Wapnö

Bendt Bil
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5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras empiri och teori utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. Avsnittet inleds med SMF-företagens nyckeltal, fortsätter med kopplingen till 
strategi och avslutas med ett resonemang kring SMF-företagens arbetssätt relaterat till 
balanserat styrkort.  

5.1 SMF-företagens arbete med nyckeltal inom det balanserade 
styrkortets fyra perspektiv 
Analysen av vår empiriska undersökning av tre SMF-företag visar att samtliga företag arbetar 
med nyckeltal. Gemensamt för företagen var att de använde nyckeltal inom kund-, interna 
process- och finansiella perspektivet. Nyckeltalen inom respektive perspektiv skiljde sig dock 
åt emellan företagen vilket kan förklaras av att de bedriver olika typer av verksamhet. Det är 
också något som Mattsson (2001) pekar på är en nödvändighet, eftersom olika branscher har 
olika förutsättningar. Wapnö som till övervägande del är ett producerande företag bedrivs på 
ett annat sätt än till exempel Oscar Hanson VVS som är ett tjänsteproducerande företag och 
Bendt bil som är återförsäljare av sällanköpsvaror (med visst inslag av tjänsteproduktion). 
 
Niven (2003) framhåller att det är viktigt att företaget har klart för sig vilka kunder det riktar 
sig till för att kunna skapa värde för dem. Det är tydligt i Wapnö som försöker ligga i 
framkant gällande miljön och den etiska aspekten vilket riktar sig till ett specifikt 
kundsegment som består av miljömedvetna konsumenter. I Oscar Hanson VVS och Bendt bil 
är kopplingen svårare att göra då båda företagen uppger att de till stor del anpassar sig efter 
marknaden. Kaplan och Norton (1992) nämner också att viss data gällande kunderna måste 
hämtas externt genom exempelvis en kundundersökning vilket både Oscar Hanson VVS och 
Bendt Bil använder sig av. Wapnö däremot mäter inte den typen av nyckeltal vilket motiveras 
med att de är väldigt noga med att inte bli som alla andra företag och istället gå sin egen väg. 
 
När det gäller det balanserade styrkortets interna processperspektiv är det enligt Kaplan och 
Norton (1992) viktigt att nyckeltalen ska kunna påverkas av de anställdas arbetsinsats. I 
Wapnö fokuseras det mycket på ledtider, dels från sådd till skörd och dels på leveranstid, 
vilket till största del påverkas av externa faktorer. Däremot kan de anställda påverka 
färskheten på mjölk. Oscar Hanson VVS har arbetar också med nyckeltal som både kan, och 
inte kan, påverkas av de anställdas arbetsinsats. Sysselsättningsgrad av svår att påverka som 
anställd medan tillbuds- och olycksrapportering i hög grad kan påverkas. En tydlig koppling 
till de anställdas arbetsinsats är svårt att se när det gäller Bendt Bils enda nyckeltal inom 
interna processperspektivet, antalet begagnade bilar i lager. 
 
En gemensam nämnare för samtliga företag i undersökningen är att inga nyckeltal mäts inom 
lärandeperspektivet. Det fanns en föraning av att det kunde bli utfallet redan innan 
undersökningen eftersom Niven (2003) påpekar just detta, att lärandeperspektivet ofta bortses 
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ifrån. En möjlig anledning till detta kan vara att det kan uppfattas som mer abstrakt än de 
andra perspektiven då det är väldigt långsiktigt och förmodligen inte lika naturligt som 
finansiella perspektivet. Lärandeperspektivet är också enligt Mattson (2001) närmare kopplat 
till strategisk än operationell styrning. Rickards (2007) framhåller att SMF-företag har en 
mindre formell strategisk styrning vilket gör det logiskt att nyckeltal på lång sikt inte mäts i 
de av oss undersökta företagen. Dock så innebär inte avsaknaden av långsiktiga nyckeltal att 
företagen i undersökningen endast lever i nuet. Det framgår tydligt att tankar och idéer finns 
på hur de ska möta framtidens utmaningar, men det sker alltså utan hjälp av nyckeltal. Bendt 
Bil är till stor del beroende av att bilmärkena de arbetar med, kan utveckla nya attraktiva 
modeller. I Wapnös fall handlar det om de långsiktiga miljömål företaget har. De är dock en 
typ av mål som är svåra att konkretisera och göra mätbara längre ner i organisationen. Niven 
(2003) tillägger att inom lärandeperspektivet är företagskulturen viktig för att medarbetare ska 
trivas och känna sig motiverade. Framförallt Oscar Hanson VVS, med sin snart hundraåriga 
historia, lyfter fram företagskulturen som till stor del ligger till grund för olika beslut. Wapnö 
och Bendt Bil uppfattar vi också ha en stark företagskultur men det blir inte lika tydligt som i 
Oscar Hanson VVS. Det är dock inget av företagen som har något nyckeltal kopplat till 
företagskulturen. En annan faktor för framtida konkurrenskraft är enligt Mattsson (2001) att 
använda sig av nyckeltal som mäter det anställdas utbildningar i företaget. Inget av företagen i 
undersökningen uppger att de använder sig av den typen av nyckeltal vilket McAdam (2000) 
menar är en typisk svaghet hos SMF-företag, att kompetensutveckling för personalen glöms 
bort. 
 
Undersökningen visar att, totalt sett, störst fokus ligger på det finansiella perspektivet vilket 
också Giannopoulos et al. (2013) kommer fram till i sin undersökning. Kassaflöde är ett 
nyckeltal som alla företagen mäter och fäster stor vikt vid. Möjligtvis kan det ha att göra med 
att de är SMF-företag och kanske inte har samma etablerade kontakt med långivare, och 
därför inte samma tillgång till likvida medel, som större företag. Anledningen till att 
kassaflödet är viktigt skiljer sig dock åt mellan företagen. I Oscar Hanson VVS är det helt 
enkelt så att företaget vill säkerställa att det finns pengar att betala med och att verksamheten 
fortlöper som den ska. Wapnö förklarar att de binder kapital under långa perioder vilket 
kräver ett starkt kassaflöde men också att företaget gör stora investeringar. I Bendt Bils fall är 
anledningen att bilbranschen styrs av den makroekonomiska situationen som kan skapa stora 
fluktuationer i efterfrågan. För att kunna hantera det krävs att företaget bygger upp en stabil 
kassa då marknaden är gynnsam. Kaplan och Norton (1999) nämner att nyckeltalen i 
finansiella perspektivet ofta är generella vilket inte blir lika tydligt i undersökningen. 
Nyckeltalen skiljer sig åt emellan företagen vilken kan bero på att de bedriver olika typer av 
verksamhet. Wapnö har krav på, och mäter, hur stor del egna medel som används till 
investeringar. Även personalkostnader i förhållande till omsättning är viktigt i Wapnös 
verksamhet. Oscar Hanson arbetar mer i projektform och använder därför nyckeltal för att 
mäta utfall i projekten. I Bendt Bil är lagret ett viktigt nyckeltal eftersom företaget vill 
undvika att behöva flytta pengar från lager till kassa vilket skulle garantera dåliga affärer. 
 
När det gäller antalet nyckeltal i varje perspektiv finns inga absoluta regler utan det måste 
anpassas till företagets verksamhet och vad företagen vill fokusera extra på. Det är därför 
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svårt att uttala sig om företagen har för många eller för få nyckeltal i varje perspektiv. 
Eftersom inget av företagen använder något nyckeltal i lärandeperspektivet kan vi givetvis 
konstatera att det är för lågt. Dock så är antalet nyckeltal inom vissa av de övriga perspektiven 
hos Oscar Hanson VVS och Bendt Bil väl lågt då Mattsson (2001) indikerar att antalet bör 
börja någonstans runt 3-4 stycken. Med tanke på att nyckeltalen inom respektive perspektiv 
skiljer sig till stor del åt mellan företagen kan det antas att nyckeltalen är anpassade till 
verksamheten. Däremot finns ingen tydlig koppling mellan nyckeltalen i de fyra olika 
perspektiven hos alla företag vilket Kaplan och Norton (1999) framhäver är viktigt. Oscar 
Hanson menar dock att de andra nyckeltalen finns för att uppfylla målsättningarna inom det 
finansiella perspektivet. Wapnö indikerar också att de flesta nyckeltal leder till ekonomin i 
företaget men anser inte att de ska kopplas ihop för mycket utan att de var för sig bidrar till 
verksamheten. Undersökningen visar också att samtliga företag till viss del visar en motvilja 
till att låta nyckeltal ta för stor plats i verksamhetsstyrningen. Den tolkningen kan göras dels 
på grund av att väldigt lite resurser läggs på att mäta nyckeltalen och dels på grund av att 
respondenterna på både Wapnö och Bendt Bil uttalar en viss skepticism mot nyttan av att 
arbeta med nyckeltal. Alla företag i undersökningen är också noga med att poängtera att det 
inte är någon idé att mäta för mätandets skull. Med det menas att de undviker att samla in 
information om något utan att det kommer till användning. Oscar Hanson VVS är det enda 
företag i undersökningen som kommunicerar ut en del av nyckeltalen till de anställda vilket 
enligt Kaplan och Norton (1992) ska skapa en länk mellan ledningen och den operationella 
verksamheten. 

5.2 Kopplingen mellan nyckeltalen och strategin 
I undersökningen framkommer att det endast Wapnö som har en formaliserad och uttalad 
strategi. Strategin kommuniceras också ut i hela företaget, dels den övergripande strategin, 
men också strategier för de olika delverksamheterna. Genom att kommunicera ut strategin ger 
företaget medarbetarna mål att arbeta efter och möjlighet att påverka utfallet (Kaplan & 
Norton, 1992; Upadhyay & Palo, 2013). En formaliserad strategi är också något som Werner 
och Xu (2012) framhåller är viktigt för att kunna arbeta med balanserat styrkort. Att det är 
Wapnö som har tydligast strategi ser vi som något oväntat eftersom företaget på många sätt är 
expansivt och enligt Rompho (2011) är det då vanligt att företaget tvingas att byta strategi 
ofta. Däremot är kopplingen mellan nyckeltalen och strategin svårare att se och nyckeltalen 
fokuserar mer på företagets fortlevnad än att uppfylla strategin. Dock kan viss koppling göras 
med ett av nyckeltalen, färskhet på mjölk, som ligger väl till grund för företagets strategi. 
Oscar Hanson VVS och Bendt Bil har båda en vision men ingen uttalad strategi, vilket enligt 
Garengo och Biazzo (2012) är vanligt i SMF-företag, och därför är kopplingen till nyckeltalen 
svår att göra. Bendt Bil likställer dock visionen och strategin men svårigheten med 
kopplingen kvarstår eftersom visionen kan antas vara mer abstrakt utan konkreta mål att 
uppfylla. Nyckeltalen är även i Oscar Hanson VVS och Bendt Bil mer av ett sätt att försöka 
säkerställa företagets fortlevnad. Kaplan och Norton (1999) poängterar att det balanserade 
styrkortet inte ska ersätta företagets dagliga mätsystem som måste uppfyllas för att företaget 
ska fungera. Eftersom vi inte kan se någon tydlig koppling mellan nyckeltalen och strategin 
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kan vi konstatera att det är någon form av “hälsovariabler”, som Kaplan och Norton (1999) 
kallar det, och inte något som förväntas dramatiskt kunna förbättra konkurrenskraften. 
 
En annan anledning till den svaga kopplingen mellan nyckeltalen och strategin kan vara att 
Oscar Hanson VVS och Bendt Bil till stor del är konjunkturberoende. Det innebär att de hela 
tiden måste anpassa sig efter nya förutsättningar på marknaden då exempelvis en finanskris 
får en mycket stor inverkan på den typen av verksamheter. Nörreklit (2000) poängterar att det 
balanserade styrkortet saknar den dynamik som krävs för att kunna anpassa det efter 
förändringar på marknaden. Det kan därför vara svårare att arbeta efter tydliga målsättningar 
då ett år kan skilja sig mycket från ett annat hos både Oscar Hanson VVS och Bendt Bil. I 
Wapnös fall ställs givetvis också krav på att anpassa sig efter upp- och nedgång på 
marknaden, dock säljer de en annan typ av produkter som kan antas mindre känslig för 
konjunkturförändringar. Det märks också på inställningen hos våra respondenter, där Wapnö 
är noga med att gå sin egen väg och inte rädd för att testa på nya sätt. Oscar Hanson VVS 
visar större försiktighet och är mer benägna att anpassa sig. Dock så tänker samtliga företag 
långsiktigt vilket inte stämmer överens med undersökningen McAdam (2000) gjorde där 
företagen var skeptiska till de långsiktiga målen med förklaringen att de befann sig på snabbt 
föränderliga marknader. 
 
Samtliga företag i undersökningen tar tydligt avstånd ifrån att bli för formella i 
verksamhetsstyrningen. En anledning kan vara att ledningen i respektive företag arbetar nära 
den operativa verksamheten då de är av den storleken att det är möjligt. Det gör att beslut i 
större utsträckning kan tas på stående fot istället för en mer formaliserad beslutsväg som det 
kan antas vara i större organisationer Det gör företagen mer snabbrörliga vilket kan vara en 
förutsättning för att klara sig i konkurrensen med större aktörer på marknaden. 

5.3 SMF-företagens arbetssätt relaterat till balanserat styrkort 
Det finns ett par essentiella delar som måste vara med för att det ska vara möjligt att arbeta 
med ett balanserat styrkort.  

• Nyckeltal fördelade på fyra perspektiv: Kundperspektivet, interna processperspektivet, 
lärandeperspektivet och finansiella perspektivet (Bible et al., 2006; Kaplan & Norton, 
1992). 

• En formaliserad och långsiktig strategisk medvetenhet som sedan ligger till grund för 
nyckeltalen (Kaplan & Norton, 2001; Werner & Xu, 2012) 

• En tro på att det är ett bra sätt att arbeta (Rickards, 2007; Shutibhinyo, 2014). 
 
Samtliga tre företag i vår undersökning använder nyckeltal inom tre av de fyra perspektiven, 
kundperspektivet, interna processperspektivet och finansiella perspektivet. Däremot återfinns 
inte några nyckeltal, i något av företagen, inom lärandeperspektivet vilket gör att de faller på 
den punkten. Inom de perspektiv som företagen mäter nyckeltal är det endast Wapnö som har 
minst tre nyckeltal i varje, vilket också är vad varje perspektiv som lägst bör innehålla enligt 
Mattsson (2001). Även om det är mer av en vägledning så kan det konstateras att Oscar 
Hanson VVS och Bendt Bil inte når upp till det. 
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Endast ett av företagen, Wapnö, arbetar med en tillräckligt formaliserad strategi som uppfyller 
kraven i det balanserade styrkortet. Övriga två företag har inte tillräckligt formaliserade 
strategier för att kunna användas som utgångspunkt för att ta fram nyckeltal i det balanserade 
styrkortet. Svaret på varför Bendt Bil och Oscar Hanson VVS inte har uttalade strategier kan 
finns i att personerna i respektive ledningsgrupp har nära familjära kopplingar. Eftersom 
personerna i ledningsgrupperna står varandra så nära finns inte samma behov av att ha 
formella strategier, som fallet är i större koncerner där en av strategins funktioner är att hålla 
samman företaget. I samtliga företag inklusive Wapnö, som har en formaliserad strategi, 
saknas en tydlig koppling mellan strategin och nyckeltalen, vilket är ett krav för det 
balanserade styrkortet (Werner & Xu, 2012). En möjlig orsak är att nyckeltalen har en låg 
prioritet och inte är något som företagen arbetar aktivt med. Nyckeltalen fungerar då istället 
som ett sätt att säkerställa att verksamheterna fortlöper som den ska och inte fungera som ett 
sätt att konkretisera strategin. 
 
Den tredje punkten, tron på balanserat styrkort som verktyg, är något som saknas i alla tre 
företagen. Redan när det gäller att arbeta med nyckeltal i större utsträckning ger 
respondenterna intryck av att sakna tilltro. En av respondenterna, Johansson VD på Bendt Bil, 
härleder detta till att nyckeltal är ett arbetssätt som passar koncernstrukturer bättre än små 
familjeföretag. 
 
Det företag vars verksamhetsstyrning ligger närmast balanserat styrkort är Wapnö. Det är 
också det enda av företagen där ägare och företagsledare inte är samma person. Underlaget i 
undersökningen är för litet för att se någon absolut koppling, men det kan möjligen finnas ett 
samband där verksamhetsstyrningen blir mer formell om ägaren inte är samma person som 
företagsledaren. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt följer en kortfattad och konkret beskrivning av de slutsatser vi kan dra av vår 
undersökning. 
 
Hur arbetar SMF-företag med nyckeltal och strategi relaterat till balanserat styrkort? 

• Inget företag i undersökningen arbetar med balanserat styrkort. 
• Företagen som undersökts arbetar endast i mycket liten utsträckning med nyckeltal. 
• Två av tre företag som undersökts har inte en formaliserad strategi. 

 
Det visade sig att inget av de undersökta företagen arbetar med balanserat styrkort. Det visade 
sig också att företagen inte arbetar med något som kan liknas vid ett balanserat styrkort. 
Nedan listas de viktigaste slutsatserna till varför det är så. 
 
Varför arbetar inte SMF-företagen på ett sätt som kan relateras till balanserat styrkort 

• Strategin är inte tillräckligt formaliserad för att ligga till grund för företagens 
nyckeltal. 

• Företagsledningarna är skeptiska mot, och har ingen tilltro till, nyckeltal som en 
central del av verksamhetsstyrningen. 

• Det långsiktiga perspektivet finns, men är informellt och mäts inte med hjälp av 
nyckeltal. 

• Behovet av formaliserad verksamhetsstyrning upplevs som mindre. 
 
Utifrån de resultat vår undersökning bidrar med finns ett par punkter där vi ser möjligheter att 
genomföra intressanta undersökningar i framtiden. 
 
Förslag på vidare forskning 

• Vi har undersökt företag i olika branscher, vilket har gett oss flera intressanta 
infallsvinklar. Det har också gjort att vi undviker att förutsättningarna i en bransch får 
för stor inverkan på resultatet. Nackdelen med urvalet är att villkoren i de olika 
branscherna kan påverka företagens förutsättningar att arbeta med strategi och 
nyckeltal. Det vore därför intressant att göra en undersökning av hur ett antal SMF-
företag som verkar i samma bransch arbetar med balanserat styrkort. 

• Vår undersökning visade att det enda företag där VD och ägare inte är samma person 
har en mer formaliserad strategi än de övriga företagen. Underlaget är dock för litet för 
att kunna göra någon absolut koppling. Det vore därför intressant att göra en 
undersökning av vilken koppling det finns mellan hur involverad ägaren är i 
verksamheten och graden av formalitet i verksamhetsstyrningen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 
• Presentation av oss själva och hur intervjun kommer att genomföras. 
• Informera om att en kandidatuppsats är en offentlig handling. 
• Säkerställ att respondenten är bekväm med att vi spelar in intervjun och informera om 

att det inspelade materialet kommer att raderas. 
• Beskriv syftet med undersökningen, det vill säga att ta reda hur företaget arbetar med 

finansiella och icke-finansiella nyckeltal i verksamhetsstyrningen. 
 
Information om företaget och respondenten 
Vad heter du? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Vilken är din befattning? 
Vem, vilka arbetar med nyckeltal och strategifrågor? 
Hur har utvecklingen för företaget sett ut de senaste åren? 
Hur ser du på företagets utveckling under de nästkommande åren? 
 
Allmänt 
Vad är företagets vision? 
Har företaget någon uttalad strategi? 
Hur kommuniceras företagets strategi ut i organisationen? 
 
Finansiella nyckeltal 
Nyckeltal som används för att mäta resultat av utförda prestationer.  
 
Vilka nyckeltal mäter ni? Varför? 
På vilket sätt är nyckeltalen kopplade till strategin? 
Hur används den information ni samlar in? 
 
Vad skulle ni vilja mäta för nyckeltal som ni inte mäter i dagsläget?  
Varför mäter ni inte det/de nyckeltalen? 
 
Nyckeltal kopplade till kunderna 
Nyckeltal som används för att nå de mål företaget har kopplade till försäljning, kunder, och 
marknad. 
 
Vilka nyckeltal mäter ni? Varför? 
På vilket sätt är nyckeltalen kopplade till strategin? 
Hur används den information ni samlar in? 
 
Vad skulle ni vilja mäta för nyckeltal som ni inte mäter i dagsläget?  
Varför mäter ni inte det/de nyckeltalen? 
 
Nyckeltal kopplade till interna processer 
Nyckeltal som behandlar de processer inom företaget som sedan skapar kundvärden. Både 
kortsiktiga operativa och långsiktiga innovativa.  
 
Vilka nyckeltal mäter ni? Varför? 



 

På vilket sätt är nyckeltalen kopplade till strategin? 
Hur används den information ni samlar in? 
 
Vad skulle ni vilja mäta för nyckeltal som ni inte mäter i dagsläget?  
Varför mäter ni inte det/de nyckeltalen? 
 
Nyckeltal kopplade till organisationens lärande 
Nyckeltal som behandlar vad som kommer krävas för att företaget ska lyckas i framtiden. Vad 
som måste utvecklas i form av medarbetare, system och rutiner för att företaget ska kunna 
behålla, eller inta en ny position på marknaden. 
 
Vilka nyckeltal mäter ni? Varför? 
På vilket sätt är nyckeltalen kopplade till strategin? 
Hur används den information ni samlar in? 
 
Vad skulle ni vilja mäta för nyckeltal som ni inte mäter i dagsläget?  
Varför mäter ni inte det/de nyckeltalen? 
 
Avslutning 
Hur ser ni på kombinationen mellan dessa olika grupper av nyckeltal? 
Hur mycket resurser upplever du läggs på att mäta de olika nyckeltalen? 
Känner du till balanserat styrkort? 
Varför arbetar/arbetar inte ni med ett balanserat styrkort? 
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