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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna för deras deltagande och bidrag med material 

som varit till stor hjälp för vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Titti Eliasson för 

hennes engagemang i vår kandidatuppsats och för den vägledning vi fått. Slutligen vill vi 

tacka våra studiekamrater för råd och konstruktiv kritik under seminarietillfällen. Era ord 

har varit väldigt betydelsefulla för vår uppsats. 
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Sammanfattning 

Balanced Scorecard hade en blomstrande period med snabb spridning under 90-talet. Dock 

har det nu gått mer än 20 år sedan Balanced Scorecard först introducerades och modellen har 

blivit kritiserad. Kritiken visar på att det förekommer tvivel om Balanced Scorecard som 

styrmodell. Därför har syftet med denna uppsats varit att skapa en förståelse för varför 

Balanced Scorecard har kritiserats. Detta genom att svara på frågeställningen: Vilka 

svårigheter finns det med Balanced Scorecard och varför? 

För att kunna svara på frågeställningen tillämpade vi en kvalitativ undersökning där vi gjorde 

intervjuer på två företag, The Palladium Group samt SKF Business Consulting. På The 

Palladium Group intervjuade vi en konsult vars kärnkompetens låg inom ramarna för 

Balanced Scorecard. På SKF Business Consulting intervjuade vi en ansvarig för deras egna 

styrkort, då de hade upplevt en del svårigheter med det.   

I analysavsnittet presenteras vilka svårigheter det finns med Balanced Scorecard. En svårighet 

kan vara att ledningen har skattat företagets strategi, eller det orsak-verkan-samband som hela 

styrkortet bygger på, felaktigt. När styrkortet sedan ska upprättas är det optimalt att det görs 

av ledningen tillsammans, därför bör inte konsulter hyras in för detta ändamål. Råder det 

oenighet i ledningen eller har inte hela ledningen engagerat sig i arbetet kring styrkortet, kan 

även det vara en svårighet med Balanced Scorecard. Vi har även kommit fram till att 

kommunikationen är viktig, då styrkortet måste vara djupt rotat i hela företaget för att vara 

effektivt samt då medarbetarna ska få en inverkan i styrkortet. En annan svårighet kan vara att 

företag inkluderat för många och/eller fel styrmått i styrkortet. Inte att förglömma är att 

företag bör pröva sina strategier och modifiera sina styrkort. Dock anser vi att dessa 

svårigheter inte beror på att det föreligger fel i Balanced Scorecard-modellen, utan 

svårigheterna uppkommer beroende på hur företag använder och hanterar modellen.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

The Balanced Scorecard had a flourishing period with a rapid spread in the 90s. However, 

more than 20 years have passed since the Balanced Scorecard was first introduced. Moreover, 

the Balanced Scorecard has been criticized. The criticism suggests that there are doubts about 

the Balanced Scorecard as a management model. The purpose of this study was thus to create 

an understanding of why the Balanced Scorecard has been criticized, by answering the 

question: What difficulties are there with the Balanced Scorecard and why? 

In order to answer the questions, we applied a qualitative study where we interviewed two 

respondents from The Palladium Group and SKF Business Consulting. The core competence 

of the respondent at The Palladium Group was within the framework of the Balanced 

Scorecard, where he works as a consultant. Since we became enlightened about that SKF 

Business Consulting had experienced some difficulties with the scorecard, we interviewed a 

person responsible for their own scorecard. 

In the analysis section, we present difficulties of the Balanced Scorecard. A difficulty is that 

the management has estimated the company’s strategy, or the cause-effect relationships that 

the Balanced Scorecard is based on, incorrectly. The scorecard should be constructed by the 

management as a team. Therefore, consultants should not be hired for this purpose. If there is 

disagreement in the management or if the entire management has not been involved in the 

scorecard, it can also be a difficulty of the Balanced Scorecard. Additionally, we have 

concluded that communication is important, because the Balanced Scorecard must be deeply 

rooted throughout the company in order to be effective. Communication is also important in 

order to let the employees have an impact on the Balanced Scorecard. Another difficulty may 

occur when a company includes too many and/or wrong measure in their Balanced Scorecard. 

Companies must not forget to update their strategies and modify their scorecards. However, 

we believe that these difficulties are not due to failures in the Balanced Scorecard model. 

Difficulties arise depending on how companies use the model and manage it. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Abrahamson (1996) jämför innovationer med trender. Han menar att innovationer inom 

verksamhetsstyrning marknadsförs av vad han kallar för ”fashion setters”. Företag verkar 

sedan ta del av de innovationer som är i framkant och implementera dem i sina verksamheter. 

Modell (2004) beskriver en innovation som en ”myt” som tenderar att växa och blomstra ett 

tag, för att sedan eventuellt blekna bort och ersättas av nya myter. Han jämför denna 

beskrivning med innovationer inom verksamhetsstyrning, där äldre modeller efterträds av nya 

och bättre lösningar.  

Den traditionella ekonomistyrningen, som omfattar styrning med finansiella siffror, har bland 

annat kritiserats av Johnson och Kaplan (1987) som menade att detta styrsätt negativt 

påverkar ledningens sätt att styra. De ansåg att de finansiella mått som ekonomistyrningen 

fokuserar på leder till att ledningen misslyckas med att tillhandahålla information som kan 

stödja utvecklingen av teknologin, produkterna, processerna och konkurrensen (ibid.). Då vi 

har gått från ett industrisamhälle till att vara ett informationssamhälle fann företag ett behov 

av att skapa vinning för framtiden genom investeringar i dels kunder, medarbetare, processer 

och innovationer (Olve, Roy & Wetter, 1999). Johnson & Kaplan (1987) menade att den 

traditionella ekonomistyrningen riktar för mycket fokus på den finansiella styrningen av 

företaget, vilket gör att ledningen isoleras från en värdeskapande styrning.  

Olve et al., (1999) ansåg att det ofta krävs mycket tid för att förstå och förklara de finansiella 

måtten som egentligen har lite att göra med den ekonomiska och tekniska verkligheten av 

verksamheten, vilket gör att produktiviteten istället kan komma att minska. Han ansåg att de 

finansiella måtten inte talar om allt företaget gjort och att de ger en dålig vägledning om vad 

som bör göras för att generera framtida vinster. Om blicken är fäst enbart vid backspegeln 

riskerar företaget att krocka med framtiden.  

Enligt Johnson & Kaplan (1987) tillhandahåller inte de finansiella måtten relevant 

information till ledningen, dessutom distraherar de ledningen från att hantera de relevanta 

faktorerna som bidrar till en ökad produktivitet. Finansiella mått har visat sig vara för 

aggregerade och endimensionella samt tillkomma för sent för att vara användbara (McNair, 

Lynch & Cross, 1990). På grund av begränsningarna med de finansiella måtten har nya 

mätsystem utvecklats som en del av strategiplaneringen eller kvalitetsförbättringen. Det 

uppmuntrades att koppla bort alla finansiella mått från det operativa arbetet. Dock är detta inte 

det mest effektiva enligt McNair et al., (1990), då de menar att många fortsätter att titta på 

både finansiella och icke-finansiella mått.  

Kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen har under årens lopp utmynnat i att nya 

styrmodeller utvecklats, däribland Balanced Scorecard. Med åren har stor uppmärksamhet 

riktats mot Balanced Scorecard och det har implementerats i många företag (Almqvist & 

Mårtensson, 2011). Balanced Scorecard introducerades år 1992 av professorerna Robert 

Kaplan och David Norton och har alltsedan dess gradvis implementerats i företag (Olve et al., 
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1999). Balanced Scorecard kan ses som en snabb och effektiv spridning av en ny innovation 

inom verksamhetsstyrningen, då en studie från år 2000 uppvisar att redan 27 % av nordiska 

företag hade implementerat modellen, samt att ännu fler planerade att använda sig av den 

inom de närmaste två åren (Ax & Bjørnenak, 2000; Kald & Nilsson, 2000).  

Det tog inte lång tid för Balanced Scorecards tillämpningsområde att börja utvecklas. 

Balanced Scorecard har på kort tid gått från att vara ett enkelt system för prestationsmätning 

till att bli en central styrmodell. Efter dess genombrott började företag även koppla styrmåtten 

i Balanced Scorecard till dess strategi. Förutom av anledning att förtydliga och förmedla en 

strategi, började företag använda Balanced Scorecard även för att styra en strategi (Kaplan & 

Norton, 1999). Varje styrmått i Balanced Scorecard beskrivs i en kedja av orsak-verkan-

samband, vilket kopplar samman strategin med drivrutiner som skall leda till 

strategiförverkligande (Kaplan & Norton, 2001). Organisationer har utvecklat egna modeller 

baserat på det ursprungliga konceptet och Balanced Scorecard används inte på samma sätt 

som det var menat att göra från början (FAR Akademi, 2014). Ax & Bjørnenaks (2000) 

empiriska studie i Sverige visar att grundmodellen som presenterades av Kaplan och Norton 

har kompletterats med andra modeller inom verksamhetsstyrningen, vilket kan ha påverkat 

den stora spridningen av Balanced Scorecard-konceptet i Sverige. 

1.2 Problemdiskussion 

Malina & Selto (2001) anmärker på att det finns en tidsfördröjning från dess att styrkortet 

implementerats till dess att något resultat kan urskiljas. Eftersom eftersläpningen för att se 

dess inverkan är väldigt lång, kan det antas vara anledningen till att en trend i att företags 

skepticism till Balanced Scorecard ökar och att företag därmed väljer att avbryta sina projekt 

(Olve, Petri, Roy & Roy, 2003). Enligt Maltz, Shenhar och Reilly (2003) är den mest 

märkbara svagheten i Balanced Scorecard att det saknar fokus på ett företags medarbetare, 

och syftar till att det är flera företag som har upplevt detta problem. De säger att företag har 

insett att hur de behandlar sina medarbetare är en viktig faktor för företagets framgång, och 

efterfrågar därför ett femte perspektiv där fokus riktas på medarbetarnas utveckling. Merchant 

(1989, återgivet i Malina & Selto, 2001) argumenterar för att kommunikationsmisslyckanden 

gör att företag presterar dåligt. Även Malina & Selto (2001) har lyft fram kritik angående 

brister i utformningen av Balanced Scorecard, som kan skada kommunikationen av strategin. 

När kommunikationen brister kommer förändringar inom företaget vara svåra att 

genomföra.  Det har även lyfts fram kritik om det orsak-verkan-samband som Balanced 

Scorecard-modellen bygger på, där Nørreklit (2000) har ifrågasatt om det verkligen råder 

kausalitet mellan de olika perspektiven.  

Balanced Scorecard har några år på nacken och erfarenheter visar att av de företag som 

implementerat Balanced Scorecard som styrmodell, har endast ett fåtal visat sig använda 

styrkortet framgångsrikt under en längre period (Olve, et. at., 2003). Det tycks således råda 

tvivel om styrmodellens framtid. En del företag väljer att modifiera sitt Balanced Scorecard, 

medan andra väljer att helt avveckla det till följd av en rad svårigheter med användandet.  
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1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen visar att det finns en del kritik som lyfts fram angående Balanced 

Scorecard samt att det råder tvivel om styrmodellens framtid. Vi har därför valt att fördjupa 

oss i kritiken kring Balanced Scorecard och undersöka varför modellen kritiserats genom att 

studera följande frågeställning: 

 

Vilka svårigheter finns det med Balanced Scorecard och varför? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för varför Balanced Scorecard har kritiserats 

genom att belysa vilka svårigheter det finns med Balanced Scorecard och varför. 
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2 Teoretisk referensram  

Nedan presenteras relevanta källor som ska vara till hjälp för att kunna genomföra en 

givande analys. Vi börjar med att ge läsaren en övergripande bild av vad Balanced Scorecard 

innebär, för att sedan gå vidare med att beskriva vilka svårigheter företag kan uppleva med 

Balanced Scorecard. I avsnitt 2.4 tydliggör vi de viktigaste delarna av den teoretiska 

referensramen, som vi sedan presenterar i en sammanfattande modell. 

2.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard ska användas för att formulera och föra ut företagets strategi och hjälpa 

medarbetarna att ta initiativ som leder till ett gemensamt mål för affärsenheten. Styrkortet ska 

användas som ett system för kommunikation, information och lärande och inte som ett 

kontrollsystem där medarbetarna tvunget följer en fastlagd plan. Mätningen är av stor 

betydelse för att företag ska överleva i det informationssamhälle vi lever i idag. Balanced 

Scorecard har kvar de finansiella styrmåtten som en sammanfattning av företagets resultat 

men innehåller även styrmått som kopplar kunder, interna processer, medarbetare och system 

till företagets långsiktiga finansiella framgång. De finansiella styrmåtten fungerar som bevis 

för om företagets strategi fungerar och bidrar till ökad vinst eller ej (Kaplan & Norton, 1999). 

Styrmåtten ska skapa en balans mellan de externa styrmåtten, riktade mot ägare och kunder 

samt de interna styrmåtten för processerna, innovationsförmågan, lärandet och tillväxten. 

Samtidigt ska det ske en balans mellan resultatet av nedlagda insatser, de så kallade 

utfallsmåtten och styrmått som är betydande för framtida prestationer, det vill säga drivande 

mått. Balansen innebär att de kortsiktiga förbättringarna inte ska stå i strid med företagets 

långsiktiga mål. Utfallsmåtten är ofta generella för alla företag och är prestationsmått som 

uttrycker strategins yttersta mål och visar om nedlagda insatser lett till önskat resultat, till 

exempel lönsamhet, kundtillfredsställelse, marknadsandel med mera. Det är alltså styrmått 

som mäter vad företaget har presterat. De drivande måtten är ofta unika och skiljer sig åt 

mellan företag, men de har alla i syfte att driva företaget mot de uppställda målen och berätta 

vad medarbetarna bör göra idag för att skapa ett värde för framtiden. Exempel på sådana 

styrmått kan vara cykeltider och defektnivåer (Kaplan & Norton, 1999).   

Det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet samt lärandeperspektivet 

kan ses som styrkortets grundpelare som alla omges av en gemensam vision och strategi. Det 

finansiella perspektivet representerar budgetuppföljning samt styrmått som företagets 

aktieägare är intresserade av. Kundperspektivet tar hänsyn till företagets yttre faktorer så som 

kundlojalitet och att tillfredsställa kunden. Det interna processperspektivet riktar fokus på de 

processer som påverkar aktieägare samt kunder positivt. Lärandeperspektivet fokuserar på 

företaget ur ett långsiktigt perspektiv, det vill säga hur de ska kunna utvecklas i en 

oförutsägbar framtid. För de fyra perspektiven finns individuella mål, kritiska 

framgångsfaktorer, nyckelmått och handlingsplaner. Dessa, gemensamt, utgör sedan ett 

styrkort (Olve et al., 1999). Styrkortets roll blir sedan att verka som kommunikationsmedel 
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för företagets olika enheter samt nivåer för att kunna uppnå kortsiktiga finansiella mål, 

samtidigt som det långsiktiga resultatet förbättras (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Figur 1: Balanced Scorecard (Olve et al., 1999) 

 

Balanced Scorecard är indelat i tre tidsomfång: det som har hänt, det som händer nu och det 

som kommer hända i framtiden. Det finansiella perspektivet talar om hur bra företaget var 

igår. Processperspektivet samt kundperspektivet berättar hur bra företaget är nu och 

lärandeperspektivet påverkar hur bra företaget kommer vara imorgon. På detta sätt måste 

företaget styra och följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens 

utveckling. Uppföljning görs med nyckeltal och styrkortet bör endast ta upp centrala nyckeltal 

som bidrar till företagets måluppfyllelse. Varje styrmått i Balanced Scorecard bör ingå i ett 

orsak-verkan-samband som kopplar samman verksamheten med strategin (Olve et al., 1999).  

2.2 Balanced Scorecard-processen 

Balanced Scorecard används som en strategisk handlingsmodell för att vägleda sin strategi på 

lång sikt. Balanced Scorecard-processen sker i fyra steg där det första steget är att förtydliga 

och omvandla visionen och strategin (Kaplan & Norton, 1999).  
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Figur 2: Balanced Scorecard-processen (Kaplan & Norton, 1999) 

 

2.2.1 Förtydliga och omvandla visionen och strategin 

Vid upprättandet av Balanced Scorecard kartläggs de strategiska målsättningarna och de 

faktorer som styr målsättningarna. Balanced Scorecard belyser de processer som är viktiga för 

att kunder och ägare ska få en bra bild av företaget. Samtidigt fastställer Balanced Scorecard 

betydelsen av investeringar som i sin tur leder till förbättringar av processerna samt förbättrad 

syn hos kunderna och aktieägarna. Balanced Scorecard skapar även enighet bland ledningen 

för företag som upplever en avsaknad av det angående de strategiska målsättningarna. 

Styrkortet översätter strategin till operativa termer, anpassar företaget till strategin och gör 

strategin till något som alla inom företaget arbetar mot dagligen (Kaplan & Norton, 1999). 

Svårigheter i förtydligande av strategin 

Optimalt är om styrkortet tas fram av ledningen som ett lagprojekt, då alla har varit lika 

delaktiga i att skapa de strategiska målsättningarna (Kaplan & Norton, 1999). Allt för ofta går 

det att finna företag som ser Balanced Scorecard som ett systemprojekt och inte som ett 

ledningsprojekt. Detta sker ofta då inhyrda konsultföretag installerar system för Balanced 

Scorecard. Det bör ses som en ytterst tveksam metod att ta in externa konsulter för att 

implementera Balanced Scorecard. Dessa är oftast inte insatta i den plan som företaget skapat, 

eller också levererar de en annan metod som de förklär i namnet Balanced Scorecard. När 

företag hyr in konsulter kan det leda till att varken ledning eller medarbetare är insatta i 

styrkortet. Det här gör att de kritiska styrmåtten inte kommer att upptäckas, vilket kan ses som 

en bortkastad och kostsam investering (Kaplan & Norton, 2001). Ittner & Larcker (1998) 

reflekterar över om konsulter har spelat en viktig roll för Balanced Scorecard, eller om de 

egentligen bara utnyttjar Balanced Scorecards rykte för att sälja tjänster till företag. 
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2.2.2 Kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrmått 

Nästa steg i Balanced Scorecard-processen är att kommunicera och koppla samman 

strategiska målsättningar och styrmått. De strategiska målsättningarna ska kommuniceras ut 

till alla nivåer och enheter i företaget för att alla medarbetare ska förstå vilka viktiga mål som 

eftersträvas för att den uppställda strategin ska uppnås. Vissa företag försöker konkretisera 

strategierna genom uppställda styrmått på operativ nivå (Kaplan & Norton, 1999). Enligt Olve 

et al., (1999) är syftet att alla ska känna sig delaktiga och förstå hur de bidrar till de 

övergripande strategierna. För att styrkortet ska kunna användas i hela företaget krävs det att 

styrmåtten kan hanteras på ett enkelt sätt. Detta innebär att vid implementering av Balanced 

Scorecard behöver hänsyn tas till vilka systemlösningar som är praktiskt användbara för 

mätning (ibid). Både finansiella och icke-finansiella styrmått måste finnas med i 

informationssystemen på alla nivåer i företaget. Medarbetarna måste kunna förstå vilka 

finansiella konsekvenser som kan uppstå av de beslut de tar och av de handlingar de genomför 

(Kaplan & Norton, 1999). 

Svårigheter med kommunikationen 

Ledningen måste få med medarbetarna för att även deras lärande och nyskapande ska öka. 

Endast ledningen kan inte använda sig av styrkortet på ett effektivt sätt, utan måste få med sig 

hela företaget. Om en chef skulle bli utbytt krävs ett lika stort engagemang hos den nye 

chefen som dennes föregångare, annars är risken stor att medarbetarna inte engageras (Kaplan 

& Norton, 2001). För att Balanced Scorecard ska vara effektivt måste modellen vara djupt 

rotad i hela företaget (Nørreklit, 2000). Olve et al., (1999) skriver att om visionen och de 

strategiska målen inte kommuniceras ut till alla nivåer i organisationen riskerar företaget att 

förlora konkurrenskraft. Balanced Scorecard ger en sammanställning av företagets 

övergripande vision och strategi genom konkreta mål och mått. Om företaget misslyckas med 

att etablera måttsystem som samlar in relevant information samtidigt som det kommunicerar 

ut informationen till medarbetarna, riskerar företaget att medarbetarnas kompetens inte 

utvecklas. Det försvårar för företaget att ändra beteenden som kan vara väsentliga för 

framtiden och för konkurrenskraften.  

Ledningens engagemang brukar normalt omfatta idén om vad företaget är till för, det vill säga 

formuleringen och spridningen av den övergripande strategin i företaget. Det traditionella 

synsättet går ut på att det är någon som måste ta ansvar, för annars fungerar inte företag 

(Söderlund, 1997). Likaså föreslår Kaplan och Norton (1999) att det är ledningen som 

formulerar företagets strategi och sedan kommunicerar ut denna till medarbetarna. Nørreklit 

(2000) beskriver hur Kaplan och Norton har uttryckt sig att styrmåtten i Balanced Scorecard 

ska utgöra grunden för interaktiv styrning. Dock menar Nørreklit (2000) att det inte verkar 

förenligt med styrmodellen som, av dem själva, beskrivits som en hierarkisk top-down-metod. 

Nørreklit (2000) menar att modellen grundar sig i att det är ledningen som formulerar 

strategin och ger direktiv, i form av konkretiseringar av strategin, till de lägre nivåerna i 

företaget. Dock kan problem uppstå när kommunikationen är enkelriktad, det vill säga top-

down-riktad, vilket kan medföra att medarbetarna inte känner sig delaktiga (Malina & Selto, 

2001). Samtidigt som ledningen vill engagera medarbetarna och få dem att handla i enlighet 

med de fattade besluten, vill medarbetarna att ledningen ska uppmärksamma deras synpunkter 
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och åsikter, samt vara delaktiga, utifrån deras egna erfarenheter, i de beslut som ledningen tar. 

Om ledningens dominans tar över, ökar risken för att medarbetarna motsätter sig förändringar 

(Johansson & Heide, 2008). Även Kaplan och Norton (2001) påpekar att det finns en risk i att 

inte låta medarbetarna delta vid utformningen av mål, då medarbetarna i sådana fall kan 

uppleva svårigheter i att ändra sina inpräntade vanemönster.  

När det är ledningen som sätter upp planer som sedan ska genomföras av medarbetarna finns 

det risk att stora gap uppstår mellan ledningens intentioner och resultaten. Det beror på de 

tolkningar medarbetarna gjort av de direktiv de fått från ledningen. Det innebär således att 

medarbetarnas tolkningar, som i sin tur omvandlas till handling, är nyckeln till om ett företag 

når framgång eller ej. Det är därför mycket svårt för ledningen att förutse vad utfallet kommer 

att bli. Många chefer tror att kommunikation och meddelanden till medarbetarna vägleder 

dem mot strategin, men de tar inte hänsyn till medarbetarnas tolkningsfel och missförståelse 

av deras meddelanden (Johansson & Heide, 2008).  

2.2.3 Planera, formulera mål och samordna strategiska initiativ 

I nästa steg i Balanced Scorecard-processen bryts den övergripande strategin ner och 

konkretiseras i de fyra perspektiven. För att uppnå ett tillfredställande finansiellt resultat 

måste ledningen sätta upp mål för kundperspektivet, de interna processerna och utvecklingen. 

På detta sätt kan företaget sätta upp mål för det långsiktiga resultatet, identifiera vad som 

krävs för att uppnå de uppställda målen samt upprätta kortsiktiga delmål för både de 

finansiella och icke-finansiella styrmåtten i styrkortet (Kaplan & Norton, 1999).  

Sedan länge har belöningssystem använts för att förbättra och driva på medarbetarnas 

prestationer. Olika belöningssystem kan med fördel kopplas till de strategiska styrmått som är 

gällande i Balanced Scorecard. Belöningssystem gör att medarbetarna ägnar mer fokus åt att 

sträva mot företagets strategi. Denna gemensamma strävan uppnås lättare då medarbetarna 

upplever att de får ut något av att sträva mot att framgång nås för företaget. 

Belöningssystemen måste kopplas till målsättningar som existerar i företaget. Medvetna 

företag undviker att koppla samman belöningar med prestationer för tidigt, förrän de vet om 

styrkortet innehåller rätt styrmått (Kaplan & Norton, 1999; 2001).  

Svårigheter vid formulering av mål och mått  

Det krävs att den högsta ledningen är engagerad i processen att implementera mål och mått i 

styrkortet, då det är de som ansvarar för formuleringen av strategin. Om ledningen inte är 

engagerad och lägger över detta arbete på mellanchefer är det lätt hänt att de är för ivriga med 

att enbart kvalitetsförbättra och mäta prestationer. Därmed går företaget miste om 

implementeringens egentliga syfte, det vill säga att anpassa företagets system samt processer 

till dess strategi. Det ska dock inte frångås att det även råder en risk i att endast engagera 

ledningen i processen att bygga upp styrkortet. Likaså kan för många deltagare i processen 

hindra givande diskussioner (Kaplan & Norton, 2001). 

Användandet av mål och mått kan förbättra de operativa resultaten, men om de inte åtföljs av 

en uttalad strategi kommer företag att uppleva negativa utfall. Företag borde endast välja de 

styrmått som är kopplade till strategin. Om detta inte uppfylls innebär det att företagets 
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strategi inte aktivt strävas mot att uppnås och därmed erhålls ingen nytta av Balanced 

Scorecard (Kaplan & Norton, 2001; Johansson & Skoog, 2007). 

Hur företag formulerar sina mål blir särskilt viktigt när företaget har kopplat styrkortet till 

belöningssystem. När ledningen konkretiserar strategin till mål och mått i styrkortet, kan de 

inte vara säkra på att de valt rätt styrmått. Det innebär att belöning kopplad till ett fel upprättat 

styrkort kan leda till negativa konsekvenser, istället för att ge en positiv inverkan på företagets 

framgång (Kaplan & Norton, 1999). Det kan även uppstå problem om prestationer från endast 

ett perspektiv belönas och de andra tre perspektiven inte tas hänsyn till. Då belöningssystem 

endast kopplas till vissa styrmått kommer det här flagga för att dessa styrmått är extra viktiga. 

Då företaget använder sig av Balanced Scorecard ligger fokus på långsiktighet och att förstå 

hur resultat skapas, inte på kortsiktigt kostnadsfokus. Därför kan en motsträvan uppstå om 

kortsiktiga prestationer, såsom budgetuppfyllelse belönas, då detta inte är i samklang med 

företagets strategi (Johansson & Skoog, 2007). En annan svårighet med belöningssystem är 

ineffektiv kommunikation inom företaget. Det innebär att en del medarbetare inte behärskar 

konceptet och därmed i värsta fall kan sträva åt annat håll än ledningens önskemål (Smitt, 

Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). 

2.2.4 Strategisk feedback och inlärning 

Företag som lever i en föränderlig omvärld behöver ständig feedback för att justera sina 

strategier efter vad som råder just nu. Gårdagens valda strategi kanske inte är lika aktuell idag 

vilket gör att det sista steget i Balanced Scorecard-processen är ytterst viktig. Ledningen 

måste samla in information, både internt och externt, för att pröva sina strategier. Ledningen 

behöver information om huruvida strategierna genomförs, men även om huruvida strategin 

fortfarande är genomförbar och bidrar till framgång. Feedback och inlärning i fjärde steget i 

Balanced Scorecard-processen lämnar kunskap till nästa visions- och strategiprocess där hela 

Balanced Scorecard-processen startar om på nytt (Kaplan & Norton, 1999).  

Svårigheter vid modifiering av styrkortet  

Balanced Scorecard-processen ska inte ses som ett engångsprojekt, utan som en process som 

fortlöper. Allt för lång utvecklingsprocess leder till att det blir ett engångsprojekt. Styrkortet 

måste hela tiden uppdateras. Till följd av att företaget utvecklas efter tidens gång kommer 

styrmåtten, de objekt som mäts samt datainsamling att behöva uppdateras kontinuerligt. Här 

ligger alltså problemet i att företaget försökt skapa det perfekta styrkortet och att för mycket 

resurser gått åt till att hitta styrmått och objekt som ska mätas vid ett tillfälle. De har således 

inte funnits resurser kvar att modifiera dessa under tidens gång (Kaplan & Norton, 2001). 

2.3 Orsak-verkan 

Enligt Kaplan & Norton (1999) är strategi en samling hypoteser om orsak och verkan. Ett 

korrekt upprättat Balanced Scorecard ska kunna beskriva företagets strategi genom en kedja 

av orsak-verkan-samband. Det ska kunna beskriva en kedja med hypoteser om sambanden 

mellan utfallsmåtten och de drivande måtten. Utfallsmåtten säger ingenting om hur företaget 

ska styras och om hur resultaten ska uppnås, därför fungerar de inte utan de drivande måtten. 
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De drivande måtten fungerar inte heller utan utfallsmåtten, då de inte berättar om genomförda 

förbättringar verkligen har lett till någon framgång. Ett bra Balanced Scorecard bör alltså ha 

en variation av både utfallsmått och drivande mått som anpassats till företagets strategi. Varje 

upprättat styrmått bör dessutom ingå i den här kedjan av orsak-verkan-samband som förklarar 

företagets strategi. Styrning skulle ha varit ganska enkelt om det med säkerhet gick att 

fastställa de viktigaste faktorerna som leder till en viss framgång. Då dessa faktorer inte är 

kända kommer strategiutformningen bestå av skattningar. Strategin blir således en hypotes om 

vad ledningen anser är det bästa att göra (ibid). Ledningen måste göra goda skattningar om 

åtgärder som leder till ett önskat resultat. Det går alltså aldrig med hundraprocentig säkerhet 

säga att en viss åtgärd kommer att leda till ett visst önskat resultat. Enligt Kaplan och Nortons 

logik, ska åtgärder i styrkortet härledas ur denna samling av gissningar och förmedlas till 

medarbetarna. Dessa hypoteser kan å ena sidan visa sig vara rätta, men å andra sidan kan de 

även vara felaktiga (Bukh & Malmi, 2005). 

2.3.1 Tidsdimensionen 

Problemet med orsak-verkan-sambandet kan enligt Nørreklit (2000) föreligga i 

tidsdimensionen. Det kan ibland uppstå tidsförskjutningar mellan orsak och verkan vilket 

innebär att effekten av en åtgärd sker vid en annan tidpunkt. Det är alltså inte säkert att en 

orsak skapar en direkt verkan. Om företag väljer att genomföra förbättringar av processer för 

att öka kundnöjdheten, kommer det ekonomiska resultatet troligen inte påverkas förrän efter 

ett par år. Vissa förbättringsåtgärder kan visa effekter omedelbart, medan andra påvisas 

mycket långsamt. Då det finns många faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet, 

kan det vara svårt att avgöra när den finansiella effekten av en förbättringsåtgärd kommer att 

ske eller vad konsekvenserna kommer att bli.  

Bukh och Malmi (2005) håller med Nørreklit om att Kaplan och Norton inte beaktar 

tidsdimensionen uttryckligen, men menar på att det är en implicit del av strategin. Företag har 

ofta tidsdimensionen inbyggd i sina styrkort. Genom till exempel specificerade hypoteser 

angående hur många kunder som är nödvändiga under ett år för att uppnå en viss 

omsättningstillväxt nästa år, tar företag hänsyn till tidsdimensionen.  

2.3.2 Orsak-verkan mellan de fyra perspektiven 

I kundperspektivet beskrivs de kunder och marknadssegment som företaget riktar sig mot. Här 

mäts utfallsmått såsom kundtillfredställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning, 

kundlönsamhet och marknadsandelar inom varje segment. Förutom utfallsmått innehåller 

kundperspektivet även drivande mått angående de produkter och tjänster som företaget 

erbjuder sina kunder. Faktorer som korta ledtider eller leveranstider kan vara något kunden 

värderar. Erbjuder företaget detta kan kundlojaliteten komma att öka (Kaplan & Norton, 

1999).  

I processperspektivet fastställs de interna processer företaget måste följa för att lyckas med att 

förverkliga strategin. Om företaget lyckas med att implementera bra processer kan de erbjuda 

kunden de värden som gör att kundlojaliteten ökar, samt tillfredsställa aktieägarna med en god 

ekonomisk avkastning. De interna processerna har störst effekt på de kundrelaterade och 

finansiella målen (Kaplan & Norton, 1999).  
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I lärandeperspektivet fastställs vad företaget bör göra för att uppnå långsiktig tillväxt och 

förbättring. Kund- och processperspektiven belyser de faktorer som bidrar mest till den 

framtida tillväxten. Den globala konkurrensen kräver dessutom att företagen ständigt 

utvecklas för att kunna stärka sig på marknaden och behålla mervärde för kunder och 

aktieägare. Lärande och tillväxt kommer från tre källor: människor, system och rutiner. Det 

har ofta visat sig vara stora gap mellan medarbetarnas kompetens och systemen/rutinerna, 

vilket har framfört krav på investeringar i kompetensutveckling av medarbetarna, utveckling 

av informationsteknologin samt samordning av företagets rutiner (Kaplan & Norton, 1999).  

Orsakskedjan ska enligt Kaplan och Norton (1999) kunna identifieras i styrkortets alla 

perspektiv. De beskriver det kausala sambandet som enkelriktat där de interna processerna har 

störst effekt på de kundrelaterade och finansiella styrmåtten. På grund av dagens innovativa 

samhälle är processperspektivet sedan i behov av lärande och utveckling. Det här är något 

som Nørreklit (2000) har kritiserat, som menar att det snarare finns ett ömsesidigt beroende 

mellan perspektiven. Perspektivens inverkan på varandra är inte enkelriktade i avseende att 

lärande och utveckling är drivande för de interna processerna som i sin tur påverkar 

kundperspektivet vilket sedan påverkar det finansiella resultatet. Nørreklit (2000) menar att 

lärande och utveckling krävs för att uppnå ett bra finansiellt resultat, men likaså krävs ett gott 

finansiellt resultat för att kunna investera i lärande och utveckling.  

“So instead of a cause-and-effect relationship, the relationship between the areas is more 

likely to be one of interdependence” (Nørreklit, 2000, s 75).  

 

2.3.3 Orsak-verkan mellan styrmått 

Ett exempel som Kaplan och Norton (1999) tar upp är hur ett styrmått i det finansiella 

perspektivet angående avkastning på arbetande kapital utmynnar i en orsakskedja genom alla 

de andra perspektiven. För att kunna uppnå avkastning på kapital menar de att upprepande 

och utökade köp från företagets kunder skulle kunna vara en bakomliggande faktor. Det 

innebär att hög kundlojalitet antas ha en hög inverkan på den finansiella avkastningen. Genom 

att göra en analys av kundernas önskemål kan företaget identifiera vilka faktorer som leder till 

hög kundlojalitet. Kaplan och Norton (1999) använde punktliga leveranser som ett exempel 

som ansågs leda till hög kundlojalitet, vilket i sin tur leder till ett ökat ekonomiskt resultat. 

Kundlojalitet och punktliga leveranser blir därmed två styrmått som används i 

kundperspektivet. Vidare är frågan vilka interna processer företaget bör genomföra för att 

uppnå punkliga leveranser. Företaget kanske behöver kortare cykeltider och processer av hög 

kvalitet, vilket blir styrmåtten i processperspektivet. Vidare i orsakskedjan behöver företaget 

reda ut hur det kan öka kvaliteten och korta ner cykeltiderna. Genom att i lärandeperspektivet 

ställa upp utveckling av medarbetarnas färdigheter som styrmått kan de uppnå förbättringar i 

processperspektivet. 
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Figur 3: Orsak-verkan-samband (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Är det verkligen så att utveckling och lärande leder till effektiviserade interna processer som i 

sin tur leder till högre kundnöjdhet som till slut bidrar till ökad lönsamhet? Nørreklit (2000) 

anser att Kaplan och Nortons exempel är missvisande då kausaliteten inte är bevisat 

empiriskt. Först och främst diskuterar Nørreklit (2000) länken mellan kundnöjdhet och ökad 

lönsamhet. Det har bevisats att illojala kunder försämrar företags lönsamhet. Det går dock inte 

att påstå att lojala kunder är bra ur ett finansiellt perspektiv, då detta inte har bevisats 

empiriskt. Kundens lönsamhet beror på hur mycket intäkter kunden genererar i förhållande till 

hur mycket kostnader som krävs för att göra kunden nöjd. Det finns lojala kunder som 

genererar mycket intäkter, medan det finns lojala kunder som endast köper produkter som 

genererar lite intäkter. Författaren menar att Kaplans och Nortons argument angående 

kundnöjdhet bygger på logiska samband mer än vad det bygger på orsakssamband, då 

orsaksamband måste bevisas empiriskt. Dock argumenterar Bukh & Malmi (2005) mot 

Nørreklits (2000) argument, och påstår att om orsak-verkan-sambanden skulle varit 

uppbyggda med empiriskt bevisade samband hade hela idén om Balanced Scorecard varit 

meningslös. De menar att företag inte kan upprätthålla konkurrensfördelar i miljöer där alla 

vet att X leder till Y. Om alla företag känner till att en viss åtgärd leder till en viss effekt finns 

det ingen mening med Balanced Scorecard (ibid). 

Utöver ovan nämnd kritik fortsätter Nørreklit (2000) med att påstå att sambandet även kan gå 

åt motsatt riktning. Ofta drar företag slutsatsen att deras lönsamhet beror på att kunderna 
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uppfattar deras produkter som bättre än konkurrenternas produkter. Dock menar Nørreklit 

(2000) att det även är troligt att goda resultat kan bidra till att företagets medarbetare ger ett 

mer positivt bemötande och således nöjdare kunder. 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

En strategi är enligt Kaplan & Norton (1999) en samling hypoteser om orsak och verkan. 

Strategiutformningen kommer således att bestå av skattningar om vad ledningen anser är bäst 

att göra. Det går alltså aldrig med säkerhet att säga att en särskild åtgärd kommer ge en viss 

effekt. Den uttalade strategin ska sedan förmedlas vidare i företaget. Vidare påstår Nørreklit 

(2000) att orsak-verkan-samband mellan mål och mått måste vara empiriskt bevisade. Logiska 

samband är inte bevisade empiriskt. Att bygga upp ett styrkort på logiska samband innebär 

således att det inte med hundraprocentig säkerhet går att förutse att styrkortet kommer leda till 

ett visst utfall. Om ledningen har skattat strategin felaktigt, innebär det att de åtgärder som 

kommuniceras till medarbetarna kan visa sig vara felaktiga (Bukh & Malmi, 2005). 

Vid Balanced Scorecard-processens start finns redan en skattad och uttalad strategi. När den 

skattade strategin sedan ska förtydligas i ett styrkort, är det viktigt att detta görs av ledningen 

tillsammans, då de gemensamt utformat strategin. Det här skapar i sin tur enighet bland 

ledningen (Kaplan & Norton, 1999). Något annat som företag bör undvika vid upprättande av 

Balanced Scorecard är att hyra in konsulter som ska göra det åt dem. Anledningen till detta är 

att de inte anses ha tillräcklig förståelse för företagets strategi (Kaplan & Norton, 2001). 

Vidare i processen är god kommunikation viktig för att få hela företaget att känna sig 

delaktiga, och förstå hur de bidrar till strategin (Olve et al., 1999). Det är alltså inte tillräckligt 

att enbart ledningen använder sig av styrkortet, utan ledningen måste få med hela företaget 

(Kaplan & Norton, 2001). Om styrkortet inte är djupt rotat i företaget kan det medföra ett 

antal risker, bland annat att företagets konkurrenskraft kan komma att minska (Olve et al., 

1999). Det kan uppstå problem när det är ledningen som formulerar strategin och sedan 

kommunicerar ut den till medarbetarna, det vill säga top-down-styrning. Det som kan hända 

vid avsaknad av medarbetarnas inverkan är att de inte känner sig delaktiga, då även de vill få 

sina synpunkter och åsikter hörda (Malina & Selto, 2001). Dessutom finns det en risk att 

medarbetarna börjar motsätta sig förändringar. Top-down-riktad styrning kan även leda till att 

medarbetarna misstolkar ledningens direktiv, vilket kan medföra att medarbetarna utför 

handlingar som inte är i enlighet med ledningens riktlinjer (Johansson & Heide, 2008). 

Vid formulering av mål och mått, i det tredje steget i Balanced Scorecard-processen, bör 

företag välja de styrmått som är kopplade till strategin. Inkluderas för många styrmått, som 

inte är kopplade till företagets strategi, innebär det att företaget inte aktivt strävar mot 

strategin (Kaplan & Norton, 2001; Johansson & Skoog, 2007). Särskilt viktigt med rätt 

styrmått blir det om företaget har styrkortet kopplat till ett belöningssystem. Detta då 

belöningar kopplade till ett fel upprättat styrkort kan leda till negativa konsekvenser (Kaplan 

& Norton, 1999).  
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Balanced Scorecard är inget engångsprojekt, utan det måste uppdateras kontinuerligt. 

Svårigheten ligger i att företag lägger ner allt för mycket resurser på att utveckla ett styrkort, 

och har således för få resurser kvar för att modifiera det i det sista steget i Balanced 

Scorecard-processen (Kaplan & Norton, 2001).  

 

 

Figur 4: Sammanfattande teorimodell (Egenkonstruerad modell) 
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3 Metod 

Nedan beskrivs studiens metodologiska grund. Avsnittet behandlar den valda 

forskningsmetoden och tillvägagångssättet för insamling av litteratur. I avsnitt 3.3 ges en 

förståelse för val av studieobjekt samt tillvägagångssättet för empiriinsamling. 

3.1 Forskningsmetod 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Den samhällsvetenskapliga forskningen kan genomföras enligt två olika strategier. Antingen 

genom kvalitativ forskningsmetod, kvantitativ forskningsmetod eller genom att nyttja båda 

metoder (Jacobsen, 2002). Kvalitativ forskningsmetod var med hänsyn till vår frågeställning 

den mest fruktbara metoden att använda. Detta då denna metod anses skapa djupare förståelse 

för det valda ämnet än vad kvantitativ metod gör. Då vår ambition inte varit att pröva 

materialets generella giltighet utan att skapa en djupare förståelse för ämnet anser vi den 

kvalitativa metoden lämpa sig bättre för vår studie. 

3.2 Informationsinsamling  

Efter att vi studerat tillgänglig litteratur för att söka djupare förståelse för vårt valda ämne 

presenterar vi, under avsnittet för den teoretiska referensramen, ett urval av litteratur relevant 

för vår frågeställning. För att finna relevant litteratur har vi erhållit data från böcker samt 

vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från databaser där den 

vetenskapliga kvaliteten har granskats före publicering. De huvudsakliga sökorden vi använt 

är “verksamhetsstyrning”, ”Balanced Scorecard” samt ”svårigheter med Balanced Scorecard” 

(och de engelska översättningarna av dessa ord).  

Uppsatsens primärdata består av intervjumaterial, detta i linje med det kvalitativa 

förhållningssättet. Genom två intervjuer har vi samlat in empiri, med syfte att söka förståelse 

för vilka svårigheter det finns med Balanced Scorecard. Under rubriken “Intervjumetod” 

beskrivs förfarandet vidare. 

3.2.1 Källkritiska problem 

Primärkällor har vi eftersträvat att erhålla information från, då dessa är svårare att feltolka och 

har större tillförlitlighet, eftersom de inte gått igenom flera tolkningsled. Vi har använt 

en sekundärkälla vid ett tillfälle, och då har vi förhållit oss källkritiska till denna källa. Vid 

användande av sekundärkällan har vi sökt finna flera författare som pekar åt samma riktning. 

Anledningen till att vi använt oss av sekundärkällan var för att vi inte kunde komma åt 

primärkällan. Vårt källkritiska förhållningssätt ger bevis på en hög grad av tillförlitlighet till 

den teoretiska referensramen. Dessutom har vi begränsat oss till artiklar som är granskade och 

accepterade som en vetenskaplig artikel i en tidskrift.  

Tidsaspekten har vi även tagit hänsyn till vid insamlande av referenser. I de fall vi använt oss 

av äldre källor har vi ansett det vara nödvändigt och vi har i dessa fall kommit fram till att 

referenserna varit användbara trots tidsaspekten. En återkommande källa är Kaplan och 
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Norton (1999, 2001), då dessa är grundarna av Balanced Scorecard. På grund av detta ansåg 

vi det vara relevant att använda oss av dessa källor, trots tidsaspekten. De innehåller den mest 

korrekta beskrivningen av modellen. På samma sätt resonerade vi gällande Olve et al., (1999) 

som skrev om hur Balanced Scorecard användes i Sverige. Då det skrevs mycket om 

Balanced Scorecard på 90-talet är det naturligt att våra beskrivningar av modellen är tagna 

från något föråldrade källor.  

3.3 Intervjumetod 

3.3.1 Val av studieobjekt 

Till en början hade vi för avsikt att undersöka varför företag väljer att avveckla Balanced 

Scorecard, och avsåg därför begränsa urvalet av respondenter för vår studie till enbart 

respondenter som varit med och avvecklat Balanced Scorecard i verksamheter. Sökandet efter 

respondenter var således mycket tidskrävande och ansträngande, då information kring vilka 

företag som tillämpar Balanced Scorecard sällan framgår, än mindre att de avvecklat det. Att 

finna lämpliga företag har varit vår stora motgång under uppsatsprocessen. Således tvingades 

vi tänka om för att kunna gå vidare i processen. Istället fick vi anpassa frågeställningen till de 

respondenter vi kom i kontakt med. 

Det första företaget vi kom i kontakt med, The Palladium Group, erbjuder konsulttjänster 

inom verksamhetsstyrning med fokus på Balanced Scorecard. Vår första tanke var att, hos 

detta konsultföretag, söka efter tips på företag som använt sig av Balanced Scorecard och som 

upplevt brister med det. Därefter insåg vi att med hjälp av respondentens expertis inom 

området, kunde vi få svar på många av de frågor vi hade i vår undersökning. Att vi använt oss 

av denna konsult vid empiriinsamlingen beror också på att han har erfarenhet från dussintals 

företag inom varierande bransch. Eftersom vi undersöker svårigheter med Balanced Scorecard 

har det varit viktigt att förhålla oss kritiska till respondentens svar, då hans arbete kretsar 

kring Balanced Scorecard. Vi har varit medvetna om att risk funnits att respondenten försökt 

måla upp en förfinad bild av konceptet.  

Med anledning av att grundarna av Balanced Scorecard även är grundare av The Palladium 

Group har vi valt att göra en omfattande beskrivning av företagets och Balanced Scorecards 

utveckling i empiriavsnittet. Den här beskrivningen har vi tagit med för att ge en förståelse för 

den bakgrund vi har till vår problemdiskussion.  

Då vi talade med konsulten på The Palladium Group, tipsade han oss om att SKF mött många 

motgångar med Balanced Scorecard. Därför tog vi kontakt med en ansvarig för Balanced 

Scorecard som arbetar på SKF:s enhet vid namn SKF Business Consulting.  

Då respondenterna har god kännedom kring Balanced Scorecard och arbetar med verktyget på 

daglig basis är det med största sannolikhet att svaren vi erhållit från intervjupersonerna kan 

anses givande. Dock kan vi inte dra några generella slutsatser med enbart två 

intervjupersoner. 
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3.3.2 Tillvägagångssätt 

För att skapa en öppen stämning och inleda intervjun började vi med att förklara syftet med 

intervjun samt hur vi kommer att använda framkomna svar. Givetvis frågades även om 

anonymitet eftersträvades av respondenten samt om vi fick lov att spela in samtalet. 

Anledningen att vi ville spela in intervjun var för att vi skulle ha möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på samtalet efteråt, exakt vad som har sagts men även hur det sagts. Dessutom anser vi 

att en bättre närvaro ges av oss, då vi inte behöver lägga fokus på att anteckna. Då 

respondenterna utan ersättning ställer upp frivilligt på att bli intervjuade har vi varit 

noggranna med att visa vår tacksamhet till att de ställer upp. Dessutom har respondenterna fått 

information om att uppsatsen kan komma att publiceras i vetenskapligt syfte för allmänheten. 

Intervjufrågorna var inledningsvis upplagda för att lära känna respondenten genom frågor om 

respondentens och företagets bakgrund. Vi gick sedan in på djupet med de frågor om 

Balanced Scorecard som vi ville få svar på. Vi använde oss av två olika utformade 

intervjuguider till de två respondenterna då vi hade olika avsikt med vad vi ville få ut från 

intervjuerna. Dessa går att finna i bilaga 1 och 2. Båda intervjuerna genomfördes i Göteborg, 

på de arbetsplatser intervjupersonerna arbetar på. Att intervjuerna hållits på plats har bidragit 

till att vi kunnat känna av situationen bättre och fått med en helhet vi inte kunnat erhålla vid 

exempelvis telefonintervjuer. Tidsramen för våra intervjuer har varit satta till ungefär en 

timme långa, med förbehåll. 

Förfarandet för att samla in empiri har varit av semistrukturerade intervjuer. Vi har haft en 

bestämd struktur i form av färdigformulerade frågor som intervjun utgått ifrån, men där vi 

tillåtit oss att göra avsteg från frågorna om så varit önskvärt och informationsgivande. 

Flexibilitet i intervjuerna har gett möjlighet att ställa hastigt uppkomna följdfrågor till de svar 

vi erhållit från respondenterna.  

Nära inpå att vardera intervju hållits sammanställde vi svaren och skickade dem till 

respondenterna, med önskan om att de skulle återkomma med eventuell respondentrevidering. 

Detta för att säkra att vår tolkning av intervjuerna stämmer överens med det respondenterna 

avsett förmedla samt för att få bort eventuella svarsfel. Respondenten på The Palladium 

Group återkom med några små synpunkter som vi sedan reviderade.  

3.3.3 Intern och extern validitet 

Intern validitet svarar på hur väl en fråga faktiskt mäter det den avser mäta (Jacobsen, 2002). 

På grund av att vi har använt oss av en kvalitativ undersökning med närhet till studieobjektet 

anser vi den interna validiteten vara hög. Den externa validiteten svarar på hur applicerbart 

resultatet är på andra sammanhang och i andra företag (Jacobsen, 2002). Den externa 

validiteten är av lägre grad på grund av att vi endast intervjuat två personer. 

3.3.4 Studiens tillförlitlighet 

Subjektiva tolkningar kan vara svåra att undgå vid kvalitativa studier och av detta skäl har vi 

förhållit oss kritiska till framtaget material. För att säkerställa att våra intervjupersoner besitter 

relevant kunskap för att besvara våra tilltänkta frågor har vi vid första kontakt med dem ställt 

några övergripande frågor om Balanced Scorecard. Vi har även några dagar innan 
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intervjutillfället skickat ut vår intervjuguide för att respondenten ska kunna förbereda sig och 

för att vi ska få ut så mycket som möjligt av intervjun.  

Frågorna i intervjuguiden har vuxit fram i takt med att den teoretiska referensramen samlats 

in. Frågorna är uppbyggda för att på djupet undersöka den kritik och de svårigheter som kan 

förknippas med Balanced Scorecard som vi återgivit i den teoretiska referensramen. Då vi 

ställt oss kritiska till de källor vi använt oss av anser vi även att svaren vi erhållit från 

respondenterna är tillförlitliga. Den totala graden av överensstämmelse anser vi därför vara 

hög. 

En viktig del i att skapa en tillförlitlig uppsats ligger i att inte feltolka eller förvränga insamlad 

information. För att undgå detta har vi aktsamt lyssnat igenom de inspelade intervjuerna samt 

låtit respondenterna återkomma med eventuell respondentrevidering. 

3.4 Egna reflektioner 

En reflektion vi gjort av de intervjutillfällen som hållits är att respondenten på The Palladium 

Group tenderade att sväva ut i svarsformuleringarna jämfört med respondenten på SKF 

Business Consulting. Intervjutillfället med respondenten på The Palladium Group blev 

dubbelt så långt som intervjutillfället med respondenten på SKF Business Consulting. Det här 

tror vi beror på att respondenten på The Palladium Group hade bredare erfarenhet kring 

Balanced Scorecard, jämfört med respondenten på SKF Business Consulting. Från den 

sistnämnda respondenten blev de svar vi erhöll mer direkta och konkreta, medan den 

förstnämnda respondentens svar svävade ut något utanför frågorna. För att ändå lyckas 

insamla relevanta svar på frågorna fick vi emellertid formulera om samt upprepa frågorna. 
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4 Empiri 

I empirin erhålls en sammanställning av de intervjuer som hållits med respondenterna. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en företagspresentation av de båda företagen. Empirin är 

därefter upplagd på så sätt att den genomsyrats av den sammanfattande teorimodellen som 

återfinns i Figur 4.  

4.1 The Palladium Group 

4.1.1 Företagspresentation  

Konsultföretaget The Palladium Group bistår sina kunder med att översätta strategiska 

koncept till konkreta åtgärder på operativ nivå. Det är alltså inte framtagandet av en strategi 

de arbetar med, utan dess genomförande. En metod som flitigt används av konsulterna på 

Palladium Group är Balanced Scorecard, men även andra metoder skapade av Robert Kaplan 

och David Norton används (The Palladium Group, u.å.).  

Respondenten Jan Johansson berättar att Palladium Group idag består av ungefär 400 

anställda, varav ett tiotal arbetar i Sverige. De vänder sig främst till större företag, både 

offentliga och privata, som exempelvis Volvo och Försvarsmakten. J. Johansson har arbetat 

på företaget i drygt 16 år.  

The Palladium Group grundades av David Norton och Robert Kaplan för mer än 20 år sedan, 

då de verkade under namnet Renaissance Solutions. Robert Kaplan blev ordförande och 

David Norton Vd. När Balanced Scorecard i början av 1990-talet fick sitt genombrott 

användes det i syfte att mäta prestationer. Ju mer de arbetade med Balanced Scorecard på 

företaget, desto mer uppenbart blev det att konceptet även var effektivt för att tydliggöra 

strategier hos företag.  

År 1998 bytte företaget namn till Balanced Scorecard Collaborative för att positionera sig på 

marknaden, men även för att knyta an till Balanced Scorecards goda renommé. År 2005 

ändrades namnet igen, denna gång till The Palladium Group. J. Johansson förklarade att 

namnbytet berodde på att företaget inte ville skrämma bort kunder då företaget idag inte 

enbart erbjuder tjänster kring Balanced Scorecard, men även på grund av den kritik som 

riktats mot Balanced Scorecard.  

4.1.2 Balanced Scorecards utveckling 

J. Johansson har arbetat med Balanced Scorecard under många år och under dessa år har han 

inte stött på något företag som tillämpat grundtankarna med konceptet på samma sätt. Han 

berättar att Balanced Scorecard inte endast är ett koncept, utan att det tillämpas på olika sätt. 

Somliga anser att modellen är bra, medan andra inte anser det. Sedan finns det även de som 

inte alls har förstått sig på konceptet i sin helhet. Balanced Scorecard har gått från att vara ett 

verktyg för att ta fram nyckeltal, det vill säga ett mätsystem, till att bli ett verktyg för att 

genomföra strategier.  
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“Vissa tillämpar det utan att veta om att de gör det, medan andra benämner det Balanced 

Scorecard fastän de inte borde det”. 

J. Johansson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015  

 

Palladium Group lägger i dagsläget mycket forskning och utveckling på att inkludera 

hållbarhet i styrkortet. Det finns många företag som jobbar miljövänligt, där de i sin budget 

ofta har en separat redovisning kopplad till miljö. Vad de nu har jobbat vidare med är en 

vidareutveckling av Balanced Scorecard-konceptet som J. Johansson gärna benämner 

Balanced Scorecard 3.0. Det nya i detta ligger i att väva ihop hållbarhet till ett 

styrkortsmoment. Palladium Group, inklusive Robert Kaplan och David Norton, håller alltså 

på att arbeta fram ett koncept för att få in ytterligare dimensioner i styrningen. Mer än så vill 

J. Johansson inte nämna då konceptet ännu inte är lanserat.  

4.1.3 Strategi och orsak-verkan-samband 

En strategi ska, enligt J. Johansson, vara utmanande men utförbar. Som exempel nämner han 

Trafikverkets nollvision som är att ingen människa ska skadas allvarligt eller omkomma i 

trafiken (Trafikverket, 2014), vilken han tycker är en ambitiös vision. Han säger att det må 

vara ett orealistiskt mål på kort sikt och kanske även på en längre sikt, men genom att sätta ett 

så ambitiöst mål går det att beta av målet i små bitar. J. Johansson berättar även att under de 

första ett till två åren är strategin inte huggen i sten, utan den justeras då och då.  

J. Johansson berättar att när ett Balanced Scorecard ska byggas upp för första gången, finns 

det två olika sätt att utgå från. Det ena är att det byggs uppifrån och ner och att på detta sätt 

försöka finna logiken i orsak-verkan. Om ett företag exempelvis ställer upp ett visst vinstmål, 

måste ett logiskt samband finnas i hur detta mål ska uppnås. Att öka vinsten kan uppnås 

genom att minska kostnaderna, detta genom att i kundperspektivet leverera noll fel till 

kunderna. För att göra det här måste fokus läggas på att minska kvalitetsbristkostnaderna i 

processperspektivet, vilket gör att investeringar måste göras i att utbilda arbetarna i någon typ 

av kvalitetsdimension. Det görs alltså en uppskattning där företaget tror att det måste minska 

felen hos kunderna, då det är dyrt med fel. Strategier är inte vetenskap, utan endast hypoteser. 

Företag gör uppskattning av vad de tror att de behöver göra för att uppnå ett visst mål. 

Det andra sättet utgår från kundperspektivet, där det definieras vem kunden är och vilket 

värde företaget ska leverera till kunden. Det tas även upp aspekter kring hur företaget ska 

konkurrera på marknaden. Utifrån detta bygger företaget sedan upp mål och mått i de tre 

andra perspektiven i styrkortet. 

Det finns alltså både uppifrån-och-ner-logik, men även nerifrån-och-upp-logik i orsak-verkan-

kedjan. Det är viktigt att se det som en helhet. Företaget behöver både något som säger att den 

dagliga verksamheten levererar det den ska, men också vilka dimensioner som behöver 

ändras, det vill säga vilka faktorer som är kritiska för att företaget ska kunna röra sig framåt. 

Självklart spelar tidsdimensionen roll, men det gäller att tro på att en viss åtgärd kommer ge 

en viss effekt samt tro på att det finns ett orsak-verkan-samband. 



21 
 

4.1.4 Balanced Scorecard-processen 

 

Förtydligande av strategin 

Balanced Scorecard-konceptet har två hemvister. Finansavdelningen med en ekonomichef 

eller den strategiska delen som Vd. Det är lätt hänt att dessa två roller blir allt för isolerade, då 

Vd:n vill använda Balanced Scorecard som ett verktyg för att genomföra strategier, medan 

ekonomichefen vill ha en metod för att följa upp. Det som händer är att både Vd:n och 

ekonomichefen går miste om att se konceptet som en helhet. Ekonomichefen får det svårt att 

fokusera på att genomföra strategierna, medan Vd:n får svårigheter med att begripa 

uppföljningen. 

Konsulterna på The Palladium Group är inte primärt delaktiga i att utforma strategin, men är 

där för att “stressa” de ansvariga i företaget att ta fram en bra strategi. När en strategi är 

framtagen, hålls intervjuer med de ansvariga i företaget för att konsulterna ska få en förståelse 

för strategin, för att de sedan ska kunna utforma mål och mått i styrkortet. Konsulterna lyfter 

fram de dimensioner som de anser vara viktiga och utvecklar därefter mål och mått utifrån 

vad de ansvariga har uttalat sig om. De kommer sedan tillsammans med de ansvariga fram till 

huruvida dessa mål och mått är väsentliga. Arbetet bygger på att strukturera och hjälpa 

företagen att prioritera det som är strategiskt viktigt och sedan etablera ett användbart 

arbetssätt som fokuserar både på det operativa och det strategiska. Med de ansvariga syftas till 

ledningen samt andra nyckelpersoner som är kopplade till strategiarbetet. Konsulterna jobbar 

alltså tillsammans med de ansvariga på företagen och det är inget projekt som företagen 

lämnar över helt och hållet på en konsult. Det är av yttersta vikt att de ansvariga är delaktiga i 

processen. Det fungerar inte att vara passiv och lämna över allt på konsulten. Konsulten är där 

för att avlasta ledningen och göra grundjobbet, men ledningen måste vara aktiv i projektet och 

ta ansvar för både Balanced Scorecard-processen och innehållet i styrkortet.  

Kommunikation 

Ledningen måste ta ansvar för innehållet i strategin och kan inte lämna över detta på 

medarbetarna. Det går dock inte att bortse från att det finns de som kan hjälpa till och avlasta 

Balanced Scorecard-processen och förbereda innehållet i strategin. J. Johansson menar på att 

ledningen måste ge frihet till företaget att komma upp med idéer, som de sedan kan 

vidareutveckla. Samtidigt har ledningen redan en uttalad strategi som de måste förhålla sig 

till, på så sätt blir det en top-down-riktad styrning. Därefter gör varje enhet i företaget deras 

egen tolkning av strategin, utifrån deras egen situation. Det finns ingen strategi som är svart 

på vitt. Risk för misstolkningar förekommer, men eftersom det oftast är som så att cheferna 

för varje enhet ingår i ledningen är risken minimal.  

Formulering av mål & mått  

På en tidigare arbetsplats ville J. Johansson hitta ett verktyg som kunde skapa 

“empowerment” inom företaget. Han ville få medarbetarna att våga ta ett extra steg, samt höja 

den årliga produktiviteten i företaget. Det var då han upptäckte Balanced Scorecard, vilket 



22 
 

han tyckte borde vara ett bra verktyg för att sätta upp mål och ambitioner samt belönas för 

detta genom att koppla ett belöningssystem till styrkortet. Han ansåg att genom att ge 

medarbetarna mer ansvar och sedan belöna dem för deras framgångar, kunde de få ut mycket 

av deras kompetens. Det gäller dock att belöna de saker som är viktiga för företaget för att 

uppnå strategin. Dock säger J. Johansson att det är svårt att finna den balansen, men om 

företaget väl hittar den är det ett vinnande koncept. Detta går tillbaka till att det gäller att 

redan från början ha rätt strategi samt rätt mål och mått kopplade till strategin, för att ett 

belöningssystem kopplat till Balanced Scorecard ska ge en positiv effekt.  

Det gäller alltså att välja rätt mål och mått i styrkortet för att det ska anses vara effektivt. 

Vidare nämner J. Johansson att om ett företag använder ett styrkort som inte är väl förankrat 

till strategin, kommer det innebära risken att fel saker mäts.  

“Det är inte fel på Balanced Scorecard, utan det är fel på det styrmått man har valt” 

  J. Johansson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015  

 

Respondenten anser att vanligt förekommande problem eller misstag företag gör är att de 

mäter alldeles för många saker och har för många strategiska mål. De använder inte Balanced 

Scorecard för att prioritera de viktigaste målen och måtten. Det finns även företag som inte 

förstått sig på logiken med Balanced Scorecard. Vissa använder det fortfarande som ett 

mätsystem och när det används på detta sätt händer det att företag mäter fel saker. Ett företag 

kan ändå vara framgångsrikt, trots att det inte växer inom de områden som det bör växa inom. 

Tillväxten kan hänga med i några få år, men om företag endast lever på den löpande 

verksamheten och inte har investerat något inför morgondagen, kommer det leda till att 

tillväxten avstannar. Det här beror på att företag har mätt fel saker och glömt av att mäta det 

som egentligen utgör ett värde för framtiden. Det är viktigt att skilja på den operativa och den 

strategiska dimensionen, för att förstå vilka åtgärder som visar sig först senare.  

Modifiering av styrkortet  

Det är även viktigt att inte se Balanced Scorecard-processen som ett engångsprojekt utan 

etablera en styrningsprocess, då strategin egentligen aldrig blir klar. Strategin kan bli klar till 

kanske 90 %, men det finns alltid något i strategin som kan diskuteras. Strategin bör ständigt 

ifrågasättas gällande huruvida rätt saker mäts.  

4.2 SKF Business Consulting 

4.2.1 Företagspresentation   

SKF som står för Svenska Kullagerfabriken grundades i Göteborg år 1907. SKF:s grundare 

uppfann dubbelradigt kullager, för vilket patent beviljades i 10 länder (SKF, u.å.). SKF-

koncernen består av hundratals enheter och har över 40 000 anställda på kontor, fabriker och 

teknikcenter i fler än 130 länder världen över. Alla enheter använder sig inte av Balanced 

Scorecard men väldigt många använder, eller har använt sig av det.  
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SKF Business Consulting är en affärsenhet i SKF-koncernen, som konsulterar tjänster på 

andra enheter inom koncernen. De har tidigare även arbetat med kunder utanför koncernen, 

men har på senare tid endast begränsat sig till SKF:s enheter. De erbjuder tjänster inom 

organisationsutveckling, marknadsutveckling samt strategiutveckling (SKF, u.å.).  

Respondenten Kristoffer Dalman arbetar sedan 4,5 år tillbaka som seniorkonsult samt 

projektledare för SKF Business Consulting, där han ansvarar över området för 

strategiutveckling. Trots att K. Dalmans huvudområde är strategiutveckling, kan konsulterna 

vandra mellan de olika områdena. Många gånger måste exempelvis en marknadsanalys göras 

för att ta fram en strategi. Tjänsterna hänger ihop och går in i varandra. 

Eftersom K. Dalman började arbeta på SKF Business Consulting för 4,5 år sedan, var han inte 

med vid införandet av Balanced Scorecard på de olika delarna av koncernen. K. Dalman 

berättar att han tror att en anledning att SKF införde Balanced Scorecard var att det var ett 

populärt koncept som användes i många företag. En ytterligare anledning tror han var på 

grund av att SKF är ett konglomerat och att det fanns ett stort behov av att ha en gemensam 

samlingspunkt inom hela koncernen. Denna gemensamma samlingspunkt menar K. Dalman 

att Balanced Scorecard var tänkt att fungera som.  

K. Dalman berättar att de själva använder sig av Balanced Scorecard på SKF Business 

Consulting. Han säger att han gärna hade velat ersätta Balanced Scorecard då han inte är helt 

nöjd med hur det används, men då han inte har något svar på vad som vore en bättre modell 

menar han att det får vänta. Då han svarar på intervjufrågorna utgår han från hur det ser ut på 

SKF Business Consulting och inte på de enheter de konsulterar. 

4.2.2 Strategi och orsak-verkan-samband 

K. Dalman tycker att det orsak-verkan-samband som beskrivs i skolboken är lite väl förenklat. 

Kunderna är ofta de som driver vilka processer som ska finnas och hur kunderna beter sig gör 

att processerna anpassas efter det. Förändring i processer drivs enbart igenom om ett 

önskemål finns från kunden. Det skulle kunna vara proaktivt att inse att en förändring i 

processerna skulle ge nöjdare kunder, men då finns det en risk. Då detta enbart är en 

skattning, kan skattningen visa sig vara felaktig i slutändan. Han anser därför att orsak-

verkan-kedjan börjar uppifrån och ner, inte tvärtom.  

4.2.3 Balanced Scorecard-processen 

 

Förtydligande av strategin 

Vid strategiformuleringen har hela ledningen inklusive K. Dalman involverats. Respondenten 

berättar att det inte finns någon inom ledningen som direkt motsatt sig strategin, dock kan han 

se att det finns olika grad av förståelse för strategin och även brist på support från somliga 

håll. Ledningen är enig om strategin och ingen strävar åt ett annat håll, dock finns det de som 

inte strävar lika snabbt framåt som resterande personer inom ledningen. Detta har uppdagats 

på uppföljningsmöten, då dessa personer kommit på efterkälken och inte uppnått lika bra 

resultat som de andra. Deras bristande engagemang har även märkts då de inte har kommit väl 
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förberedda till de uppföljningsmöten som hållits gällande deras styrkort. Han menar alltså att 

det tydligt har märkts vilka som är engagerade och vilka som inte är det.  

Följden har blivit att hela avdelningen färgats av ett bristande engagemang. När en person 

som sitter i ledningen inte själv har engagerat sig kommer engagemanget inte heller hållas 

levande hos medarbetarna på dennes avdelning. Som representant för ledningen bärs ett 

ansvar för att arbeta för att uppnå målen samt att arbeta proaktivt genom att flagga för om 

något inte går enligt plan.  

K. Dalman ser en farhåga i att engagemangsbrist hos ledningen påverkar det strategiska 

arbetet. Då strategin är långsiktig är det svårt att i ett tidigt skede upptäcka ledningens 

bristfälliga engagemang. Först efter ett par år går det att mäta huruvida uppställda mål och 

strategier är uppnådda. Han säger att de har goda förutsättningar för att kunna förverkliga 

strategin då resurserna finns där, men det är självklart inte enkelt. 

Kommunikation 

För att engagera medarbetarna på de lägre nivåerna i organisationen gällande strategin 

kommuniceras på varje månadsmöte eventuella framsteg som de gjort på företaget. Vissa av 

styrmåtten tas upp och på så vis engageras medarbetarna. I åtgärderna som kopplas till 

styrmåtten involveras även medarbetare utanför ledningen, som får delta i genomförandet av 

de givna åtgärderna.  

På månadsmöten och årsmöten lyssnar ledningen till medarbetarnas åsikter och synpunkter, 

vilka de för med sig vid formulering av strategin. Dock var medarbetarna inte lika delaktiga i 

formuleringen av mål och mått, vilket har lett till dåligt engagemang kring vissa av styrmåtten 

och framförallt ingen förståelse för varför de finns och varför de är viktiga för strategin. Om 

de istället hade valt att involvera medarbetarna ytterligare i detta arbete tror K. Dalman att det 

skulle leda till en ökad förståelse, en ökad kraftsamling kring det samt en högre 

måluppfyllelse. Han har märkt att vissa av de styrmått som tagits fram av ledningen finns det 

ingen förståelse för hos medarbetarna, trots att de är tämligen decentraliserade. Han har dock 

inget bra svar på varför de valt att inte involvera medarbetarna vid framtagning av mål och 

mått.  

Formulering av mål och mått  

För att alla ska kunna känna sig delaktiga har affärsenheten inkluderat styrmått i styrkortet 

som är kopplade till varje enskild person i ledningen, trots att detta styrmått inte är kopplat till 

strategin. Alla vill känna igen sig i styrkortet även fastän styrmåttet inte är strategiskt viktigt, 

berättar K. Dalman. Detta tror han resulterat i den negativa effekten att styrkortet fått ett 

överflöd av styrmått som egentligen inte har någon koppling till strategin och dess 

förverkligande. 

“Att ta ett beslut i konsensus är en svårighet då alla måste känna sig delaktiga.”  

   K. Dalman, personlig kommunikation, 24 mars, 2015  
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K. Dalman anser att många av de utfallsmått som används i styrkortet saknar en koppling till 

strategin. Dock menar han att åtgärderna är väl förankrade och väl beskriver strävan mot 

strategin. Han berättar att de använder sig av belöningssystem och att de endast kopplat de 

viktigaste styrmåtten till detta. För att kunna fortsätta använda sig av Balanced Scorecard med 

framgång ser K. Dalman att det måste göras en stor förändring i vart fokus ska riktas.  

Modifiering av styrkortet  

Årligen görs en stor översyn över strategin, där hänsyn tas till interna och externa faktorer, 

vilket sedan mynnar ut i en slutsats om vad som ska inkluderas samt exkluderas från den 

rådande strategin. K. Dalman är i dagsläget inte helt nöjd med de styrmått som är inkluderade 

och arbetar mycket med att försöka ta bort en del irrelevanta styrmått. 
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5 Analys 

I analysavsnittet görs en beskrivning av svårigheterna med Balanced Scorecard genom att 

koppla samman den insamlade teorin med den erhållna empirin. Likt empiriavsnittet är även 

detta avsnitt upplagt på så sätt att det genomsyrats av den sammanfattande teorimodellen 

som återfinns i Figur 4. I slutet av detta avsnitt har vi sedan sammanfattat de svårigheter som 

även bekräftats av empirin, samt inkluderat ytterligare en svårighet med Balanced Scorecard, 

vilket presenteras i Figur 5.  

5.1 Strategi och orsak-verkan-samband 

Kaplan & Norton (1999) menar att det inte går att veta säkert vilka faktorer som kommer leda 

till framgång. Således består strategiutformningen av hypoteser. J. Johansson säger att 

strategier inte är vetenskap, utan endast skattningar. Därmed kan ledningen få problem med 

att uppnå framgång om de har en felskattad strategi (Bukh & Malmi, 2005). Detta då åtgärder 

som härleds ur en skattad strategi ska kommuniceras till och utföras av medarbetarna, och om 

strategin är felskattad innebär det med andra ord att medarbetarna kommer utföra åtgärder 

som strävar åt en strategi som är felaktig (ibid). J. Johansson argumenterar för att strategier 

som är överoptimistiska kan ge en positiv effekt. Trots att det är ett orealistiskt mål, kommer 

företaget sträva mot att beta av målet bit för bit. J. Johansson säger även att en strategi inte är 

huggen i sten och att det därför finns möjlighet att ändra den med tiden. 

Vidare säger Kaplan & Norton (1999) att en strategi är en samling hypoteser om orsak och 

verkan. J. Johansson berättar att när ett företag bygger upp ett styrkort ska det försöka finna 

logiken i orsak-verkan-samband. Han menar att för att företag ska kunna uppnå ett visst 

uppställt mål måste ett logiskt samband föreligga som beskriver åtgärder för hur detta mål kan 

uppnås. Detta är dock inte förenligt med Nørreklits (2000) påstående om att logiska samband 

innebär att det inte är bevisat att en åtgärd kommer att leda till en viss effekt.  

Kaplan & Nortons (1999) beskrivning av ett kausalitetsförhållande mellan kundnöjdhet och 

ökad vinst är något som enligt Nørreklit (2000) inte blivit bevisat empiriskt och är därmed 

endast en uppskattning. Det är alltså inte säkert att kundnöjdhet kommer att leda till en ökad 

vinst. Respondenten J. Johanssons beskrivning av kausalitetsförhållandet överensstämmer 

med den beskrivning Kaplan & Norton (1999) ger. Dock är respondentens beskrivning av 

kausalitetsförhållandet inte i enlighet med Nørreklits (2000) åsikter om förhållandet. Bukh & 

Malmi (2005) menar dock att det inte är nödvändigt att empiriskt bevisa orsak-verkan-

sambanden för att Balanced Scorecard ska vara effektivt. Skulle alla orsak-verkan-samband 

vara bevisade empiriskt hade alla företag vetat att en viss åtgärd leder till en viss effekt. Då 

hade det inte funnits möjligheter till konkurrensfördelar. J. Johansson säger att orsak-verkan-

sambanden är uppskattningar företag får göra om vad de tror att de behöver göra för att uppnå 

ett visst mål. 

K. Dalman tycker att det finns en risk i att vara proaktiv genom att tro att en viss åtgärd leder 

till en viss effekt. Han tycker att orsak-verkan-kedjan börjar uppifrån och ner, det vill säga att 

det är kundernas önskemål som driver en förändring i processerna. Att påstå att en förändring 
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i processerna skulle ge nöjdare kunder innebär enligt K. Dalman en risk genom att skattningen 

kan visa sig vara felaktig. Även J. Johansson säger att ett företag kan utgå från 

kundperspektivet. Det går alltså enligt J. Johansson både uppifrån och ner, och nerifrån och 

upp. Nørreklit (2000) påstår istället att det inte finns ett orsak-verkan-samband utan snarare 

ett ömsesidigt beroende mellan perspektiven och tog upp ett exempel om hur lärande och 

utveckling krävs för ett bra finansiellt resultat, men att det även krävs ett bra finansiellt 

resultat för att kunna investera i utvecklande och lärande. Likaså beskrev K. Dalman ett 

ömsesidigt beroende mellan kundperspektivet och processperspektivet, där förbättrade 

processer kan leda till nöjdare kunder men förbättrade processer sker på grund av kundernas 

önskemål. 

Vidare fortsätter Nørreklit (2000) med att påstå att en åtgärd inte alltid leder till en direkt 

effekt. Effekten kan visa sig först senare. När företag upprättar en orsak-verkan-kedja för att 

förbättra det ekonomiska resultatet, kan det inte avgöra när den finansiella effekten kommer 

att ske. Bukh & Malmi (2005) menar dock att företag ofta har tidsdimensionen inbyggd i sina 

styrkort. J. Johansson påpekar vikten av att företaget måste tro på att en viss åtgärd kommer 

leda till en viss effekt och tro på att det finns ett orsak-verkan samband, då det enbart är 

skattningar.  

5.2 Balanced Scorecard-processen 

5.2.1 Förtydligande av strategin 

När ett Balanced Scorecard ska upprättas kartlägger företaget de strategiska målsättningarna i 

det första steget av Balanced Scorecard-processen. Då det är ledningen som formulerar 

strategin är det optimalt att det även är de, tillsammans, som upprättar ett styrkort. Det här 

skapar enighet bland ledningen (Kaplan & Norton, 1999). J Johansson berättar att det är svårt 

att få till en enig ledning då ekonomichefer och Vd:ar har olika syften med användandet av 

styrkortet. Det här medför att de båda går miste om att se helheten av konceptet. 

Ekonomichefer lägger allt för mycket fokus på uppföljningen, vilket gör att det strategiska 

tänket åsidosätts (ibid). Strategin borde istället vara något som alla inom företaget arbetar mot 

dagligen (Kaplan & Norton, 1999). K. Dalman upplever att inte alla inom ledningen på SKF 

Business Consulting arbetar mot strategin, då det finns de som inte engagerar sig lika mycket 

som andra. Han menar att det finns enighet om strategin på så sätt att det inte är någon som 

motsätter sig den, men att det brister i att alla inte förstår sig på den och därför inte heller 

strävar mot den. K. Dalman ser en risk i att om det förekommer engagemangsbrist kommer 

detta inte att upptäckas direkt, eftersom resultatet från det strategiska arbetet uppkommer först 

efter en tid. 

Kaplan & Norton (2001) ser det som en tveksam metod att hyra in konsulter för att 

implementera Balanced Scorecard i företaget. Detta på grund av att de sällan är insatta i 

företagets plan och strategi samt att det kan leda till att varken ledning eller medarbetare är 

insatta i styrkortet. J. Johansson, som själv är konsult, menar att de skapar förståelse för 

kundens plan och strategi genom att, efter att kunden tagit fram strategin, intervjua ledningen 

och resterande ansvariga för styrkortet. På så sätt anser J. Johansson att konsulterna erhåller 

förståelse för strategin. Som konsult arbetar J. Johansson efter sättet att finnas som bollplank 
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för de företag de konsulterar och få deras ledning att själva ta fram en väl tilltänkt strategi. 

Dock är det de som konsulter som tar fram mål och mått för företaget som de sedan diskuterar 

med företagets ledning. Således är det olika personer som tar fram strategin samt mål och 

mått. Ledningen tar fram strategin och konsultföretaget tar fram mål och mått. Kaplan & 

Norton (2001) höjer ett varningens finger för att hyra in konsulter, då det kan leda till att de 

kritiska styrmåtten inte upptäcks eftersom varken ledning eller medarbetare är insatta.  

5.2.2 Kommunikation 

Att kommunicera ut strategin till hela företaget är viktigt för att få alla medarbetare att känna 

sig delaktiga och sträva åt samma håll (Kaplan & Norton, 2001). J. Johansson tycker att 

ledningen måste ge frihet till medarbetarna att komma upp med idéer som kan vara 

behjälpliga vid Balanced Scorecard-processen. K. Dalman berättar att han tillsammans med 

ledningen får medarbetarna att känna delaktighet kring strategin genom att lyssna till 

eventuella åsikter och synpunkter vid de möten som de håller kring styrkortet. Dessa åsikter 

för ledningen sedan med sig vid strategiformuleringen. Dock har medarbetarna på SKF 

Business Consulting inte varit lika delaktiga vid formulering och framtagning av mål och mått 

som vid formulering av strategin, vilket har medfört negativa konsekvenser. Han anser att 

engagemangsbristen uppkommit till följd av att inte tillräcklig förståelse finns för målen och 

måtten satta av ledningen. Olve et al., (1999) har påpekat att styrmåtten måste kunna hanteras 

på ett enkelt sätt av medarbetarna för att de ska kunna förstå hur de bidrar till de övergripande 

strategierna. Styrkortet måste vara djupt rotat i hela företaget för att det ska vara effektivt 

(Nørreklit, 2000). Maltz et al., (2003) påstår att det i styrkortet finns en avsaknad av fokus på 

medarbetarnas utveckling. De menar att hur de behandlar sina medarbetare är en viktigt för ett 

företags framgång. Kaplan och Norton (1999) beskriver dock att medarbetarnas utveckling 

finns inbyggt i lärandeperspektivet. 

Balanced Scorecard-konceptet har beskrivits som en top-down-riktad styrning, där ledningen 

fastställer strategin, upprättar ett styrkort och sedan kommunicerar ut det till medarbetarna 

(Nørreklit, 2000; Kaplan & Norton, 1999). Enligt Söderlund (1997) fungerar inte företag om 

det inte är någon som tar ansvar. J. Johansson menar på att ledningen redan har en uttalad 

strategi, som de måste ta ansvar för, vilket gör att styrningen blir top-down-riktad. Enligt 

Malina & Selto (2001) medför dock top-down-riktad styrning risker då medarbetarna kan 

förlora känslan av delaktighet. Det här har uppdagats på SKF Business Consulting där K. 

Dalman berättar att det förekommer engagemangsbrist då medarbetarna inte fått vara lika 

delaktiga vid utformningen av mål och mått. Om medarbetarna känner för hög dominans av 

ledningen, finns det även en stor risk att de motsätter sig ledningens beslut (Johansson & 

Heide, 2008). Enligt Johansson & Heide (2008) finns det många chefer som tror att 

kommunikationen till medarbetarna är god, men bortser från att medarbetarna kan misstolka 

och missförstå deras direktiv. Risk för misstolkningar och missförstånd anser J. Johansson 

vara minimal eftersom cheferna för varje enhet ofta även ingår i ledningen.  

5.2.3 Formulering av mål och mått 

Johansson & Skoog (2007) och Kaplan & Norton (2001) anser att för att Balanced Scorecard 

ska bidra med nytta måste styrmåtten vara kopplade till företagets strategi. De mål och mått 

som företag väljer ut bör gå hand i hand med den strategi företaget har. Även J. Johansson 
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påpekar vikten av att välja rätt mål och mått, då det finns risk att fel saker mäts. K. Dalman 

berättar att en svårighet med deras styrkort är att de har överflöd av styrmått, som dessutom 

inte är länkade till strategin. Överflödet av styrmått beror på att de försökt få alla inom 

ledningen att få känna sig delaktiga genom att varje person har blivit kopplat till ett styrmått, 

även om det inte varit relevant för strategin. Det här medför, enligt Johansson & Skoog (2007) 

och Kaplan & Norton (2001), att företaget inte aktivt strävar mot strategin. Respondenten K. 

Dalman berättar att han är nöjd med åtgärderna i styrkortet, som väl beskriver strävan mot 

strategin. Dock säger han att det är utfallsmått det finns överflöd av, det vill säga, att de mäter 

saker som egentligen saknar en koppling till strategin. Vanligt förekommande misstag är 

enligt J. Johansson att företag inte använder Balanced Scorecard för att prioritera de viktigaste 

målen och måtten. Det som kan hända, enligt J. Johansson, är att om företaget exempelvis 

endast tar hänsyn till den löpande verksamheten glömmer de av att investera inför 

morgondagen. Det beror på att företaget har mätt fel saker, och inte mätt det som egentligen 

utgör ett värde för framtiden. 

J. Johansson berättar att en anledning att införa Balanced Scorecard kan vara för att få 

medarbetarna att våga ta ett extra steg, samt höja produktiviteten och effektiviteten i företaget. 

För att maximera medarbetarnas kompetens anser J. Johansson det vara effektivt att belöna 

framgångar. Dock bör endast framgång som är av betydelse för företagets strategi belönas, 

vilket är en svår men ack viktig avvägning att lyckas med (ibid). Särskilt viktigt med rätt mål 

och mått blir det därför om styrkortet är kopplat till ett belöningssystem. Det uppstår problem 

när belöningar är kopplade till ett fel upprättat styrkort (Kaplan & Norton, 1999).  

J. Johansson nämner hur viktigt det är att tänka långsiktigt. Johansson & Skoog (2007) säger 

att en motsträvan kan uppstå om endast kortsiktiga prestationer belönas, då fokus i Balanced 

Scorecard bör ligga på långsiktighet. Strategier innebär långsiktighet, och belönas enbart 

kortsiktiga prestationer innebär det att företaget inte strävar mot strategin, det vill säga det 

som egentligen utgör ett värde för framtiden.  

Smith et. al., (2002) belyser ytterligare vikten av att ha god kommunikation inom företaget, 

särskilt då ett belöningssystem är kopplat till styrkortet. Om medarbetarna inte begriper sig på 

konceptet, men motiveras av ett belöningssystem, kan det medföra att de strävar åt annat håll 

än ledningens önskemål (ibid). K. Dalman har beskrivit att de har ett överflöd av styrmått 

samt en avsaknad av förståelse för målen och måtten av medarbetarna men berättar att de, 

trots det, har ett belöningssystem kopplat till styrkortet. Dock säger han att de enbart har 

kopplat de viktigaste styrmåtten till belöningssystemet. 

5.2.4 Modifiering av styrkortet 

J. Johansson påpekar att en strategi aldrig blir klar till hundra procent. Styrkortet måste enligt 

Kaplan & Norton (2001) ständigt uppdateras. Kaplan & Norton (1999; 2001) menar att det är 

viktigt att inte se Balanced Scorecard-processen som ett engångsprojekt. Ett företag måste 

ständigt pröva huruvida en strategi fortfarande är aktuell eller ej på grund av vår föränderliga 

omvärld. För att lyckas med modifiering av styrkortet är det därför viktigt att företag inte 

glömmer avsätta resurser till detta ändamål. K. Dalman berättar att de på SKF Business 

Consulting årligen gör en stor översyn över strategin, där de tar hänsyn till eventuella 
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justeringar till följd av förändringar inom eller utanför företaget. K. Dalman har även berättat 

att han arbetar mycket med att försöka ta bort en del irrelevanta styrmått, då han är medveten 

om de svårigheter som föreligger i att de har ett överflöd av styrmått. 

5.3 Sammanfattande modell av analysen

 
 

Figur 5: Svårigheter med Balanced Scorecard (egenkonstruerad modell) 

 

Ett styrkort bygger på skattningar. Ett företag gör skattningar om strategin som vidare är en 

samling av skattningar om orsak-verkan-samband. Företaget har med sig dessa skattningar när 

styrkortet upprättas, det vill säga när Balanced Scorecard-processen inleds (Kaplan & Norton, 

1999). Påbörjar företaget Balanced Scorecard-processen med en felskattad strategi innebär det 

att hela processen kommer att genomsyras av en felskattad strategi (Bukh & Malmi, 2005).   

När strategin ska förtydligas i ett styrkort, i det första steget i Balanced Scorecard-processen, 

är det optimalt att ledningen gör detta som ett lagprojekt då det är de som står för 

skattningarna av strategin (Kaplan & Norton, 1999). Därför tycker Kaplan & Norton (2001) 

inte att företag inte ska lägga över arbetet på konsulter. J. Johansson berättar att inte hela 

arbetet läggs över på konsulterna på The Palladium Group, utan att de tar fram styrkortet i 

samarbete med ledningen. Dock är medarbetarna inte inkluderade i detta arbete, enligt J. 

Johanssons beskrivning, vilket Kaplan & Norton (2001) varnar för. En annan svårighet som 

uppdagats av J. Johansson, och därmed ej belysts i den sammanfattande teorimodellen, är att 

det är svårt att skapa en enighet i ledningen då ekonomichefer och Vd:ar har olika syften med 
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användandet av styrkortet, och då går de miste om att se helheten av Balanced Scorecard-

konceptet. K. Dalman berättar att engagemangsbrist bland ledningen har lett till svårigheter 

hos dem på SKF Business Consulting.  

Hela Balanced Scorecard-konceptet har beskrivits som en top-down-riktad styrning 

(Nørreklit, 2000; Kaplan & Norton, 1999). Malina & Selto (2001) varnar dock för top-down-

riktad styrning och att inte inkludera medarbetarna då det kan leda till att medarbetarna inte 

känner sig delaktiga, vilket skapar ytterligare svårigheter med Balanced Scorecard. Det är det 

här som hade hänt på SKF Business Consulting, enligt K. Dalman, som upplevde 

engagemangsbrist även bland medarbetarna. Något annat som K. Dalman upplevt som en 

svårighet är att medarbetarna saknat förståelse för målen och måtten. Därför är en svårighet 

med Balanced Scorecard att styrkortet inte varit djupt rotat i företaget (Nørreklit, 2000).  

För att Balanced Scorecard ska bidra med nytta måste styrmåtten vara kopplade till företagets 

strategi (Johansson & Skoog, 2007; Kaplan & Norton, 2001). K. Dalman berättar att de 

inkluderat allt för många samt fel styrmått i sitt styrkort. Enligt J. Johansson är det ett vanligt 

misstag företag gör. De använder inte styrkortet för att prioritera de viktigaste målen och 

måtten.  

Balanced Scorecard-processen ska ses som en fortlöpande process eftersom att företagets 

strategi och styrkort ständigt måste prövas och uppdateras (Kaplan & Norton, 1999; 2001). 

Det framgår att K. Dalman försöker göra rätt för sig på SKF Business Consulting genom att 

arbeta för att förbättra styrkortet samt att de på SKF Business Consulting årligen prövar sin 

strategi. Om företaget inte avsätter resurser för att modifiera sina styrkort finns en risk i att 

Balanced Scorecard-processen blir ett engångsprojekt och därmed kan styrkortet inte 

förbättras.  
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6 Slutsats och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå varför Balanced Scorecard har kritiserats 

genom att belysa vilka svårigheter det finns med Balanced Scorecard. I slutsatsen avser vi 

svara på frågeställningen med hjälp av analysen och den sammanfattande modellen i Figur 5, 

som visar svårigheterna med Balanced Scorecard.  

6.1 Slutsats 

Kommunikationen är viktig då ett styrkort måste vara djupt rotat i hela företaget för att vara 

effektivt. Medarbetarna måste veta hur de ska hantera och förstå innebörden av styrkortet och 

hur det påverkar strategiförverkligandet. Dock har vi observerat att det är betydelsefullt att 

göra rätt för sig redan från början, det vill säga innan Balanced Scorecard-processen inleds. 

Gör företag inte det spelar det, enligt vår uppfattning, ingen roll hur väl förtydligandet av 

strategin är, hur god kommunikationen är, eller hur välformulerade målen och måtten är. 

Innan Balanced Scorecard-processen inleds är det viktigt att ha en välskattad strategi. En 

svårighet med Balanced Scorecard är således en strategi som är felskattad, då det kan leda till 

att fel mål och mått används i styrkortet samt att fel saker kommuniceras ut till medarbetarna. 

Detta kan i sin tur leda till att företaget strävar mot en strategi som är felaktig. Även om 

kommunikationen inom företaget är god, är det alltså inte till någon nytta om strategin visar 

sig vara felskattad.  

Ledningen kan ha formulerat en välskattad strategi men har de felskattade åtgärder, som inte 

är förankrade till strategin, kan det innebära att företaget inte strävar mot att uppnå strategin. 

Dessutom gäller att då företag gör skattningar kring vilken verkan en orsak får är det aldrig 

säkert att en viss åtgärd kommer att leda till en viss effekt. Även om åtgärden som är tänkt att 

leda till en viss effekt är väl förankrad till strategin, kan effekten bli en annan än den tänkta. 

Med detta menar vi att det aldrig är säkert att en viss åtgärd kommer ge ett önskat resultat. Det 

går inte att förutse med säkerhet vad som kommer att hända. 

En svårighet som kan uppstå är om hela ledningen inte är engagerad i arbetet kring styrkortet. 

SKF Business Consulting visade på att fastän ledningen var eniga om strategin saknade de 

engagemang och förståelse från somliga, vilket orsakade ytterligare problem. För att höja 

engagemanget hos ledningen, inkluderade de styrmått från varje person i ledningen, vilket 

resulterade i ett överflöd av styrmått. Det är här vi anser att svårigheten föreligger, då de 

inkluderat alldeles för många styrmått som inte varit kopplade till strategin. På så vis strävar 

de inte aktivt mot strategin och prioriterar inte heller det som är viktigt för ett företagets 

tillväxt. Det här visar på att det inte enbart är en felskattad strategi som är orsaken till fel mål 

och mått i styrkortet, utan också då somliga från ledningen inte engagerat sig.    

Det har framkommit att det är viktigt med rätt mål och mått när styrkortet är kopplat till ett 

belöningssystem, då belöningssystem fungerar som ett påtryckningsmedel för att uppfylla de 

mål och mått som är kopplade till strategin. Det är därför särskilt viktigt i SKF Business 

Consultings situation att koppla de viktigaste målen och måtten till deras belöningssystem, 

vilket de säger sig ha gjort. Då SKF Business Consulting har styrmått som egentligen inte är 
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kopplade till strategin, innebär det således att ett belöningssystem som är kopplat till fel 

styrmått skulle stjälpa mer än att hjälpa.  

Huruvida företag bör använda sig av inhyrda konsulter är också värt att diskutera. Ledningen 

bör inte lägga över allt ansvar på en konsult, utan inhyrda konsulter ska istället agera 

bollplank för ledningen. Om ett företag väljer att ta in inhyrda konsulter för att upprätta 

Balanced Scorecard är det viktigt att ledningen också är involverade i detta arbete. Om 

ledningen inte är insatta i upprättandet av styrkortet, utan lägger över arbetet på konsulterna, 

går de miste om en del förståelse för styrkortet. Vid flera tillfällen har det belysts hur viktigt 

det är att hela företaget förstår sig på styrkortet. Vi kan därför inte förbise risken med top-

down-riktad styrning, då övriga medarbetarna isoleras från upprättandet av styrkortet då 

konsulter nyttjas. Konsulten J. Johansson berättar att han hos sina kunder enbart samarbetar 

med ledningen och andra ansvariga för Balanced Scorecard och att det är konsulterna som tar 

fram mål och mått som sedan diskuteras med ledningen. Det innebär att medarbetarna inte är 

delaktiga vid framtagandet av mål och mått vilket kan medföra negativa konsekvenser, 

exempelvis som på SKF Business Consulting där de upptäckte engagemangsbrist bland 

medarbetarna. När detta sker innebär det att inte hela företaget aktivt strävar mot att uppfylla 

strategin. 

En annan svårighet är om företag glömmer pröva sina strategier. I och med att vi lever i en 

föränderlig omvärld är det inte säkert att ett företags strategi är lika aktuell idag som den var 

igår. Företag bör undvika att se Balanced Scorecard-processen som ett engångsprojekt, då det 

kan leda till att de inte avsätter tillräckliga resurser för att aktualisera sina strategier. 

Svårigheten ligger i att företag har lagt allt för mycket resurser på att försöka skapa det 

perfekta styrkortet, vilket har lett till att de i det sista steget i Balanced Scorecard-processen 

inte har råd att modifiera det.  

6.2 Avslutande diskussion 

Vi har i vår slutsats kunnat visa på en rad svårigheter med Balanced Scorecard som har gett 

oss förståelse för den kritik som diskuterades i problemdiskussionen. Efter att ha undersökt 

kritiken har vi dock upptäckt att invändningarna mot Balanced Scorecard är svaga i den 

mening att det som kritiserats är möjligt att åtgärda. Det vore fel att påstå att det är fel i själva 

Balanced Scorecard-modellen. Det är snarare hur företag använder sig av modellen som är 

avgörande för hur effektivt Balanced Scorecard är. För att exemplifiera har kritiker sagt att 

Balanced Scorecard inte tar hänsyn till medarbetarna, men vi har kommit fram till att 

kommunikationen är något som företaget själv måste ta ansvar för. Vi har i vår undersökning 

vid flertalet tillfällen stött på hur viktigt det är att ta hänsyn till medarbetarna. Detta har 

poängterats dels av respondenterna, men också av grundarna själva. Dessutom är 

medarbetarnas utveckling något som redan är inbyggt i styrkortets lärandeperspektiv, och det 

är upp till varje företag hur mycket fokus som läggs på medarbetarna inom detta perspektiv. 

Vi tycker alltså att det inte går att skylla dessa svårigheter på Balanced Scorecard-modellen i 

sig, utan svårigheter uppkommer beroende på hur företagen använder sig av modellen.  
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6.3 Förslag på fortsatta studier 

Innovationer inom verksamhetstyrningen är ett intressant område att studera. På grund av 

kritiken som lyfts fram angående Balanced Scorecard och på grund av att det passerat mer än 

20 år sedan modellen introducerades, skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie 

kring Balanced Scorecards vara eller icke vara. Likt då Balanced Scorecard blev populärt 

efter att den traditionella ekonomistyrningens brister belystes, är det intressant att undersöka 

huruvida kritiken kring Balanced Scorecard innebär att modellen är på väg att ersättas av 

andra modeller. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide för The Palladium Group 

Inledande frågor 

 Vad erbjuder ni för konsulttjänster på företaget? 

 Vilka typer av företag vänder ni er till? Storlek? Bransch? 

 Hur länge har Ni arbetat som konsult inom detta område? 

Övergripande frågor 

 Vad har Ni upplevt för svårigheter när ni utfört era tjänster hos kunder? Vad tror ni att 

dessa svårigheter beror på? 

 Hur stor är efterfrågan på era tjänster?  

 Om Ni jämför efterfrågan idag med efterfrågan när Ni började arbeta inom detta 

område, hur skiljer den sig? 

 Hur arbetar ni för att vidareutveckla Balanced Scorecard?  

Specifika frågor 

Strategi och orsak-verkan-samband 

 Vilka negativa effekter kan en felskattning av strategin leda till? Vad händer om 

företaget är för optimistiska i sina skattningar? 

 Vad kan hända om det förekommer avsaknad av variation på utfallsmått och drivande 

mått? 

 Kan Ni uppleva en avsaknad av orsak-verkan-samband mellan perspektiven och 

styrmåtten? Motivera ert svar.  

 Vad händer om inte varje styrmått ingår i en kedja av orsak-verkan som förklarar 

företagets strategi? 

 Vad spelar tidsdimensionen för roll? 

Balanced Scorecard-processen 

Förtydligande av strategin 

 Hur väl insatt är Ni som konsult i företagets framtagande av strategin? 

Kommunikation  

 Hur viktigt är det att medarbetarna har en god förståelse för företagets strategi? 

Motivera ert svar. 

 Vad anser Ni att det finns för risker med en top-down-riktad styrning?  

 Hur kan ledningen få medarbetarna att sträva efter strategin?  

 Vad kan följderna bli om ledningen inte tar hänsyn till medarbetarnas åsikter och 

synpunkter vid formuleringen av strategin?  
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Formulering av mål och mått  

 Vad kan hända om styrkortet inte är förankrat till strategin? 

 Vad kan hända om företaget inkluderar styrmått som inte är väsentliga för att lyckas 

med strategin? 

 Vad kan följderna bli om ledningen inte tar hänsyn till medarbetarnas åsikter och 

synpunkter vid utvecklingen av mål och mått?  

 Vad har ni för erfarenhet kring att ha ett belöningssystem kopplat till Balanced 

Scorecard?  

Modifiering av styrkortet 

 Varför tror Ni att företag väljer att avveckla styrkortet?   

 Hur agerar Ni som konsult, när era kunder vill avveckla sina styrkort? 

 Hur ofta återkommer kunder som behöver hjälp att modifiera sina styrkort? Hur agerar 

Ni som konsult?  
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Bilaga 2 Intervjuguide för SKF Business Consulting 

Inledande frågor 

 Vilken roll har Ni i företaget? Befattning? 

 När började Ni arbeta här? 

 Vilken är Er uppgift i styrkortsarbetet? 

 Arbetade Ni på företaget vid implementeringen? Deltog Ni i arbetet med att 

implementera? 

Övergripande frågor 

 På vilket sätt använder ni er av det balanserade styrkortet?  

 Vilka fördelar fann ni med att använda balanserat styrkort? Vilka problem var avsedda 

att lösas med hjälp av styrkortet?  

 När införde ni det balanserade styrkortet på företaget? 

 Hur lång tid tog implementeringen? 

 Vilka svårigheter stötte ni på vid implementeringen av det balanserade styrkortet? 

 Vilka svårigheter har ni överlag upplevt med det balanserade styrkortet? 

 Varför införde ni balanserat styrkort?  

 Planerar ni att ersätta det balanserade styrkortet med någon annan modell? 

Specifika frågor 

Strategi och orsak-verkan-samband 

 Vilka förutsättningar har ni för att kunna förverkliga er strategi?  

 Beskriv hur era styrmått hänger ihop i en orsak-verkan-kedja. 

 Hur har tidsdimensionen påverkat er?  

Balanced Scorecard-processen 

Formulering av strategi 

 Vilka inom ledningen har varit delaktiga i formuleringen av strategin?  

 Var alla eniga om den formulerade strategin? 

- Om nej, hur gick ni vidare med det här? 

Kommunikation  

 Hur har ledningen gått tillväga för att kommunicera ut strategin till medarbetarna och 

få dem att förstå den samt sträva efter den? 

 Vilken hänsyn togs till medarbetarnas åsikter och synpunkter vid formuleringen av 

strategin? 

 Vilken hänsyn togs till medarbetarnas åsikter och synpunkter vid utvecklingen av mål 

och mått?  
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Formulering av mål och mått i styrkortet 

 Hur förankrat är mål och mått i styrkortet till er strategi?  

 Finns det belöningssystem kopplat till styrkortet?  

- Om ja, vilka för- och nackdelar upplever ni med belöningssystemet? Motivera. 

 Hade ni inhyrda konsulter vid implementering av styrkortet? 

- Om ja, hur påverkades ni av att ha inhyrda konsulter?  

Modifiering av balanserade styrkortet 

 Hur har ni arbetat för att modifiera styrkortet? 
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