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Abstract 

Kaplan and Norton’s strategic planning and management tool the balance scorecard from the 

early 1990s is one of the most used governance model around the globe. Numerus research 

studies have been carried out through the years showing the result of using this business control 

model. The purpose of this study is to shows in which extent local enterprises uses this 

particular governance model, as well as why they have chosen to use it. This compared to 

enterprises that does not use this model and the differences between the two parties are 

examined based on the structuration theory and the institutional theory. In order to answer this 

question at issue a survey was first carried out with the purpose to map out the use of the 

balance scorecard. The result of the questionnaire was used to identify several relevant 

enterprises for profound interviews. The surveys result showed that more than one third of the 

enterprises that responded uses the balance scorecard. Based on the profound interviews the 

conclusion suggests that the size as well as whether the organization is state or privately owned 

elucidate the use of the balanced scorecard. This thematic finding confirms previous research 

studies. However, the result of the empiricism shows a substantial difference in how the 

enterprises strategy are conveyed based on the organizations internal language and its 

significance. The studied enterprises that uses the balanced scorecard have a large variation of 

knowledge within the organization compared to the enterprises that do not use this governance 

model.  

Keywords: The balanced scorecard, governance model, performance measurements, 

significance, legitimacy, dominance, isomorphism, business strategy.  
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1. Inledning

Det inledande kapitlet ger en förklarande bakgrundsbild av utvecklingen inom ekonomi- och 

verksamhetsstyrning samt användningen av det balanserade styrkortet, följt av en 

problematisering som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Att företag eftersträvar ett önskvärt beteende inom organisationens aktörer och intressenter 

utifrån enbart tillgänglig ekonomisk information, en vertikalt orienterad intern styrning, 

definieras som ekonomistyrning (Lindvall, 2011). De senaste tre decennierna har en förändring 

skett inom organisationer, där fokus har gått alltmer från den traditionella vertikala 

ekonomistyrningen till en horisontell verksamhetsstyrning (Johanson och Skoog, 2007). Det 

tog sin start när den interna redovisningen förändras under 1900-talets början från att tidigare 

endast vara tillgänglig för högsta ledningen, till att nu vara en viktig del för samtliga aktörer 

inom organisationen. Det synsätt där den traditionella redovisningen hade en stor roll i 

organisationens styr- och ledningsverktyg, började bli kritiserat i början på 1970-talet. Ett av 

de främsta argumenten var dess stora fokus på de finansiella mätetalen, vilket bidrog till en 

kortsiktig planering i verksamheten. Fokus på nyckeltalen ansågs även skapa stora skillnader 

mellan ledningen och dess arbetare. På 1980-talet utvecklades ekonomistyrningen mot en 

styrning som fokuserade på verksamheten i helhet och inte enbart mätte finansiella mål (Olve 

et al., 1997). Detta ledde till att nya styrmodeller som var inriktade på mer än de finansiella 

målen utvecklades under 80-talet, exempelvis TQM och Lean Production (Olve et al., 1997).  

En annan viktig faktor för att ekonomistyrning utvecklades var organisationens förändrade syn 

på värdeskapande, som var influerat av den industriella logiken där varje steg i processen ska 

optimeras för att sedan leda till en bättre helhet (Johanson och Skoog, 2007). Ur denna 

förändrade syn började aspekter som medarbetare, kunder och leverantörer upphöjas. Det 

uppkom en debatt där vissa började anse att de traditionella verksamhetsstyrningsmodellerna 

inte längre var relevanta (Kaplan och Johnson, 1987; Olve et al., 1997). De ansåg att modellen 

behövde innehålla mer organisatoriska resurser som exempelvis relationer, affärsprocesser och 

utveckling, vilket skulle kopplas samman med det traditionella ekonomistyrnings tankesätt 

(Johanson och Skoog, 2007). Enligt Johanson och Skoog (2007) är den modell som fick mest 

genomslagskraft det balanserade styrkortet av Kaplan och Norton. Författarna förklarar att 

modellen fick en stor slagkraft, då modellen fångar upp alla delar inom organisationen för att 
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på sådant sätt skapa värde för företaget. Andra begrepp och modeller som tar upp aspekter 

utöver det finansiella är bland annat: personalekonomi, intellektuellt kapital samt hälsobokslut 

(Johanson och Skoog, 2007).   

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen tog därför en ny riktning under 1990-talet när Kaplan 

och Norton (1992) introducerade ett nytt verktyg för att styra organisationer med, det 

balanserade styrkortet. Författarna beskriver teoretiskt hur modellen fungerar och hur den 

praktiskt kan tillämpas genom att balansera både de finansiella och operationella organen inom 

organisationen (Kaplan och Norton, 1992). Modellen inkluderar målsättningar för att mäta vad 

som ansågs vara organisationernas viktigaste delar för att uppnå framgång. Året därpå 

publicerade författarna en artikel där de implementerat det balanserade styrkortet i ett antal 

företag och som de sedan följde upp. Det visade sig att implementeringen av det balanserade 

styrkortet gav en positiv utveckling för de företag som tog in modellen (Kaplan och Norton, 

1993; De Geuser et al., 2009). Efter de första artiklarna har författarna fortsatt att ge ut både 

böcker och tidskrifter där det balanserade styrkortet har utvecklats. Det har genom åren 

publicerats fyra generationer av modellen (Narayanamma et al., 2016). Det balanserade 

styrkortet skapades, enligt Lindvall (2011), utifrån den försämrade konkurrenskraften inom den 

amerikanska industrin under 1980-talet mot framförallt länder som Japan. Även medvetandet 

växte, både inom organisationer och inom vetenskapen, om att den traditionella synen på 

företagande och verksamhetsstyrning inte ansågs vara tillräcklig för framtidens utmaningar. 

Detta anses, enligt Lindvall (2011), ligga till grund för att Kaplan och Norton fick uppdraget 

av KPMG:s forskningsenhet att studera och utveckla verksamhetsstyrningen i form av 

framtidens mätetal. Studien bidrog med en syn på att företagen behövde se till organisationen 

samtliga delar, att det längre inte ansågs vara tillräckligt att enbart se till det finansiella. Genom 

att använda det balanserade styrkortets olika perspektiv kunde företagen hitta en balans och 

därmed skapa en strategisk karta för att optimera sin verksamhetsstyrning (Kaplan och Norton, 

2000). Modellen tar hänsyn till fyra olika perspektiv, som förklaras mer ingående i den 

teoretiska referensramen. De fyra perspektiven är: finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

interna processer och lärandeperspektivet (Kaplan och Norton, 1992).  

I början av 2000-talet ansåg över 50 procent av Fortune 500 (de 500 största företagen i USA) 

att det balanserade styrkortet var en väsentlig del av deras verksamhetsstyrning (Gumbus, 

2005). År 2008 använde 60 procent av de största organisationerna i USA och Europa det 

balanserade styrkortet (Neely, 2008). I en intervju med Norton från 2012 uppskattar han att 

approximerat 70 procent av världens företag använde modellen på något sätt vid denna 
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tidpunkt. Även om företagen inte själva valde att sätta etiketten det balanserade styrkortet, 

tillämpades grundideologin och filosofin bakom modellen (Hickman, 2012). Bain & Company 

(2018) visar att användningen av det balanserade styrkortet har minskat de senaste åren. Trots 

detta visar undersökningen att företagen som fortfarande använder modellen är lika nöjda med 

resultatet.  

Det balanserade styrkortet kom till Sverige i mitten av 1990-talet via föreläsningar, 

konsultfirmor och övriga arrangemang (Madsen och Slåtten, 2013). Redan runt millennieskiftet 

visade Kald och Nilsson (2000) att stora företag i Norden hade börjat använda det balanserade 

styrkortet. Studien visade att 27 procent av de undersökta företagen använde modellen och att 

61 procent av dem planerade att implementera den inom två år (Kald och Nilsson, 2000). Det 

finns även en rad olika utvecklingar och tolkningar av modellen. I Norden blev det tidigt 

standard att implementera ett femte perspektiv som tar hänsyn till organisationers 

humankapital. Detta perspektiv tar hänsyn till exempelvis medarbetarnöjdhet och produktivitet 

(Ax och Bjørnenak, 2005; Greve, 2014; Mårtensson, 2007; Olve et al., 1997).  

1.2 Problematisering 

Utvecklingen inom ekonomistyrning gick mot en tydligare verksamhetsstyrning då tidigare 

styrning främst fokuserade på de finansiella måtten (Olve et al., 1997). Innan 1980-talet hade 

företagen stort fokus på att mäta intäkter och kostnader i siffror, inte hur och varför siffrorna 

kom till. Detta fick kritik av många olika anledningar, där den främsta anledningen ansågs vara 

att företagen endast riktade in sig på de finansiella måtten. Att enbart se till de finansiella leder 

till att organisationen utvecklar sin styrning helt efter de måtten (Olve et al., 1997). Kritiken 

berodde på att det kortsiktiga och interna tänket gav en missvisande bild för både beslutfattarna 

och utomstående intressenter (Olve et al., 1997). Eftersom att omvärlden blev mer komplex 

behövdes även ekonomistyrningen utvecklas (Sundberg, 2015). Globaliseringen och den 

teknologiska utvecklingen har gjort att företagen har större krav på sig att styra verksamheten 

med ett bredare perspektiv än att enbart se på de finansiella måtten (Lindvall, 2011). Under 

1990-talet ökade intresset av att mäta de icke-finansiella måtten inom ekonomistyrning då 

bland annat Kaplan och Nortons balanserade styrkort blev en ledande styrmodell inom 

ekonomisk styrning (Sundberg, 2015). Gibbons och Kaplan (2015) har undersökt om det 

balanserade styrkortet kan användas till mer än att bara styra ett företag mot uppsatta mål. 

Författarna har studerat om det balanserade styrkortet inte enbart är ett styrkort för ledningen 
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utan mer en styrmodell för hela organisationen. Bland annat ser författarna möjligheten att 

ändra företagets kultur genom att implementera det balanserade styrkortet (Gibbons och 

Kaplan, 2015). 

Som ett resultat av att omvärlden har förändrats och utvecklats har även det balanserade 

styrkortet modifierats (Narayanamma et al., 2016). Från att Kaplan och Norton först lanserade 

det balanserade styrkortet har ekonomistyrningen utvecklats vilket har lett till att modellen har 

uppdaterats. Det finns, som tidigare nämnt, fyra olika generationer av modellen. Den senaste 

versionen av det balanserade styrkortet har ett större fokus på att styra företagets strategi, 

medarbetare och prestationer (Narayanamma et al., 2016). 

När modellen utformas kan det uppstå tvivel inom företaget vilket kan bero på att utformningen 

av modellen är omfattande och krävande (Lindvall, 2011). Det innebär att företaget måste se 

tillbaka och analysera varför de ska tillämpa modellen för att få en ökad motivation igen. Detta 

steg är något företag sällan gör, då företaget ser det som kostsamt och tidskrävande. Den största 

anledningen till att företaget inte gör detta är för att de inblandade anser sig vara medvetna om 

anledningar till varför förändringar sker (Lindvall, 2011). Detta argument anses sällan stämma 

i praktiken, där alla i företaget inte är fullt medvetna om vilka möjligheter och problem det 

finns med att använda styrkortslösningar. Största orsaken är att engagemanget varierar bland 

de berörda, vilket är en stor orsak till att de inte förstår effekterna (Lindvall, 2011).  

Det skapades tidigt en svensk utvecklad modell av det balanserade styrkortet (Ax och Bjørenak, 

2005) som spreds sig som ett “virus” (Røvik 2008 se Petri och Olve, 2014). Med virus menas 

i det här sammanhanget att idéen hade funnits i företagen som sedan bröt ut som en epidemi. 

Att det balanserade styrkortet blev större i Skandinavien än i många andra länder kan, enligt 

Petri och Olve (2014), bero på två faktorer. Den första faktorn de nämner är att många företag 

hade kommit långt gällande det “intellektuella kapitalet” och dess påverkan på framgång. Det 

gjorde att synsättet på att mäta andra delar än de finansiella stämde bra överens med den 

skandinaviska synen. Den andra faktorn är att det balanserade styrkortet låg i linje med 

skandinaviska företags intressentmodeller och kunde därför ersättas på ett smidigt sätt. Detta 

då kundperspektivet redan vara en del av båda modellerna, ägarperspektiv ersattes av det 

finansiella perspektivet samt att medarbetare blev ett eget perspektiv i det balanserade 

styrkortet. Företagen nöjde sig ofta med dessa tre perspektiv men i vissa fall tog de även med 

lärandeperspektivet (Johanson och Skoog, 2007). I svenska företag finns det nuförtiden spår 

av det balanserade styrkortet men det finns inte ett ensidigt sätt att se på hur modellen ska 
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användas. Det finns därför olika liknande benämningar som bygger på samma grundläggande 

idéer som exempelvis kompass, målkort eller instrument (Petri och Olve, 2014).   

Enligt Lindvall (2011) har synen på det balanserade styrkortet förändrats gällande vem som är 

intresserad av informationen från modellen. Till en början ansågs det vara mest intressant för 

företagens ekonomer, då införingen av modellen ansågs vara ett begränsat ekonomiprojekt. 

Nuförtiden, enligt Lindvall (2011), är intresset utbrett på flera grupperingar inom 

organisationens enheter som vill ha insyn i företaget balanserade styrningen. Detta stämmer 

väl överens med Kaplan och Nortons egna idéer om att styrningen ska förändra och utveckla 

företaget (Lindvall, 2011). Det balanserade styrkortet skapades till en början för den privata 

sektorn, men har utvecklats mot att användas alltmer i den offentliga sektorn (Northcott och 

Ma'Amora Taulapapa, 2012; Fältholm och Nilsson, 2010). Fältholm och Nilsson (2010) visar 

att en organisation inom den offentliga sektorn stärkte sin legitimitet genom att implementera 

det balanserade styrkortet. Författarna anser att implementeringen av modellen inom dessa 

företag startade för att effektivisera prestationerna inom perspektiven utöver det finansiella 

(Fältholm och Nilsson, 2010). Northcott och Ma'Amora Taulapapa (2012) instämmer med att 

det balanserade styrkortet blivit populärt inom den offentliga sektorn. Detta då modellen har 

ett stort fokus på mer än det finansiella måtten samt att modellen är anpassningsbar för 

organisationernas specifika verksamheter. Författarna visar att de företag som implementerat 

det balanserade styrkortet ser det som en användbar styrmodell när de mäter organisationens 

prestation (Northcott och Ma'Amora Taulapapa, 2012). 

Flera studier visar att det har varit framgångsrikt i större företag att använda det balanserade 

styrkortet, medan i mindre företaget finns det lite empiriskt bevis för modellens effekter 

(Giannopoulus et al., 2013). Giannopoulus et al. (2013) har genomfört en kvalitativ 

undersökning där de intervjuade 40 mindre företag varav hälften är verksamma i Cypern och 

hälften verksamma i Storbritannien. Resultatet visade att tre företag använde modellen och att 

det finns en låg kännedom om det balanserade styrkortet i små- och medelstora företag 

(Giannopoulus et al., 2013). Det hade framförallt sin grund i att företagen inte hade kännedom 

om modellen och att den var svår att tillämpa för de mindre organisationerna. Dock betonade 

Giannopoulus et al. (2013) att de mindre företagen använde en eller flera av perspektiven från 

det balanserade styrkortet. Flera av företagen använde sig av key performance indicators (KPI), 

vilket även används inom det balanserade styrkortet. Hur företagen använder sig av modellen 

beror även det på företagets storlek, då större företag ofta har mer nytta av effektiv 
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kommunikation av sin strategi. Detta då det balanserade styrkortet möjliggör att företagets 

strategi förmedlas på ett kommunikationseffektivt sätt (Rompho, 2011). 

Enligt Llach et al. (2017) är det erkänt att det balanserade styrkortet har brister men att 

modellen fortfarande är en ledande inom verksamhetsstyrning. Författarna nämner att det finns 

forskning som försökt minska bristerna i modellen genom att se på vilka och hur många 

nyckelfaktorer som det bör fokuseras på samt om de fyra perspektiven bör ändras eller bytas 

ut mot andra perspektiv (Llach et al., 2017). Alla företag är i behov av olika styrmått och 

företagsledare tolkar modeller och styrmått på olika sätt (Lindvall, 2011). Inom forskningen 

finns det grundläggande ekonomistyrningsmodeller som vetenskapen utgår från. I 

verkligheten, ute på företagen, tolkas alla modeller på olika sätt vilket leder till att de inte 

används på det sättet som vetenskapen ser dem (Lindvall, 2011). Detta är något som Ax och 

Greve (2017) instämmer med då de ser svårigheter i att veta hur företagen väljer att använda 

det balanserade styrkortet. Författarna utvecklar resonemanget med att företagen kan välja att 

använda den klassiska modellen av Kaplan och Norton, den svenska modellen eller ta 

inspiration från annat håll.  
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1.3 Frågeställningar 

Hur stor andel av svenska företag använder det balanserade styrkortet? 

Varför har några svenska företag valt att använda det balanserade styrkortet medan andra 

inte?  

  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att se hur stor andel av svenska företag använder det balanserade 

styrkortet samt att skapa en bättre förståelse varför några svenska företag väljer att använda 

modellen medan andra inte. 

 

1.5 Avgränsningar  

I ett försök att förbättra förståelsen om varför några svenska företag har valt att använda det 

balanserade styrkortet medan andra har valt att inte använda modellen har avgränsningar 

genomförts. Inledningsvis till intervjuobjekt som är företagsledare och använder det 

balanserade styrkortet i dagsläget eller har haft kontakt med modellen i arbetslivet. 

Avgränsningar har även gjorts till företag som är verksamma inom region Örebro samt 

Stockholms län. Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är avgränsad till nyinstitutionell- och 

struktureringsteorin. Detta då nyinstitutionell teori och isomorfism kan ge en förklaring till 

organisationers verksamhetsstyrningsval. Struktureringsteorin används i studien för att 

identifiera likheter och skillnader mellan företagen som har valt att använda det balanserade 

styrkortet gentemot de som inte använder modellen. Detta för att skapa en förståelse för 

företagens verksamhetsstyrningsval. Inom strukturteorins ramar har studien avgränsats till 

begreppen: signifikans, legitimitet och dominans. Dessa begrepp används då vi som skribenter 

anser att de mest påtagliga skillnader och likheter mellan företagen existerar inom de tre olika 

begreppen. 
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2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras de verktyg och begrepp som behandlas i uppsatsen. Det ges en 

förklaring om studiens nyckelbegrepp och de teorier som används för att analysera och 

förklara användningen av det balanserade styrkortet: Struktureringsteori och nyinstitutionell 

teori. Kapitlet behandlar även de begrepp som valts från teorierna för att se till företagens 

verksamhetsstyrning. Avslutningsvis beskrivs den analysmodell som ligger till grund för 

studiens empiri.  

  

2.1 Allmänt om det balanserade styrkortet  

Det finns olika tolkningar och utvecklingar av det balanserade styrkortet, bland annat Maisels 

(1992) balanserade styrkort som liknar Kaplan och Nortons modell. Författaren har samma syn 

på tre av perspektiven men valde att byta ut lärandeperspektivet mot ett medarbetarperspektiv 

(Olve et al., 1997). Maisels (1992) ansåg att företagsledning behövde ett större fokus på att 

mäta produktiviteten hos medarbetarna inom lärandeperspektivet (Shadrach, 2017). En 

liknande styrmodell som uppmärksammats är den franska Tableau de Bord som använts i 

Frankrike i över 50 år (Bourguignon et al., 2004). Bourguignon et al. (2004) anser att modellen 

är en föregångare till det styrkort som Kaplan och Norton publicerade.  

Svenska företag, likt Maisels (1992), ansåg att medarbetarna skulle ha en större del inom det 

balanserade styrkortet. Redan från 1990-talet då modellen kom till Sverige implementerade 

flera svenska företag ett femte perspektiv, medarbetarperspektivet (Olve et al., 1997). Senare 

forskning visar även att medarbetarna fortsatt vara ett eget perspektiv inom det svenska 

balanserade styrkortet (Ax och Bjørnenak, 2005; Bukh och Malmi, 2005; Greve, 2014; 

Mårtensson, 2007). Den svenska inställningen karaktäriseras av det traditionella skandinaviska 

synen på medarbetare och det sociala aspekterna (Atkinson och Epstein, 2000a). Ax och 

Bjørnenak (2005) lyfter fram hypotesen om att implementeringen av ett medarbetarperspektiv 

kan bero på att i Sverige följer företagskulturen en intressentmodell medan Kaplan och Nortons 

balanserade styrkort är framtaget för en marknad med aktieägarinriktning.  
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Figur 1: The Balanced Scorecard, Kaplan och Norton (1992, s. 72) 

  

2.1.1 Kundperspektivet  

Enligt Lindvall (2011) ger kundperspektivet företagen möjligheten att mäta yttre effektivitet 

och ser till vad deras kunder värderar och uppskattar samt lämnar rum för utveckling. Kunder 

har enligt Kaplan och Norton (1992) fyra kriterier när de bedömer ett företag, dessa infattar: 

tid, kvalitét, prestation och service. Därför anser Kaplan och Norton (1992) att företagen bör 

sätta mål för varje kriterium och vidare komma fram med ett mått för varje mål. Niven (2008) 

framhäver tre huvudfrågor inom detta perspektiv: “Vad är företagets kundsegment?”, “Vad 

förväntar och kräver kunderna av oss?” och “Vilket värde tillför vi våra kunder?”. Författaren 

förespråkar att företagets fokus bör vara på att sätta mål med de frågorna i tanken.  
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2.1.2 Interna processer  

Perspektivet om interna processer, även kallat processperspektivet, mäter företagets interna 

processer och ser till utvecklingsmöjligheter för att öka företagets inre effektivitet (Lindvall, 

2011). Interna processer kan i detta avseende, enligt Kaplan och Norton (1996c), innebära 

företagets nyckelfaktorer som ledtider och kvalitet. Det kan även syfta på det interna språket 

eller företagets förmåga att ta till vara på resurser som personalens kunskap. Interna processer 

fokuserar på företagets interna aktiviteter för att öka den interna effektiviteten. Företaget 

behöver därför se till sina interna processer och identifiera de områden där de presterar bäst 

och inom vilka områden företaget behöver förbättras. Detta för att, i första hand, öka 

kundnöjdheten (Kaplan och Norton, 1992; Niven, 2008). Företaget behöver även betrakta om 

de ska införa nya interna processer som potentiellt kan öka kundnöjdheten (Niven, 2008).  

  

2.1.3 Lärandeperspektivet  

Lärandeperspektivet ser till företagets förmåga att kontinuerligt utvecklas i takt med omvärlden 

och ta lärdom av sina interna och externa processer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Det innebär att företaget bör utvärdera de omvärldsfaktorer som tros påverka den marknaden 

företaget agerar på för att kunna utvecklas i rätt riktning och inte förlora marknadsandelar 

(Kaplan och Norton, 1992). Inom detta perspektiv ingår även medarbetarna i viss utsträckning. 

Kaplan och Norton (1996b) hävdar att de anställda hanteras bäst inom detta perspektiv, då de 

anser att ett eget perspektiv för medarbetarna skulle ta för mycket fokus från affärsstrategin 

vilket de ansåg viktigast inom styrningsmodellen. Inom modellens fjärde generation tar 

medarbetare dock en större roll inom perspektivet, men Kaplan och Norton anser fortfarande 

att medarbetare inte bör vara ett eget perspektiv (Narayanamma et al., 2016).  

  

2.1.4 Finansiella perspektivet  

Det finansiella perspektivet inom det balanserade styrkortet ser till mått som bland annat utgår 

från den traditionella ekonomistyrningen, exempelvis budgetering (Lindvall 2011). Niven 

(2008) betonar tre vanliga mått i finansiella perspektivet: Öka aktieägarvärdet, öka intäkterna 

och sänka kostnaderna. Det finansiella perspektivet ska sammankopplas till modellens övriga 

perspektiv genom att sätta finansiella mål inom samtliga perspektiv och därför ge en förståelse 

för perspektivens påverkan på varandra. Kaplan och Norton (1992) betonar vikten av balans 



11 
 

mellan modellens perspektiv för att uppnå företagets huvudmål, vilket enligt författarna är ett 

bra ekonomiskt resultat till ägarna.  

  

2.1.5 Medarbetarperspektivet 

Det finns, som tidigare nämnt, olika tolkningar och utvecklingar av det balanserade styrkortet. 

Vissa länder och olika delar av världen har utvecklat Kaplan och Nortons styrkort för att bättre 

stämma överens med landets affärskultur. Sverige har förändrat styrkortet genom ett ökat fokus 

mot företagets medarbetare (Cooper et al., 2017). Ahonen och Gröjer (2005) beskriver en 

skandinavisk modell där lärandeperspektivet behandlas som ett medarbetarperspektiv. Ax och 

Bjørnenak (2005) visar det svenska balanserade styrkortet med ett femte perspektiv, 

medarbetarperspektiv. De betonar skillnaden mellan originalmodellen som är utformad efter 

ett aktieägarsynsätt, medan i den svenska kulturen framhålls ett intressentsynsätt. Mårtensson 

(2007) lyfter även fram att majoriteten av de nordiska versionerna av det balanserade styrkortet 

har ett femte perspektiv som då benämns som medarbetarperspektivet, eller i vissa fall 

personalperspektivet. 

 

2.2 Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell teori behandlar företagets sökande efter en rättfärdighet från omvärlden genom 

att agera och redovisa vissa specifika fenomen och aktiviteter (Frostenson, 2015). 

Nyinstitutionell teori har sin utgångspunkt i att organisationer söker och bygger sin legitimitet 

genom att se till omvärlden och sina intressenters förväntan på organisationen. Därefter 

försöker företagen möta dessa förväntningar och förbättra sin organisation (Berrone och 

Gomez-Mejia, 2009).   

Nyinstitutionell teori förklarar verksamhetsstyrning som hur organisationers ledning agerar 

och organiserar för att skapa den legitimitet de behöver från omvärlden och sina intressenter 

(Frostenson, 2015). Många val som en organisation gör behöver inte endast genomföras för att 

effektivisera och öka intäkterna. Dessa val kan även göras efter trenderna inom branschen eller 

genom socialt ansvar som blir för att öka sin legitimitet och vidare sänka sina kostnader 

(Bresnen, 2016). Ett exempel på detta är omvärldens ökade krav och förväntningar på att 

företagen skall agera hållbart, vilket innebär att företagen behöver möta dessa förväntningar 

för att skapa legitimitet (Richards et al., 2016). Dock är det viktigt att poängtera att det kan 

uppstå osäkerhet när organisationer ska bygga sin legitimitet. Det är därför vanligt att se till 
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hur andra organisationer inom samma bransch gör och efterlikna dem. Detta fenomen kallas 

isomorfism (Eriksson-Zetterquist et al., 2015).  

  

2.2.1 Isomorfism 

Organisationer som är aktiva inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra i form av 

bland annat strategiska beslut och val av styrningsmodeller. Isomorfism är, enligt Eriksson-

Zetterquist et al. (2015), indelat i tre olika former: Tvingande-, imiterande- och normativ 

isomorfism. Tvingade isomorfism tillkommer framförallt från politisk påverkan och 

lagstiftning från staten som tvingar organisationerna att anpassa sig. Tvingande isomorfism 

innebär även att starka organisationer, som monopolister, styr och bestämmer spelreglerna för 

marknaden. Detta leder till att de mindre organisationerna tvingas ackommoderas efter det 

informella och formella kravet som ställs (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). 

Imiterande isomorfism innebär att organisationer imiterar framgångsrika företag inom samma 

bransch, just för att de är framgångsrika (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Detta grundas i en 

osäkerhet inom problemlösning som exempelvis val av styrmodeller. Mindre framgångsrika 

organisationer finner det enklare att imitera de framgångsrika företagens lösningar och 

styrmetod istället för att enskilt försöka hitta det bästa alternativet (Eriksson-Zetterquist et al., 

2015). Den tredje och sista formen är normativ isomorfism som berör professionalisering, 

normer kring utbildningsnivå hos personalen och företagens anställningskrav. Organisationer 

efterliknar varandra då företagens medarbetare har likartad utbildning (Eriksson-Zetterquist et 

al., 2015). 

  

2.3 Struktureringsteori 

Struktureringsteorin förklarar varför förändringar i vissa fenomen, som till exempel styrsystem, 

utvecklas som de gör (Frostenson, 2015). Giddens sägs vara den första som tog upp 

struktureringsteorin (Parkatti, 2007). Han ville bryta ner, vad han såg som, skadlig dualism i 

samhällsvetenskapen. Dualismen är en uppfattning som utgår från två grundprinciper (NE, 

2018), som enligt Giddens struktureringsteori är handlingar och strukturer (Parkatti, 2007). 

Den skadliga dualismen är att de två grundprinciperna påverkar varandra genom att strukturer 

påverkar aktörers handlingar, men att aktörers handlingar även påverkar hur strukturerna 

utvecklas. Giddens ville få fram hur strukturer inom samhällsvetenskap förändras genom olika 

sociala sammanhang, handlingar och strukturer (Parkatti, 2007). Denna teori har till stor del 
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använts inom samhällsvetenskapen (Parkatti, 2007) men har även använts för att undersöka hur 

utvecklingen av styrsystem inom organisationer utvecklas (Frostenson, 2015). 

Under 1990-talet debatterade Macintosh och Scapens mot Boland om hur stor den individuella 

aktörens roll är i en organisations ekonomistyrning med struktureringsteorins dualism som 

utgångspunkt (Englund et al., 2011). Författarna hade samma idéer om att ekonomisk styrning 

är ett strukturellt fenomen och att struktureringsteori har en stor del inom området. Det finns 

två olika sätt att se på helheten inom struktureringsteori ur deras synsätt (Englund et al., 2011). 

Det första är att ekonomistyrningen påverkas av enskilda aktörers strategiska handlingar, vilket 

är Bolands synsätt. Det andra sättet är att det påverkas i större utsträckning av att de finns ett 

kollektivt synsätt på hur ekonomistyrningen ska se ut, vilket är Macintosh och Scapens synsätt 

(Englund et al., 2011). 

Frostenson (2015) anser att struktureringsteori inom styrning kan visa och förklara varför ett 

styrsystem, som det balanserade styrkortet, utvecklas som det gör. Författaren anser att denna 

teori förklarar varför förändringar i styrsystem uppstår och utvecklas samt hur förändringarna 

påverkar olika delar av organisationen. Frostenson (2015) förklarar vidare att 

struktureringsteorin tar hänsyn till de individuella och strukturella faktorerna som en förklaring 

till varför olika slags styrmodeller används. Ma (2018) antyder att strukturerade ekonomiska 

styrsystem tillhör struktureringsteorin och att ekonomiska faktorerna och elementen inom 

styrsystemet är under konstant förändringsfas. Det innebär att strukturen på styrsystemen 

därför alltid utvecklas och förändras (Ma, 2018). En orsak till att företag utvecklar strukturen 

på sina styrsystem kan vara för att möta omvärldens förväntningar på företaget och på detta vis 

skapa legitimitet (Conrad, 2005; Frostenson, 2015). Inom struktureringsteorins begrepp 

struktur förekommer tre underbegrepp som förklaras mer ingående i de kommande 

underrubrikerna: signifikans, legitimitet och dominans. 

  

2.3.1 Signifikans 

Signifikans inom struktureringsteorin innebär att strukturer har en meningsskapande funktion 

vilket leder till signifikans inom systemet (Frostenson, 2015). Macintosh (1994) benämner 

begreppet som den beteendemässiga dimensionen av det sociala livet och hur individer 

kommunicerar mellan varandra, både till förståelse och till framställning. Författaren menar att 

varje individs erfarenheter, kunskaper och regler kommer att påverka språket som individen är 

präglad av i varje enskilt system (Macintosh, 1994). Inom organisationen är det på likartat sätt, 
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då det skapas ett specifikt språk inom varje enskild organisation i form av intern 

kommunikation. Hur information sprids inom organisationers enheter och anställda samt hur 

företages vision och strategi förmedlas (Macintosh, 1994). Informationen av de ekonomiska 

faktorerna i företaget ger dem ett sätt att se och tolka språket i organisationen. Det interna 

språket kan variera beroende inom vilken bransch som organisationen befinner sig i 

(Macintosh, 1994). Det innebär att informationen kan ligga till grund som förklaring till varför 

organisationer agerar på ett visst sätt i specifika fall (Conrad, 2005; Macintosh, 1994).   

  

2.3.2 Legitimitet 

Legitimitet är grunden till hur normer och reglerna påverkar organisationer i samhället 

(Frostenson, 2015). Macintosh (1994) antyder att det ska finnas tydliga skillnader mellan vad 

som uppfattas moraliskt och omoraliskt beteende inom organisationen. Styrsystem, som till 

exempel det balanserade styrkortet, bidrar till att moral och värderingar blir viktigt. Detta leder 

till att det inte endast är viktigt i interna beslutsfattande processer utan även utanför 

organisationen (Macintosh, 1994). I legitimitetsstrukturen finns normativa regler och 

moraliska skyldigheter inom olika system (Conrad, 2005). Inom hållbarhetsarbete finns det 

exempel på dessa regler, som att vissa företag gör en hållbarhetsrapport. Detta ses som 

moraliska skyldigheter som ett företag utför med syfte att höja sin legitimitet mot sina 

intressenter (Richards et al., 2016). 

  

2.3.3 Dominans 

Dominans är en del av maktstrukturen inom organisationer och ger en förklaring till hur 

fenomen utvecklas (Frostenson 2015). Ett exempel som Macintosh (1994) visar är 

utbildningsväsendet där det går enligt följande: politiker, rektorn, institutionsansvarig, lärare 

och sedan till studenten. Englund (2005) anser att makt även kan ses som en förklaring till 

återkommande beteenden och ageranden inom social interaktion mellan aktörer. Det finns olika 

nivåer av självständighet och beroendeförhållanden sinsemellan. Maktförhållandet kan därför, 

enligt Englund (2005), ge en bild av hur dessa förhållanden är konstruerade och förklara 

förutsättningarna för varför en handling är återkommande. Förmågan är därmed att verkställa 

och realisera aktörers agerande och handlingar inom ramen för struktur. Detta kan genomföras 

via exempelvis kontroll av organisationers råvaror, kommunikation och information för att 

styra aktörers agerande och normer (Englund, 2005). 
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Maktstrukturerna är utgående från definitionen av allokativa och auktoritära resurser 

(Macintosh, 1994). Allokativa resurser innebär rättigheter till att både ha makt över materiella 

saker (fabriker, datorer etcetera) men även kunskapen till att kunna använda den (teknik, 

teknisk kunskap etcetera). Detta innebär att individer som har rätt till resursen, även har rätt att 

använda den. Auktoritära resurser skiljer sig från det allokativa, då resursen ger rätt till vissa 

individer att ha makt över andra (Macintosh, 1994). Conrad (2005) anser att dominans inom 

struktur är aktörers förmåga att utnyttja sitt inflytande för att utöva makt genom resurser. Makt 

som dominans, eller dominansstrukturer, förklaras därför utifrån organisationers användning 

av resurser. Conrad (2005) exemplifierar att kunskap eller förmågor kan användas till att skapa 

en mening för individen. Maktstruktur finns i alla sociala sammanhang och att det inte är en 

ensidig makt, utan att makt kan utövas från alla individer i större och mindre utsträckning 

(Conrad, 2005).  

  

2.4 Tillvägagångssätt för analys  

För att förstå och analysera varför några svenska företag väljer att använda det balanserade 

styrkortet medan andra inte gör det, har studien sin grund i teorin. De teorier som används för 

att analysera företagens användning av modellen är nyinstitutionell teori och 

struktureringsteori. Inom nyinstitutionell teori används isomorfismen för att förstå företages 

verksamhetsstyrningsval. Inom struktureringsteorin används följande tre begrepp: signifikans, 

legitimitet och dominans. Dessa tre begrepp är studiens huvudsakliga underlag för att analysera 

varför svenska företag använder det balanserat styrkort. Signifikans förklarar hur 

organisationens interna språk framställs och hur deras strategi förmedlas. Dominans redogör 

för organisationens maktstrukturer och dess påverkan på hur personalens resurser tas till vara. 

Legitimitet förklarar hur normer och omvärldens förväntningar påverkar organisationens val 

av verksamhetsstyrningsmodeller.   
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3. Metod  

I detta kapitel behandlas studiens metodval och tillvägagångssätt. Inledningsvis förklaras 

studiens ansats följt av en beskrivning om hur urvalet har upprättats. Fortsättningsvis beskrivs 

litteratursökning samt intervjuernas framställning och genomförande. Följaktligen tas etiska 

förhållningssätt upp och studiens trovärdighet. Avslutningsvis framhålls studiens övergripliga 

tillvägagångssätt och kritik till metodval.  

  

3.1 Val av ansats/metod 

Syftet med att forska är, enligt Jacobsen (2015), att producera en trovärdig bild av verkligheten. 

För att uppnå detta krävs det en strategi för hur han eller hon ska gå tillväga. Strategin är i det 

här fallet metoden (Jacobsen, 2015). I denna studie används en kvalitativ metod. Detta för att 

skapa möjligheten att se till företags verksamhetsstyrning, med fokus på det balanserade 

styrkortet, både i teorin och i praktiken. Inledningsvis skickades enkätfrågor ut till företag med 

utgångspunkt från teorin för att kartlägga användningen av det balanserade styrkortet inom 

region Örebro samt Stockholms län. Med kartläggning menas att förstå sakförhållandet för hur 

något ser ut (Frostenson, 2015), vilket i studiens fall var bland annat hur frekvent användningen 

av det balanserade styrkortet är. Resultatet från enkätens kartläggning användes huvudsakligen 

för att identifiera relevanta och intressanta respondenter för djupgående intervjuer. 

Kartläggningen anses vara relevant då det söktes respondenter som använder det balanserade 

styrkortet, vilket inte är något som företagen visar på sina hemsidor. Det var därför nödvändigt 

att skicka ut enkäter till en mängd olika företag för att se hur stor andel av företagen som 

använder modellen för att identifiera relevanta intervjuobjekt. Kartläggningen har således 

ingen nyckelfunktion för studiens resultat, då det huvudsakliga syftet är att se varför några 

företag väljer att använda det balanserade styrkortet medan andra inte. Utifrån detta har det 

genomförts fem djupgående intervjuerna med en kvalitativ ansats för att undersöka företagens 

verksamhetsstyrning och användningen av det balanserade styrkortet. Då studien har en 

teoretisk utgångspunkt valdes öppna frågor som kan leda till ett resultat som inte förväntas. Det 

går i linje med den kvalitativa ansatsen som, enligt Jacobsen (2015), är användningsbar då den 

studerande vill se till skillnad mellan individ och kontext. Detta kan ses som skillnaden mellan 

teoretisk och praktiska användningen i denna studie.   

Uppsatsen utgångspunkt är ur en deduktiv ansats då teorin bygger upp problematiseringen, 

vilket har styrt datainsamlingsprocessen samt hur empirin utvecklats (Bryman och Bell, 2013). 
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Med en deduktiv ansats skapas det förväntningar om hur verkligheten är utifrån tidigare teori 

och forskning. Därefter samlas empiri för att se om dessa förväntningar stämmer överens med 

verkligheten (Jacobsen, 2015). Inledningsvis söktes därför tidigare forskning inom begreppen 

verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet i ett försök att identifiera ett vetenskapsgap. 

Följaktligen studerades nyinstitutionell- och struktureringsteori, vilket även la grunden för de 

antaganden som den insamlande empirin vilar på. Utifrån teorin undersöktes företagens 

verksamhetsstyrning och användningen av det balanserade styrkortet genom tre 

struktureringsteoretiska begrepp.  

 

3.2 Urval 

Utifrån de insamlade enkätsvaren som kartlagde användningen av det balanserade styrkortet 

valdes fem djupgående intervjuer. Dessa respondenter valdes då deras enkätsvar låg i linje med 

studiens syfte och frågeställning. Detta då studiens syfte var att identifiera likheter och 

skillnader mellan företag som använder modellen jämfört med företag som inte använder den. 

Utifrån det valdes därför företag i olika storlekar, inom olika branscher, statligt- eller privat 

ägda samt om företaget använder det balanserade styrkortet eller inte. Enkätundersökningens 

frågor konstruerades således för att identifiera företag som stämmer överens med ovanstående 

kriterier och studiens efterfrågade respondenter. Bryman och Bell (2013) benämner detta som 

ett målinriktat urval, där det är strategiskt att välja ut respondenter utgående från 

forskningsämnet och dess relevans. 

Inledningsvis skickades enkäter till de 70 största företagen som är verksamma inom region 

Örebro, där flertalet av företagen har huvudkontor inom Stockholms län. Detta då 

användningen av det balanserade styrkortet anses var mer förekommande hos större företag. 

Enkäten skickades till verkställande direktörer (VD) och ledningsgrupper inom både privat- 

och statligt ägda organisationer. Då studiens syfte är att se till organisationers 

verksamhetsstyrningsval och användningen av det balanserade styrkortet, ansågs det lämpligt 

att kontakta de individer som ansvarar för organisationens styrning. Det innebär att studiens 

empiri baseras på ett icke-sannolikhetsurval då enkäten skickades till specifika personer av en 

population (Bryman och Bell, 2013). Ett icke-sannolikhetsurval innebär, enligt Bryman och 

Bell (2013), att se till en individ inom en organisation som exempelvis en VD för att förstå hela 

organisationen. Detta stämmer väl överens med studiens respondenter då det enbart 

kontaktades högt uppsatta individer inom de studerade organisationerna. Fortsättningsvis 
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förekommer det olika slags urval inom ett icke-sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2013), där 

denna studie innefattar ett bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenterna har valts utifrån 

tillgänglighet och bekvämlighet (Bryman och Bell, 2011). Enkäterna skickades till specifika 

organisationer inom region Örebro eftersom att det ansågs vara bekvämt. Detta då det är nära 

geografiskt, vilket gjorde det enklarare att komma i kontakt med företagen. Problematiken med 

den här typen av urval är att det är kan uppstå svårigheter att skapa en generell bild (Bryman 

och Bell, 2013). Detta då studien enbart ser till företag som är aktiva inom ett geografiskt 

närområde, vilket kan leda till att det uppstår problem med att dra slutsatser om alla svenska 

företag och deras verksamhetsstyrningsval. Bryman och Bell (2013) betonar att det inte går att 

få något exakt svar med ett sådant urval, dock kan det vara ett tillvägagångssätt att koppla 

existerande teori till praktik. Ett bekvämlighetsval kan även fungera som en språngbräda för 

fortsatt forskning (Bryman och Bell, 2013).  

Utifrån kartläggningen valdes, som tidigare nämnt, fem personer från olika branscher för 

djupgående intervjuer. Det valdes tre privata- och två statligt ägda företag, varav tre medelstora 

och två stora företag. Ett medelstort företag definieras som ett företag med 50–249 anställda 

eller omsättning över 10 miljoner euro per år. Ett stort företag definieras som ett företag med 

minst 250 anställda eller en omsättning över 50 miljoner euro per år (Europeiska 

kommissionen, u.å.). Detta bidrar till ett bredare perspektiv inom studien vilket ger 

skribenterna möjligheten att analysera skillnader inom verksamhetsstyrningsval mellan olika 

branscher och företagens storlek. Dock kan det skapa en problematik då det inte genomförs 

någon djupare analys inom någon specifik bransch. Detta har beaktats inom studien men 

eftersom att syftet var att skapa en överskådlig bild av användningen av det balanserade 

styrkortet anses metodvalet relevant för studien. 

 

 

Figur 2: Intervjupersoner 
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3.3 Litteratursökning, undersökningsobjekt och datainsamling 

För att öka förståelsen för verksamhetsstyrningsval har en genomgång av tidigare 

undersökningar och forskning gjorts med hjälp av skrivna artiklar, tidskrifter och läroböcker. 

Bryman och Bell (2013) framhåller vikten av att se till tidigare forskning för att inte “uppfinna 

hjulet på nytt”. Det är därmed viktigt att se till forskning som tidigare genomförts för att 

identifiera brister inom området eller se om behövs kompletterande forskning. Bryman och 

Bell (2013) tar även upp vikten med att hitta argument från tidigare forskning inom sitt 

ämnesområde för att bland annat identifiera relevanta teorier och se vilka motsättningar som 

argumenterats för.  

Sökandet efter lämpliga tidskrifter och böcker som varit av intresse för studien har primärts 

gjorts via Örebro Universitets databaser. Sekundärt har Google Scholar används för att hitta 

vetenskapliga artiklar. Dessa skrifter har legat som teoretisk bakgrund i studien. Bryman och 

Bell (2013) betonar värdet av att undersöka tidigare litteratur via olika databaser då 

uppsatsskrivare, speciellt studenter, allt för oftast inte besitter tillräcklig förkunskap inom det 

ämne de studerar. Det är därför viktigt att ha möjlighet att komma åt tidigare forskning på ett 

enkelt sätt som till exempel universitetsbibliotekets databaser och Google Scholar (Bryman 

och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver signifikansen att komma fram till korrekta 

nyckelord och begrepp som ska användas vid sökningen för att på detta vis hitta relevanta 

artiklar och tidskrifter. Nyckelorden i denna studie som används vid sökningen av litteratur har 

bland annat varit “structuration theory” och “balanced scorecard”. Databaserna har även 

utnyttjas för att komma åt artiklar som sedan lett vidare till annan forskning genom att se till 

författarnas referenser.  

  

3.4 Primärdata 

Vid insamlingen av empirin har informationen hämtats direkt från källan via specifika personer 

genom både enkäter och intervjuer, det kallas för primärdata (Jacobsen, 2015). Inledningsvis 

har information samlats in för att skapa förståelse för hur verksamhetsstyrningen och 

användningen av det balanserade styrkortet ser ut hos företag som är operationella inom region 

Örebro samt Stockholms län. Det genomfördes via ett enkätutskick till 70 företag i olika 

storlekar. Detta för att se hur stor andel av svenska företag som använder det balanserade 

styrkortet. 
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Svarsfrekvensen på den genomförda enkätundersökningen var relativt låg, där insamlingen av 

data gjordes genom att mejla och i viss mån ringa upp företagen. Efter flertalet påminnelser 

blev svarsprocenten på enkäten endast 15 procent. Detta är ett problem som kan uppstå vid en 

webbaserad enkät som, enligt Jacobsen (2015), kan vara under 10 procent i svarsfrekvens. 

Författaren betonar att en låg svarprocent kan bero på att det förekommer hot i dagens samhälle 

från datorvirus vilket leder till att personer är skeptiska till att öppna en länk via mejl. En annan 

orsak kan vara att företagen som enkäten skickas till inte har resurserna, som tid och 

kompetens, som krävs för att svara på frågorna. Dock anser Jacobsen (2015) att “eliten” besitter 

förmågan att besvara enkäten. Med eliten menas resursstarka personer som till exempel 

verkställande direktörer och kvalitetschefer som anses ha förutsättningarna att svara på 

frågorna (Jacobsen, 2015). Då enkäten enbart skickades till högt uppsatta individer inom 

företagen anses de klassas som eliten, vilket gör att den orsaken inte kan tillämpas i studien. 

Att enkätens svarsprocent var låg är inte ett problem då studiens utgångspunkt inte ligger i 

enkäten utan den var endast en kartläggning. Studiens fokus ligger i intervjufrågorna, som 

förklaras mer i kommande stycke.  

Efter det första steget där enkätsvaren insamlades har fem djupgående intervjupersoner valts. 

Detta har resulterat i två personliga intervjuer som pågick ungefär i en timme och tre 

telefonintervjuer som pågick i uppemot 40 minuter. Intervjuerna var utformade efter önskemål 

från respondenterna. Den vanligaste typen av intervjuer är personliga intervjuer där forskaren 

och respondenten har ett personligt möte (Denscombe, 2016). De främsta fördelarna, enligt 

Jacobsen (2015), med personliga intervjuer är att de är lätta att arrangera samt att uppfattningar 

och information från intervjun härstammar enbart från en källa. Denna typ av intervjuform 

leder även till en öppenhet och tillit samt att intervjuaren kan observera och kontrollera 

intervjun (Jacobsen, 2015). I studiens personliga intervjuer fanns det en tydlig öppenhet då 

intervjupersonernas svar var utförligare och mer detaljerade än de genomförda 

telefonintervjuerna. Det var ett bättre flyt i konversationerna vilket gav möjligheten för fler 

motfrågor och öppenhet från intervjupersonen. Detta var påtagligt då studiens personliga 

intervjuer pågick under en längre tid än telefonintervjuerna trots samma intervjuguide. 

Telefonintervjuer ger en mindre intervjueffekt men det är fortfarande ett bra flyt i samtalet. Det 

gör även det enklare att få en intervju med personer som i vanliga fall inte skulle ha tid eller 

inte är geografiskt tillgängliga (Jacobsen, 2015). I studien var detta påtagligt då de personer 

som intervjuades via telefon inte hade tid för ett personligt möte. Det ledde således till att 
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studiens empiri har en starkare grund med fler intervjupersoner som annars inte skulle haft tid 

eller möjlighet för att genomföra en intervju.  

Det går att klassificera intervjuer på tre olika sätt: strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade (Jacobsen, 2015). Strukturerade innebär att intervjuaren har stor kontroll över 

frågor och svar. Semistrukturerade innebär att det finns ämnen som intervjuaren vill ta upp men 

den som blir intervjuad kan utveckla sina idéer och berätta mer om ämnet. I ostrukturerade 

intervjuer nämner intervjuaren ämnet och efter det får den som blir intervjuad diskutera kring 

området (Jacobsen, 2015). Studiens intervjufrågor är semistrukturerade, där frågorna är 

uppställda efter relevans inom studiens huvudsakliga begrepp från struktureringsteorin för att 

skapa en helhetsbild. Detta var relevant för kvalitén av studiens empiri då det de intervjuade 

företagen var av olika storlekar och befann sig inom olika branscher. Semistrukturerade 

intervjuerna gjorde därför att frågorna kunde justeras utifrån intervjupersonernas svar. 

Grundfrågorna är uppställda i en lista med olika teman som berörs, vilket oftast kallas för en 

intervjuguide (Bryman och Bell, 2013). Det kan ses som en grund för intervjuns frågor, då 

möjligheten även givits till den intervjuade att utveckla sina resonemang och svar då följdfrågor 

har ställts för att studien ska anses objektiv. Att mäta abstrakta begrepp som 

dominansstrukturen eller legitimiteten i ett företag kan bli problematiskt, då det inte går att 

mäta dessa begrepp på ett direkt sätt genom siffror och liknande (Jacobsen, 2015). Jacobsen 

(2015) nämner därför att sådana begrepp måste mätas på ett indirekt vis, vilket benämns som 

en operationalisering. Detta visas i studiens intervjuguide, bilaga 1.  

  

3.5 Etiskt förhållningssätt 

All European Academies (ALLEA) har fyra grundläggande principer som ska ge vägledning 

till forskare i deras arbete (ALLEA, 2018). De fyra principerna är: Tillförlitlighet, Ärlighet, 

Respekt och Ansvarighet. Tillförlighet handlar om att utföra forskningen på ett tillförlitligt sätt 

genom att säkerställa kvaliteten i forskningen. Ärlighet ska genomsyra forskningen genom att 

rapportera information öppet, rättvist, fullständigt och objektivt. Respekten behandlar 

hänsynen till kollegor, forskningsdeltagarna och samhället i stort genom att visa respekt mot 

deras syn och åsikter. En forskare ska ta ansvar för forskningen från idé till slutresultat och 

genomsyra hela vägen genom uppsatsen (ALLEA, 2018). Dessa fyra principer har tagits i 

beaktningen under hela uppsatsen när olika val har gjorts och genom att respektera 

intervjupersonernas synsätt och betrakta deras svar på ett objektivt sätt.  
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De krav som tagits i beaktande vid genomförandet av intervjuerna är: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman och Bell, 2013). Intervjuaren har 

som ansvar att dessa krav följs under hela uppsatstiden, men även efter uppsatsen har slutförts 

i form av exempelvis anonymitet (Bryman och Bell, 2013). Informationskravet innebär att de 

berörda parterna i studien, intervjupersonerna, har informerats om studiens syfte samt varför 

de är av intresse för studien. Samtyckeskravet handlar om att de undersökta personerna måsta 

ha lämnat sitt godkännande om att medverka. Konfidentialitetskravet innebär att om en 

intervjuperson vill vara anonym i sina svar ska det respekteras av skribenterna och personen 

ska förbli anonym i uppsatsen. Nyttjandekravet medför att forskaren ska kunna säkerställa att 

den insamlade empirin endast används i ett forskningssyfte och inte till något som kan skada 

företaget i fråga (Bryman och Bell, 2013).  

Dessa etiska krav har tagits i beaktande vid genomförandet av de personliga intervjuerna. Innan 

varje enskild intervju förklarades studiens syfte och varför just deras företag varit av intresse. 

Samtliga företag och personer förblir anonyma efter förfrågan från en av intervjupersonerna. I 

studien har därför alla intervjupersoner förblivit anonyma för att respektera deras privatliv. För 

att förstärka anonymiteten kommer samtliga av de intervjuade personerna att nämnas som 

“hon” oavsett kön. 

 

3.6 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) anser att tillförlighet, överförbarhet och pålitlighet är viktiga aspekter 

vid en kvalitativ studie för att skapa trovärdighet. Författarna anser att pålitligheten liknar en 

kvantitativ studies validitet och att de andra två begreppen utgör reliabiliteten vid utförandet 

av en kvalitativ studie. Ett vanligt problem som uppstår vid kvalitativa studier är att för få 

intervjuer genomförs samt att intervjufrågorna inte är tillräckligt genomtänkta (Bryman och 

Bell, 2013). Detta kan leda till en svag tillförlighet av resultatet då forskarna inte anses ha följt 

de uppsatta reglerna eller att de har tolkat den sociala verklighet som studeras annorlunda än 

de personerna som befinner sig i den. Det kan även leda till att överförbarheten inte är 

tillräckligt bra, vilket innebär att studien kan få ett annat resultat om den testas i en ny 

geografisk miljö. Studiens intervjuer kan även anses tvivelaktig om de givna svaren ej anses 

tillräckligt trovärdiga vilket leder till pålitligheten av resultatet påverkas (Bryman och Bell, 

2013). Genom studiens gång har dessa tre begrepp försökts att uppnå genom att intervjua 
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flertalet relevanta personer, samt att utforma frågorna för att ge den intervjuade 

förutsättningarna att ge ett utförligt svar. 

Jacobsen (2015) beskriver undersökningseffekten vilket innebär att den som intervjuar och den 

som blir intervjuad påverkar varandra under samtalet. Intervjun kan därför ta en felaktig 

riktning som kan leda till att resultatets trovärdighet försämras i fall att någon av parterna 

påverkas markant. Författaren poängterar även att slarv kan uppstå vid sammanfattningen av 

den information som mottagits via intervjun (Jacobsen, 2015). Genom studiens gång har denna 

effekt minimerats då samtliga intervjuer har spelades in efter samtycke, samt att anteckningar 

har förts för att generera två flöden till sammanfattningen av empirin. Bryman och Bell (2013) 

påpekar att pålitlighet och äkthet är två problem som kan uppstå vid genomförandet av 

intervjuer. Detta då det inte kan sägas med full säkerhet att alla svar som intervjupersonerna 

gav är sanna. Intervjuerna bokades några dagar innan genomförandet vilket innebär att 

intervjupersonerna kan ha förberett sina svar och överdrivit, tillagt eller tagit bort information 

som kan ha varit av väsentlighet för studien som exempelvis viktiga styrmått. Intervjuerna är 

samtal med begränsad tid vilket kan leda till att intervjupersonerna glömmer att nämna viktig 

fakta för studien (Bryman och Bell, 2013). Undersökningseffekten har även minimeras genom 

att inleda intervjuerna med att berätta kortfattat om studiens syfte samt låtit intervjupersonerna 

berätta om sig själv i ett försök att öka förtroendet till intervjuaren. Under intervjun har även 

ett kritiskt tänkande antagits och följdfrågor har ställts för att få utförliga svar. 
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3.7 Tillvägagångssätt  

För att genomföra denna studie på ett systematiskt och tillförlitligt sätt har metodvalen varit 

grunden. Utgångspunkten i metoden har haft sitt fäste i litteraturen och sökandet efter ett 

forskningsgap inom verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet. Följt av identifiering 

av lämpliga teorier i ett försök att förstå användningen av modellen. Empiri, resultat och analys 

ligger till grunden för studiens slutsats. Tillvägagångssättet i sin helhet illustreras nedan.  

  

 

Figur 3: Tillvägagångssätt 
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3.8 Metodkritik 

Tre av de djupgående intervjuerna utfördes via telefon och två på intervjupersonernas 

arbetsplats. Jacobsen (2015) framhäver att det finns nackdelar med att ha intervjuer över telefon 

istället för att mötas ansikte-mot-ansikte. Nackdelarna är att det blir svårare att bygga upp ett 

förtroende mot intervjupersonen och att intervjuaren mister kontrollen över intervjun 

(Jacobsen, 2015). Bryman och Bell (2013) hävdar att telefonintervjuer inte är optimalt när 

målet är att genomföra längre intervjuer eftersom att det är enklare för intervjupersonen att 

avbryta intervjun. Intervjuaren kan även gå miste om detaljer som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk vilket kan ses som viktiga detaljer (Bryman och Bell, 2013).  

En nackdel med kvalitativa data är att generaliseringsproblem kan uppkomma i resultatet 

(Jacobsen, 2015). Då intervjuer görs med ett fåtal personer kan det vara problematiskt att dra 

slutsatser om studien syfte (Jacobsen, 2015). I studien har det utförts fem djupgående intervjuer 

vilket resultatet och slutsatsen baseras på. Enligt Bryman och Bell (2013) kritiseras kvalitativa 

undersökningar från andra forskare. Således då resultatet ofta bygger på forskarens egna syn 

på vad som anses viktigt och hur förhållandet mellan forskaren och intervjupersonerna är. 

Intervjuer är ett samtal som sedan ska översätts till data och resultat och det kan därför uppstå 

problem (Jacobsen, 2015). Två nackdelar enligt Jacobsen (2015) är att vissa svar som intervjun 

ger kan vara svåra att översätta till en sammanfattande text och att intervjuaren kan misstolka 

vad intervjupersonen menar vilket kan leda till missvisande resultat i slutändan.  
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4. Empiri 

I detta kapitel sammanfattas studiens empiri först från svaren på den utskickade enkäten följt 

av intervjuobjektens enskilda svar. 

  

4.1 Användningen av det balanserade styrkortet 

Enkätundersökningen som genomfördes för att kartlägga och identifiera företag för djupgående 

intervjuer gav svar på följande: hur stor andel av företagen i region Örebro samt Stockholms 

län som använder det balanserade styrkortet. Av de företagen som svarade på enkäten var det 

36 procent som använde det balanserade styrkortet. De företag som inte använder modellen i 

dagsläget har aldrig använd modellen, dock har hälften av dem varit i kontakt med den i 

arbetslivet. Av de företagen som använder det balanserade styrkortet var 75 procent statligt 

ägda. 

 

4.2 Intervju 1 

Intervjuperson 1 är VD på ett medelstort konsultföretag. Företaget har huvudkontor i 

Stockholm samt flera kontor utspridda runtom i Sverige. Varje kontor är ett eget aktiebolag 

och dotterbolag till huvudkontoret. Örebrokontoret är nyöppnat och intervjupersonen är VD 

för detta kontor samt ett annat. Både Örebrokontoret och hela koncernen är i en expansionsfas, 

där de hoppas fördubbla sina anställda inom koncernen de kommande fem åren. 

Modellen det balanserade styrkortet var bekant för intervjuperson 1 som förklarade att hon 

kände igen modellen, men att det inte är något som företaget har diskuterat att använda inom 

sin verksamhetsstyrning. Dock ansåg hon att de har en balanserad styrning, då de ser på olika 

perspektiv och styr sin verksamhet från “en paljett”. Detta i enlighet med att de kommer 

visualisera vissa nyckelfaktorer de kommande åren. Det kommer leda till att företaget lättare 

ser skillnader mellan de olika kontoren. Intervjupersonen 1 nämner vissa specifika styrmått de 

använder som till exempel kundnöjdhet, antal konsulter och klassiska finansiella mätetal som 

resultat. De betraktar finansiella målen som viktiga då ägarna framförallt anser att företaget ska 

växa och tjäna pengar. Intervjuperson 1 framhåller även att ägarna vet att andra styrmått som 

fokuserar på medarbetare och kunder påverkar det finansiella och att balansen mellan måtten 

är viktig. Företaget har även blivit utsett till en av Sveriges bästa arbetsgivare av Great place 

to Work. Intervjuperson 1 anser att andra styrmått påverkar varandra och drog en parallell till 
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att exempelvis omsättning per kund påverkas av hur bra deras medarbetare presterar på 

uppdragen.  

Företaget arbetar med att både använda sig av kort- och långsiktiga mål. Hon nämner att de 

bryter ner de långsiktiga målen till kortsiktiga mål, vilket skapar variation inom måtten. Ett 

exempel är när företaget ser på medarbetarna och deras engagemang, då används kortsiktiga 

mått för varje enskilt kontor. I dessa fall ligger fokus på att få medarbetarna att trivas på sin 

arbetsplats, vilket är ett långsiktigt mål för ledningen. Intervjuperson 1 antyder att företaget 

använder många mått med stort fokus på resultat och i siffror. Dessa mått är framförallt till för 

ledningen och visas i vanliga fall inte för de anställda. Hon anser att det sänder fel signaler till 

medarbetarna, då för stort fokus läggs på det finansiella. Hon menar att det är viktigare att 

fokusera på relevanta och positiva saker för medarbetarna som exempelvis trivsel på 

arbetsplatsen.  

Enligt intervjuperson 1 använder företaget lagom med styrmått. Hon beskriver problematiken 

med att ha för mycket mått. Det är enkelt att hitta nya mått men nackdelen kan vara att det blir 

för mycket att hålla koll på. Det är svårt att veta vilka mått som är viktiga och varför de är 

viktiga. Det gäller även att hitta en balans mellan styrmåtten för att företaget och medarbetarna 

ska utvecklas i positiv riktning.  

Intervjuperson 1 anser att deras bransch har stor påverkan på vilka mått de använder, vilket 

leder till att de har flera styrmått som är säregna för branschen. Tre av deras mest använda 

styrmått: Omsättning per anställd, Beläggningsgrad och Omsättning per kund, anser hon är 

branschspecifika styrmått. För att få ut information om organisationens aktiviteter har de ett 

internt intranät där de publicerar texter och där de anställda kan få fram olika dokument om 

organisationens strategi och liknande. De anställda får även ett veckobrev på mejl med 

information som till exempel förändringar i strategin och händelser på kontoret. De har en 

konferens en gång per år där alla anställda inom koncernen medverkar. De enskilda kontoren 

har även en egen årlig konferens samt månadsmöten där de diskuterar händelser på kontoret. 

Varje lokalkontor inom koncernen har, enligt intervjuperson 1, stor påverkan på den allmänna 

styrningen i verksamheten. Hon förklarar vidare att det är ett kort steg mellan de lokala 

kontoren och ledningen, vilket innebär att många av besluten fattas på lokal nivå. 

Maktstrukturen inom det lokala kontoret skiljer sig dock jämfört med maktstrukturen mellan 

ledningen och lokalkontoren. På lokala kontoret har medarbetarna, konsulterna, ett eget ansvar 

inom sitt område, där VD:n har en liten roll inom den dagliga verksamheten. Däremot har hon 
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som VD kontroll över arbetet att ta in nya kunder och ansvar över säljsidan. Varje uppdrag som 

företaget får in ska, enligt intervjuperson 1, anpassas till en specifik profil. Detta innebär att 

företaget kommer välja en eller flera konsulter med de bästa egenskaperna för uppdraget. Det 

innebär inte att den mest lämpade konsulten per automatiken får uppdraget. Konsulten själv får 

vara med i den beslutsfattande processen och bestämma om hen ifråga vill och kan ta 

uppdraget.  

En av de viktigaste delarna, enligt intervjuperson 1, är att kunderna anser att företaget är 

legitimt. Detta på grund av den höga konkurrensen inom konsultbranschen. Det medför att 

företaget behöver legitimera sig mot sina kunder genom att exempelvis visa att de ligger i 

framkant inom digitaliserade lösningar. Detta är någonting hon betonar som en viktig faktor 

för majoriteten av deras kunder. Hon nämner att kundnöjdhet och återkommande kunder är det 

enda sätten att mäta legitimitet från sina kunder. Hon anser även att hållbarhetsarbete skapar 

legitimitet, då kunderna får förtroende för företaget om de redogör att de agerar hållbart.  

Intervjuperson 1 förklarar att de inte har några speciella bonusar för medarbetarna som utför 

moraliska val i arbetet. Dock brukar de uppmärksamma bra och moraliska prestationer på olika 

möten, vilket är uppskattat av personalen. De försöker även hitta personer som redan vid 

rekrytering delar företagets värdegrund. Hon nämner att det inte förekommer några uppsatta 

regler inom företaget hur personalen ska agera. Dock måste de anställda, då de jobbar ute hos 

kunderna, följa kundernas regelverk och värdegrund. Företaget ser till varje persons egen vilja 

och moral, om en anställd till exempel inte vill utföra ett uppdrag inom försvarsindustrin 

kommer de inte bli tvingade att göra det. 

  

4.3 Intervju 2 

Intervjuperson 2 är VD på ett medelstort detaljhandelsföretag som har flera butiker runtom i 

Sverige. De har ett huvudkontor i Örebro som har hand om allt som inte har med det dagliga 

försäljningsarbetet att göra. Detta är exempelvis inköp, kundtjänst och ekonomi. De har en 

centralstyrd organisation där allt utom försäljnings- och lönebudgetar, som butikscheferna 

hjälper med, bestäms via huvudkontoret. 

Intervjuperson 2 förklarar att företaget inte använder det balanserade styrkortet, utan att de 

istället mäter via något de kallar för kundklubbsbudget. Utifrån detta tar de beslut om 

marknadsföring, priser och liknande faktorer. De mäter även finansiella mått som till exempel 

resultat och omsättning per lönekrona. Dock anser hon att resultatet enbart är en effekt av 
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företagets övriga styrmått. Ett exempel är att ett högt medarbetarengagemang och kundnöjdhet 

kommer att leda till en positiv effekt på resultatet. Det viktigaste för företaget är att på långsikt 

ta hand om sina medarbetare och kunder. De ser en hög signifikans mellan deras olika styrmått 

som till exempel att nöjda kunder leder till ökad försäljning och högre intäkter.  

Företaget anser även att det är viktigt att balansera de kortsiktiga och långsiktiga målen för att 

få medarbetarna och kunderna nöjda. Intervjuperson 2 förklarar att de finansiella faktorerna 

alltid är i baktanke då företaget är vinstdrivande. Hon anser att det bästa sättet för att lyckas 

med det finansiella är att ha färre styrmått och istället arbeta effektivt med dem. Företaget har, 

enligt intervjuperson 2, testat olika styrmodeller tidigare och kommit fram till att de flesta 

styrmodellerna hade för många styrmått.  

De mäter medarbetarnas engagemang med en NMI-enkät (Nöjd Medarbetar Index) och 

genomför dagliga kundundersökningar om hur kunden uppfattar servicen från medarbetarna. 

Dessa mått kallar företaget för de mjuka värdena. Resultatet från enkäten diskuteras med 

butikscheferna, där de samtalar om vad som är bra i företaget och vad som behöver förbättras. 

De viktigaste delarna för företaget är att relationen mellan butikerna och huvudkontoret är bra 

samt att kunder ska få samma bemötande och trevliga känsla i deras butiker oberoende vilken 

butik i landet det är.  

Ett styrmått som intervjuperson 2 anser vara branschspecifikt för sin bransch är bonuskunder. 

Hon anser att det måttet har varit en framgångsfaktor och att även andra detaljhandlare 

använder styrmåttet. De har en intern handbok där det bland annat informeras om företagets 

förväntningar på hur de anställda ska uppföra sig i olika former av regler och arbetsrutiner. För 

att förmedla händelser och aktiviteter inom organisationen har de medarbetarmöten i butikerna. 

Företagets försäljningschef åker även regelbundet runt till alla butiker i Sverige och förmedlar 

information till de anställda samt följer upp arbetsrutiner.  

Intervjuperson 2 förklarar att styrningen och liknande beslut inom företaget bestäms från 

huvudkontoret, men att det finns en nära relation till företagets butiker. Det betyder att 

ledningen bestämmer styrningen som de sedan delegerar till butikscheferna. Den dagliga 

verksamheten är däremot aningen mer öppen gällande beslutstagande. Butikscheferna har 

möjligheten att styra butiken utifrån de ramar som huvudkontoret bestämt. Medarbetarna har 

dock tydliga rutiner och riktlinjer för hur de ska jobba från ledningen. Detta gör att butikschefen 

inte kan bestämma över arbetsuppgifterna, utan får övervaka att de följer reglerna. De har 

däremot ansvar över vilken roll medarbetaren ska ha i butiken. Intervjuperson 2 nämner att 
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medarbetarna får dagligen tillgång till företagets olika KPI:er, som bland annat försäljning och 

andelar bonuskunder. Företagets anställda får även tillgång till medarbetarundersökningarna 

och den totala samanställningen av styrmåtten för alla butiker. 

Intervjuperson 2 förklarar att de inte redovisar hållbarhetsarbete för att stärka sin legitimitet. 

Hon betonar att majoriteten av deras kunder är av den äldre generationen och att de inte ser 

hållbarhet som en viktig faktor när de handlar. Dock anser hon att den yngre generationen, som 

majoriteten av deras medarbetar tillhör, ser hållbarhet som en av de viktigaste aspekterna inom 

företaget. Intervjuperson 2 poängterar att både medarbetarna och hon själv anser att hållbarhet 

är en viktig faktor, exempelvis säljer de inte plastpåsar i butikerna och överskottet från 

papperspåsar går till välgörenhet.  

Företaget ger inte ut några bonusar till de anställda som agerar på ett moraliskt sätt men hon 

anser att en hög moral är viktigt hos sina anställda. Företaget har tre ägare som alla anser att 

rättvisa är viktigt, vilket sprider sig till resten av företaget. De anställdas huvudfokus ska vara 

att kunden får ett gott bemötande och ska behandlas med respekt. Den anställda ska inte enbart 

försöka sälja utan företaget vill att de ska hjälpa kunderna. Hon exemplifierar att den anställda 

inte ska sälja till kunden om hens nuvarande utrustning som kunden vill byta ut anses fungera. 

De har, som tidigare nämnt, inga bonusar för moraliskt agerande men under möten på 

respektive enhet lyfter de fram en anställd om hen har gjort något utöver det vanliga.  

  

4.4 Intervju 3 

Intervjuperson 3 är VD på ett medelstort företag som opererar inom järnvägslogistik och 

skogsindustrin. Företaget är ett dotterbolag och ett “cost center” (vilket hon menar som att 

företagets resultat alltid blir noll då allt överskott går direkt till moderbolaget). Av företagets 

anställda jobbar hälften med logistik och förhandlingar samt hälften övervakar 

tågtransporterna.   

Intervjuperson 3 förklarar att de använder en egenproducerad styrmodell som passar bäst för 

deras vision. Ledningsgruppen har ett möte per år där de går igenom företagets strategiplan. 

Efter mötet sätter de mål som företaget ska jobba mot. Dessa mål är uppsatta på en tavla på 

kontoret och följs upp dagligen men de har inte någon visualiserad modell. Företaget har även 

ungefär tio KPI:er som de mäter utöver grundstrategin.  
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I företagets ledningsgrupp sitter det personer från moderbolagets styrelse som är med och 

beslutar om vilka styrmått som ska prioriteras. De har fyra nyckelmått som ledningsgruppen 

har bestämt och som följs upp månadsvis. Dessa mått är: leveransprecision, ekonomi, 

leveranssäkerhet och personalutveckling. Nyckelmåtten är mer som kategorier förklarar 

intervjuperson 3, där de har utvecklat flera mått inom varje kategori. De fyra nyckelmåtten är 

även ett sätt att motivera medarbetarna eftersom att måtten är bonusgrundande. 

Enligt intervjuperson 3 påverkar alla styrmått varandra. De diskuterar på företagets 

strategimöten att det är viktigt att balansera samtliga mått och inte ha ett för stort fokus på ett 

specifikt mått. Måtten delas även in i kort- och långsiktiga mål, där de kortsiktiga målen 

visualiseras på tavlan och följs upp dagligen. De långsiktiga målen brukar generellt sträcka sig 

över fem år och styrs ofta av kundkontrakt. Företaget har även personal som jobbar med 

regeringen, där projekten sträcker sig 12 år framåt i tiden. Intervjuperson 3 anser att de mäter 

aningen för många olika KPI:er men att de inte fokuserar på alla mått samtidigt. Hon nämner 

att det kan anses onödigt att mäta KPI:er vars resultat inte används men att det kan vara positivt 

att ha historiken på flera mått. Hon menar att i fall att ett mått får ovanliga avvikelser behöver 

det kontrolleras. Hon anser att deras bransch, järnvägslogistik och skogsindustrin, har säregna 

styrmått som exempelvis antal vagnar i kö och lossningstid. Hon nämner att de inte arbetar 

med de vanligare måtten som räntabilitet då det inte är av intresse för företaget.  

Intervjuperson 3 betonar att det är ledningsgruppen som bestämmer strategin och styrningen i 

företaget och att koncernen inte har någon större påverkan. I den dagliga verksamheten 

bestämmer medarbetarna majoriteten av företagets operationella beslut, medan hon som VD 

sköter omorganiseringar och rekrytering. Ekonomiavdelningen arbetar i nära anslutning till 

produktionen. Intervjuperson 3 förklarar att det har givit samtliga medarbetare en större inblick 

i hur deras egna beslut påverkar företaget ekonomi och den dagliga verksamheten. Detta har 

gjort att personalens engagemang har ökat då de får en större förståelse för verksamhetens 

helhet. Intervjuperson 3 förklarar att de mäter medarbetarnas engagemang via en NMI-enkät 

och att resultatet används för att se vad företaget behöver förbättra.  

Medarbetarna har inte någon påverkan på företagets strategi, det beslutas av ledningen. 

Ledningsgruppen skickar däremot ut en månadsrapport till de anställda med information om 

hur de ligger till med de utsatta målen. Denna rapport skickas både till företagets anställda och 

till koncernstyrelsen och innehåller exakt samma information. De har även ett 

informationsmöte månadsvis på kontoret där de går igenom viktiga mål och mått. En viktig del 
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på mötena är, enligt Intervjuperson 3, att gå igenom vilka aktiviteter som är nödvändiga för att 

uppnå de uppsatta målen. Hon betonar att det är viktigt att diskutera hur målen ska uppnås efter 

att målen är bestämda. Intervjuperson 3 nämner att deras medarbetare anser att säkerhet är 

viktigare än miljön inom hållbarhetstankesättet. Företaget har tagit fram olika produkter och 

program för att öka säkerheten för sina anställda. Intervjuperson 3 förklarar att de inte har 

någon bonus för sina anställda som agerar moraliskt, men att en god etik och hög moral är 

viktigt inom företaget.  

Intervjuperson 3 förklarar att hållbarhet är en nyckelfaktor för företaget. Detta då de befinner 

sig inom järnvägslogistikbranschen och konkurrerar med lastbilsbranschen om marknadens 

kunder. Företagets mål är att 70 procent av kundernas produkter som lämnar deras fabriker ska 

vara via järnväg. Ett problem för företagets konkurrenskraft är att leveransen av produkter med 

lastbil kan vara både snabbare och billigare för kunderna. Företagets medarbetare ser hållbarhet 

som en viktig faktor, men den är inte den viktigaste. Dock kan hon se att när de anställer yngre 

medarbetare prioriterar dem ofta hållbarhet mer än företagets befintliga anställda. 

Intervjuperson 3 hävdar att deras kunder anser att hållbarhet är en nyckelfaktor när de väljer 

transportmedel. Hon förklarar att de därför brukar räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp deras 

kunder sparar om de väljer järnväg istället för lastbil. Dock konstaterar hon att många av deras 

kunder i slutändan ändå väljer det billigare alternativet som lastbilar, att finansiellt 

prioriterande går före hållbarhet. 

  

4.5 Intervju 4 

Intervjuperson 4 arbetar som kvalitetschef på avdelningen för hållbarhet och kommunikation 

på ett stort företag inom järnvägslogistikbranschen. Majoriteten av företagets transporter sker 

med tåg men de har även lastbilar. Största delen av verksamheten är det operationella arbetet 

som sker i ett närområde till Örebro. Företagets styrs dock från ett huvudkontor belagt på 

annan ort där verksamhetsstyrnings beslut tas. 

Företaget använder det balanserade styrkortet. Hon anser att det balanserade styrkortet är ett 

bra verktyg för att styra deras organisation. Modellen hjälper företaget att på ett enkelt sätt 

förmedla viktiga mål och mått inom organisationen, vilket på sikt ger ett bra finansiellt resultat. 

Det balanserade styrkort bygger i stor utsträckning på säkerhet då arbetsmiljön inom den 

operationella delen av företaget kan anses farlig. Säkerhet är således det största perspektivet 

för företaget. De andra perspektiven är: medarbetar-, samhälls-, miljö-, kund- och finansiella 
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perspektivet. Inom varje enskilt perspektiv har de sedan utvecklat ett flertal olika delmått som 

exempelvis processuella mått. De har tidigare haft en visualiserad modell på kontoret men 

företaget befinner sig för tillfället i en utvecklingsfas. De kommer därför i framtiden visualisera 

styrningsmodellen via organisationens intranät. Hon ser inget negativt med att använda det 

balanserade styrkortet. Modellen passar perfekt för deras typ av verksamhet och kan enkelt 

anpassas utifrån deras sätt att styra.  

Intervjuperson 4 förklarar att företaget befinner sig i en förändringsfas och de kommer att byta 

ut en del av sina styrmått. Hon anser att de tidigare haft för många reaktiva mått och de är nu 

påväg att ändra till styrmått som fångar upp hela organisationens verksamhet. Dessa mått 

kommer sedan brytas ner till mindre delmått vilket gör det enklare för medarbetarna att förstå 

företagets övergripande strategi, oavsett vilken nivå hen har i organisationen. Då måtten bryts 

ner till mindre delmått kommer målen att vara i högre grad relaterade till de anställdas 

arbetsuppgifter. Intervjuperson 4 anser att de har säregna styrmått för just deras bransch, 

järnvägslogistik. Hon nämner lok-omlott, hur många gånger ett lok används per månad, 

fyllningsgrad av vagnar och förseningsminuter till kund vilket enligt henne är de huvudsakliga 

branschspecifika styrmåtten.  

Hon anser att det faktum att de är statligt ägda har en påverkan på hur företaget styrs. De har 

tydliga direktiv från ledningsgruppen om hur företaget styrs. Det finns även generella skrivelser 

från Näringslivsdepartementet om hur statligt ägda företag skall styras. Trots detta är inte 

organisationen detaljstyrd av Näringslivsdepartementet, företaget får själva bestämma över sin 

styrning i det stora hela. När det gäller vilka mål och mått företaget ska använda är det 

framförallt de själv som bestämmer, men Näringslivsdepartementet kan ha åsikter om vissa 

mål eller mått. Detta är även något som avspeglar sig i den dagliga verksamheten. 

Intervjuperson 4 nämner att enheten för den operationella verksamheten är ansvariga för driften 

och godstågsersättningar. Dock när det uppstår problem eller situationer utöver det vanliga 

kopplas huvudkontoret oftast in. 

Intervjuperson 4 fortsätter att berätta om medarbetarnas inflytande på vilka mål och mått som 

används. Hon nämner att de har en workshopsgrupp som arbetar med att hitta nya relevanta 

mål och mått, medarbetarna får därför större inflytande över vilka mått som ska mätas. Alla 

övergripande mål inom företaget är, enligt intervjuperson 4, uppdelade i fyra olika nivåer. Nivå 

1 är de övergripande målen för hela verksamheten som bestäms av koncernledningen. Dessa 
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mål bryts sedan ner i olika nivåer beroende på vart i organisationen hen befinner sig. Nivå 1 

och 2 behandlar företaget, medan nivå 3 och 4 behandlar individerna.  

De har flera olika kanaler för att kommunicera information till företagets anställda. Dessa 

kanaler är bland annat ett intranät, arbetsplatsträffar, större chefsmöten och ledningsgrupper 

under varje division. Vilken kanal som väljs beror på vad för information som ska förmedlas 

och till vilka informationen ska till. När företagets VD vill nå ut till samtliga anställda och 

belysa till exempel företaget strategi spelar hen in en video som sedan publiceras på företagets 

intranät. De har inga bonusar för deras anställda baserat på om de anses agera med en hög 

moral. De har istället etiska riktlinjer inom företaget om hur de vill att medarbetare ska agera 

när de är en representant för företaget.  

Regeringen har lagt fram en godstågstrategi som i stora drag innebär att svenska staten vill 

transportera mer gods via järnväg. Hur denna strategi utvecklas beror, enligt intervjuperson 4, 

på vilken regering Sverige har. Detta har således en stor påverkan på företagets styrning. Hon 

fortsätter förklara att företaget även har höga krav på att förhålla sig efter de globala 

hållbarhetsmålen. Dessa krav leder till att företagets styrning påverkas eftersom att kraven 

behöver finnas i åtanke vid beslutandet av organisationens egna styrmått. Hon nämner även att 

de konstant arbetar med hållbarhet inom verksamhetsstyrningen. Fortsättningsvis förklarar hon 

att deras kunder ofta väljer att frakta gods med tåg just för att det är klimatsmart och hållbart.  

 

4.6 Intervju 5 

Intervjuperson 5 är operativ chef på ett stort företag som är verksamma inom 

lufttransportbranschen. Företaget är helägt av staten och har flertal enheter runtom i Sverige. 

Intervjuperson 5 arbetar på ett företag som använder det balanserade styrkortet. Det är 

koncernledningen som tagit fram modellen och de perspektiv som ska ingå. Enligt 

intervjuperson 5 använder de det balanserade styrkortet som ett “hållbarhetshjul”. Inom detta 

hjul har de satt upp ett antal mål som de använder sig av för att skapa en hållbarhetsmodell för 

företaget. Fördelarna med modellen, enligt henne, är att det blir en bra balans mellan företagets 

olika mått. Samtliga av deras mått ska prioriteras likvärdigt vilket gör det enkelt att skapa en 

balans inom modellen och målen, vilket hon menar är hela finessen med det balanserade 

styrkortet. 
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De olika perspektiv som intervjuperson 5 använder sig av inom det balanserade styrkortet är: 

nöjda resenärer, engagerade medarbetare, fossilt koldioxidutsläpp och avkastning på 

operationellt kapital med målsättningar som är uppsatta per år och kvartal. Dessa perspektiv 

bryter de sedan ner till mindre delmål på de olika enheterna. Intervjuperson 5 försätter förklara 

att de huvudsakliga målen på koncernnivå inte är någonting som förmedlas ut till de anställda. 

Hon betonar att dessa mål finns tillgängligt för medarbetarna om de söker efter modellen. Hon 

anser att de övergripande målen kan vara svåra att förstå för dem som arbetar längst ner i 

organisationen. De behöver istället omsätta målen till någonting som är bättre kopplat till det 

personerna arbetare med. Dessa specifika delmål för de olika enheterna och avdelningarna 

finns visualiserat för dem som arbetar där. 

Enligt henne har organisationens olika mått en stor påverkan på varandra. Hon exemplifierar 

att ett högt engagemang hos medarbetare ger nöjdare resenärer och bättre avkastning på det 

operativa kapitalet. Intervjuperson 5 menar att det ger tydligt negativa effekter på 

organisationens övriga mått vid bristande fokus på medarbetarna. Hon anser att de har 

kompetenta och nöjda medarbetare som har ett driv och därför skapas det ett gott resultat inom 

de andra perspektiven. Intervjuperson 5 anser att de mått som används är bra och relevanta men 

de behöver kompletteras med nya processmått. Hon förklarar att de vill förstå hur bra och 

effektiva företagets processer är som levererar de huvudsakliga måtten, som exempelvis ett 

högt medarbetareengagemang.  

Vid valet av vilka mått företaget ska använda, betonar intervjuperson 5 att 

styrelsemedlemmarna från Näringslivsdepartementet har ett avkastningsmått på sju procent. 

De andra måtten får företaget själva välja vilka de ska använda. Dock ska måtten vara godkända 

av styrelsen och ägarna, då de sedan mäts både på varje enhet samt gemensamt för enheterna. 

På enheterna får de sedan med full frihet välja vilka mått de vill använda inom ramarna för de 

koncernbestämda perspektiven. Detta då enhetsdirektörerna sitter med i styrelsen, kan de 

påverka vilka mått som ska väljas för företaget.  

De har olika kanaler för att få ut information inom företaget. Det vanligaste, enligt 

intervjuperson 5, är att informationen publiceras på företagets intranät eller att de 

kommuniceras från den närmsta chefen. De skalar även ner alla måltal till medarbetarnivå, då 

det finns koppling mellan alla anställdas individuella mål och koncernmålen. Måltalen 

presenteras, enligt henne, fyra gånger per år för medarbetarna. Intervjuperson 5 anser att deras 

styrmått är väldigt branschspecifika, då de har mått som går att jämföra med andra företag i 
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branschen, både nationella och internationella. Hon nämner att två av de vanligaste styrmåtten 

inom deras bransch är koldioxidutsläpp och resenärnöjdhet.  

Hon anser att hållbarhetsarbetet ingår i samtliga fyra perspektiv som de har i det balanserade 

styrkortet, men hon nämner även att de har hållbarhetsmått utanför modellen som exempelvis 

könsfördelning. Deras hållbarhetsmått och hållbarhetsredovisningskrav är direktiv från ägarna 

och det finns, enligt henne, ingen påverkan från medarbetarna. Hon tror att deras kunder 

indirekt förväntar sig att de ska arbeta med hållbarhet och ligga i framkant inom branschen 

gällande hållbarhet. Hon lyfter fram att säkerhet är en väsentlig del för företaget, vilket kräver 

en hög moral från de anställda. De har individuella mål för varje enskild medarbetare där 

moraliskt agerande är en del av målen. Dessa individuella mål bestäms utifrån företagets 

värderingar och används som en helhetsbedömning om varje enskild anställd som deras lön 

baseras på. De ser det som en belöning för självmoral och är en kombination av moral och 

prestation som medarbetaren bedöms utifrån.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiri utifrån verksamhetsstyrningsval samt begreppen 

signifikans, legitimitet och dominans. Varje enskilt begrepp beskrivs utifrån de enskilda 

intervjupersoners svar där användningen av det balanserade styrkortet analyseras. 

Intervjuperson 1, 2 och 3:s företag använder inte det balanserade styrkortet medan 

intervjuperson 4 och 5:s företag använder modellen.  

  

5.1 Signifikans 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de använder olika kommunikationskanaler för att nå ut 

med information till sina anställda och för att förmedla företagets mål, vision och strategi. Det 

finns en del likheter mellan de intervjuade personernas företag. Samtliga genomför olika 

former av interna möten som exempelvis medarbetarsamtal, chefsmöten och konferenser för 

att förmedla företagets mål och strategi. Det existerar även tydliga skillnader mellan företagens 

kommunikation och deras interna språk, framförallt mellan de intervjuade företag som 

använder det balanserade styrkortet gentemot de företag som inte använder modellen. 

Macintosh (1994) förklarar likheter och skillnader inom det interna språket som den 

beteendemässiga dimensionen av det sociala livet, att inom varje organisation finns det olika 

meningsskapande funktioner. Alla organisationer och dess individer har olika erfarenheter, 

kunskaper och regler vilket påverkar det interna språket samt det sätt som information och 

strategi förmedlas (Macintosh, 1994).  

Skillnader mellan de studerade företagen som valt att använda modellen jämfört med de som 

inte använder den är framförallt tydliga inom det sätt som mål förmedlas baserat på företagets 

strategi. Intervjuperson 4 och 5:s företag, som använder det balanserade styrkortet, arbetade 

flitigt med att bryta ner företagets övergripande mål och strategi till mindre delmål och olika 

målnivåer. Intervjuperson 1, 2 och 3:s strategi förmedlades istället som mål för hela 

organisationen, inte nedbrutet i mindre delar. De sistnämnda företagen har inom varje enskild 

organisation likartad kunskapsnivå och svårighetsgrad av arbetsuppgifter, vilket innebär att det 

inte är en stor variation av kunskapsnivå mellan företagets respektive anställda. Företag 4 och 

5:s organisationsstrukturer har istället stor variation av arbetsuppgifter av olika 

svårighetsgrader och kunskapskrav. Detta kräver, enligt Macintosh (1994), flera 

meningsskapande funktioner som exempelvis delmål. Det kan betyda att en organisation med 

stor kunskapsvariation kräver en mer organisationsövergripande styrningsmodell. Det innebär 
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att det krävs en modell som kan se till organisationens samtliga enheter för att förmedla 

företagets strategi. Detta görs således genom att bryta ner strategin i mindre delmål och 

målnivåer som baseras på kunskapsnivå och arbetsuppgifter för att sedan förmedlas till 

organisationens olika enheter och avdelningar.  

Enligt Conrad (2005) är även det interna språket präglat av vilken bransch ett företag befinner 

sig inom. Alla branscher har säregna styrmått som är specifika för den enskilda branschen 

(Conrad, 2005). Samtliga av de intervjuade personerna bekräftade detta och förklarade att de 

använder sig av säregna styrmått för just deras bransch. Detta då de strävar efter mått som 

stämmer väl överens med deras specifika verksamheter. Intervjuperson 3 och 4, som befinner 

sig inom järnvägslogistikbranschen, använder sig till stor del av samma eller likartade styrmått. 

Företag som agerar inom samma bransch för att efterlikna varandra i form av strategiska val 

och styrningsmetod förklarar Eriksson-Zetterquist et al. (2015) som isomorfism. 

Baserat på intervju 3 liknar deras företags styrningsmodell det balanserade styrkortet i hög 

grad, trots att de inte använder sig av någon akademisk uttalad modell. Intervjuperson 3:s 

styrning mäts utifrån fyra olika perspektiv som är indelade i kort- och långsiktiga mål. Hon 

förklarar vikten av att förstå balansen mellan samtliga perspektiv för att uppnå ett gott resultat, 

vilket är grundfilosofin med det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton 1992). Intervjuperson 

4:s företag är betydligt större än intervjuperson 3:s företag och befinner sig inom samma 

bransch. Att företag 3 väljer att se till den större aktören inom branschen och att efterlikna deras 

val av styrmått och styrningsmodell förklaras av Eriksson-Zetterquist et al. (2015) som 

imiterande isomorfism. Författarna menar att mindre företag ser till branschens större aktörer 

då de anses vara framgångsrika eftersom att de besitter fler marknadsandelar. Således tar 

mindre företag inspiration från branschens större företag och deras val av styrningsmodell 

vilket kan vara en av anledningarna till att ett företag väljer att använda det balanserade 

styrkortet.  

 

5.2 Legitimitet 

Alla intervjuade företag hävdar att en anledning till att de arbetar med hållbarhet är för att 

stärka sin legitimitet från olika intressenter. Det stämmer väl överens med Richards et al. 

(2016) som anser att alla företag arbetar med att legitimera sig mot sina intressenter, som 

kunder och medarbetare, genom hållbarhetsarbete. Enligt Macintosh (1994) är legitimitet bland 

annat de gemensamma värderingarna om hur och vad som ska hända inom en social kontext. 
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Detta innebär att företagen måste se till vad deras intressenter har för krav och förväntningar 

för att jobba mot att uppfylla det, vilket stämmer väl överens med hur företagen ser på sitt 

hållbarhetsarbete. Intervjuperson 2 anser att medarbetarna, och VD:n själv, såg hållbarhet som 

en viktig faktor medan de andra företagen ansåg att det var viktigare för deras kunder. 

Intervjuperson 1 och 2 har inte några specifika mått i sin styrning som mäter hållbarhetsarbete. 

Intervjuperson 3 har som standard att räkna ut vad deras kunder sparar i koldioxidutsläpp om 

de använder deras tåg istället för lastbilar. Detta mått är inte deras huvudfokus, då det inte ingår 

i företagets styrningsmodell. Intervjuperson 4 och 5, som båda använder det balanserade 

styrkortet, har åtminstone ett perspektiv i sin styrmodell som behandlar hållbarhet. Således 

finns det påtagliga skillnader mellan de studerade företagens hållbarhetsarbete sett till de som 

använder det balanserade styrkortet jämfört med de som inte använder modellen.  

En orsak till att företag utvecklar sina styrmodeller som de gör är för att möta omvärldens 

förväntningar på företaget och på detta vis skapa legitimitet (Conrad, 2005; Frostenson, 2015; 

Berrone och Gomez-Mejia, 2009). Bresnen (2016) argumenterar att styrningsval även kan 

göras efter trenderna inom branschen eller genom socialt ansvar för att öka sin legitimitet. Både 

intervjuperson 4 och 5 anser att deras kunder ser hållbarhet som en viktig faktor, vilket leder 

till att företagen har en ökad förväntning att prioritera hållbarhet. Det kan vara en av 

anledningarna till att företagen väljer att ta med hållbarhet som ett perspektiv i sin styrmodell.      

Det går även att se till de två företagen inom järnvägslogistikbranschen som nämner att 

regeringsbeslut påverkar hur deras bransch utvecklas. Företagen och deras kunder blir tvingade 

att prioritera hållbarhet efter lagändringar, vilket kan tolkas som tvingad isomorfism. Det 

innebär att regeringen kan styra och bestämma spelreglerna för marknaden genom att sätta 

lagstadgade krav på hållbarhetsarbeten (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). De två företagen 

nämner att statens krav på koldioxidutsläpp påverkar hur deras bransch utvecklas. Detta kan 

även appliceras på företag 5, som är statligt ägda, eftersom att de har ett hållbarhetsperspektiv 

inom sitt balanserade styrkort. Conrad (2005) anser att de kan vara regleringar från staten eller 

kunders krav som får företagen att höja sin legitimitet, vilket stämmer väl överens med 

intervjuperson 3 och 4:s svar.  

Mindre företag inom samma bransch kan även efterlikna större företag för att höja sin 

legitimitet, imiterande isomorfism. Fältholm och Nilsson (2010) har bland annat, som tidigare 

nämnt, visat att en organisation inom den offentliga sektorn höjde sin legitimitet genom att 

implementera det balanserade styrkortet, vilket är en vanlig modell inom den offentliga 
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sektorn. Imiterande isomorfism har sin grund i en osäkerhet i exempelvis val av styrmodeller 

och styrmått (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Detta kan urskiljas mellan företag 3 och 4 som 

är inom samma bransch, järnvägslogistiksbranschen. Företag 4 använder det balanserat styrkort 

och är ledande inom branschen. Företag 3 som inte använder det balanserade styrkortet 

tillämpar, som tidigare nämnt, grundfilosofin bakom modellen och mäter flera olika KPI:er. 

De är ett mindre företag inom samma bransch och även om de inte använder etiketten det 

balanserade styrkortet finns det en stor liknelse mellan deras styrmodell och det balanserade 

styrkortet. Således kan val av styrningsmodell ligga till grund för företags skapande av 

legitimitet. 

 

5.3 Dominans 

I empirin framkom det skillnader i maktstrukturerna mellan de intervjuade personernas företag. 

Frostenson (2015) nämner att maktstrukturen ger en förklaring till hur ett fenomen utvecklas. 

Det är därför viktigt att förstå människors handlingar och interaktioner samt strukturens 

påverkan på de interaktioner som förekommer, för att se hur ett styrsystem förändras. 

Intervjuperson 4 och 5:s företag, som använder det balanserade styrkortet, har en annorlunda 

maktstruktur än de övriga studerade företagen. Då Näringslivsdepartementet sitter i styrelsen 

för både företag 4 och 5 innebär det att företagen själva inte har full makt över sina egna 

organisationer och deras verksamhetsstyrningsval. Det betyder att företagen behöver få ett 

godkännande av Näringslivsdepartementet innan de kan verkställa sina styrningsval gällande 

mål och mått. Att statligt ägda företag använder det balanserade styrkortet är något som tidigare 

tagits upp i den akademiska världen, då användningen av modellen har minskat i den privata 

sektorn medan i den offentliga sektorn har den ökat (Northcott och Ma'Amora Taulapapa, 

2012; Fältholm och Nilsson, 2010). Intervjuperson 3:s företag, som inte använder etiketten det 

balanserade styrkortet, har ett liknande utgångsläge, då företaget behöver ha godkännande av 

koncernen för val av styrmått. Trots detta är det företaget själv som bestämmer hur de vill styra 

sitt företag. De två andra företagen som inte använder det balanserat styrkort har ingen 

utomstående organisation med makt över företagets styrning. Intervjuperson 1 nämner att deras 

enhet har en stor påverkan på företagets styrmått. Intervjuperson 2 betonar att majoriteten av 

verksamhetsstyrning inom företaget bestäms av ledningen, där riktlinjerna sedan ges ut till 

butikerna. Av de studerade företagen var det endast större företag, med 250 anställda eller mer, 

som använder det balanserade styrkortet. Att större företag väljer att använda modellen kan 
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bero på att det är viktigt för dem att kommunicera ut strategin inom företaget (Rompho, 2011). 

Detta är någonting som även Giannopoulus et al. (2013) konstaterar, att modellen främst 

används av större företag. Författarna visar att mindre företag inte använder modellen men att 

de alltjämt använder delar av perspektiven. Företagen i denna studie som inte använder det 

balanserat styrkortet var medelstora företag, men trots det har företagen liknande 

verksamhetsstyrning med inslag från det balanserade styrkortet.  

Företagen som intervjuades ser även olika på hur personalens kompetens ska tas tillvara. 

Macintosh (1994) tar upp två definitioner av resurser: allokativa och auktoritära. Det finns inte 

stora skillnader mellan företagen som använder det balanserade styrkort jämfört med de som 

inte använder modellen. Detta då samtliga av de intervjuade företagen använder sig av både 

allokativa och auktoritära resurser. Med allokativa resurser menas redskap som medarbetarna 

får tillgång till i framförallt den dagliga verksamheten, vilket gör att medarbetarna får möjlighet 

att forma sina egna jobb. Auktoritära resurser är när personer får tillgång till resurser som gör 

att de har makt över andra. Exempel är ledningen, koncernen eller Näringslivsdepartementet 

som har makten över företagen. Det följer Conrads (2005) resonemang om att dominans 

förklaras genom hur resurserna används för att skapa makt. Den dagliga verksamheten mellan 

företagen i sig kan även skiljas åt, där exempelvis företag 1:s personal har större frihet än vad 

företagets 2:s personal har.  
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6. Diskussion  

Inom detta kapitel diskuteras användningen av det balanserade styrkortet utifrån de företag 

som använder modellen gentemot de som inte använder den. Diskussionen baseras på studiens 

analys.   

Maktstrukturerna i de företagen som intervjuades varierade. Företagen som använder det 

balanserade styrkortet i studien har en omfattande organisation som kontrolleras av 

Näringslivsdepartementet. Därför kan användningen av det balanserade styrkortet bero på om 

företaget är statligt eller privat ägt. Detta då de två studerade företagen som använder det 

balanserade styrkortet ägs av staten, medan de tre andra företagen som inte använder sig av 

modellen är inom den privata sektorn.  

Baserat på analysen går det att se att tvingad isomorfism kan påverka användningen av det 

balanserade styrkortet. De företag som använder modellen är båda statligt ägda och kan därför 

genom krav och lagändringar från staten behöva anpassa sin styrmodell utifrån detta. Även 

företag 3 som inte använder det balanserade styrkortet, men har en liknande styrmodell, 

påverkas av riksdagsbeslut.  

De företag i studien som använder det balanserade styrkortet har hållbarhet som ett enskilt 

perspektiv och huvudfokus i deras styrning, medan de övriga företagen inte mäter hållbarhet i 

deras styrmodell. Det kan betyda att företag som söker legitimitet mot omvärlden använder det 

balanserade styrkortet som verksamhetsstyrningsmodell då de vill möta intressenternas 

förväntningar. 

Storleken på organisationen kan även vara en bidragande faktor till att företaget väljer att 

använda det balanserade styrkortet. Detta då det anses viktigare för större organisationer att 

kommunicera ut sin strategi till hela organisationen och dess enheter. Användningen av 

modellen kan därför bero på det interna språket och dess signifikans, samt den 

kunskapsvariation som existerar inom organisationen. Signifikans inom det interna språket 

syftar i detta fall till att företaget förmedlar sin strategi på ett förståeligt och tydligt sätt till 

organisationens samtliga organ. Det balanserade styrkortet kan därför skapa möjligheten att 

förmedla företagets övergripande strategi till organisationens samtliga medarbetare och 

enheter. Modellen tillåter strategin att brytas ner i mindre delmål och delmått, oberoende av de 

anställdas kunskapsnivå och erfarenhet.  
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7. Slutsats 

Inom detta kapitel framställs slutsatsen för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med studien var att se hur stor andel av svenska företag som använder det balanserade 

styrkortet och varför några företag väljer att använda modellen medan andra inte. Studien gav 

till en början svar på att mer än en tredjedel av de företag som svarade på enkäten använder det 

balanserade styrkortet. Av de företagen som använder modellen är en tydlig majoritet statligt 

ägda. Fortsättningsvis gav de djupgående intervjuerna en förståelse till varför företag använder 

modellen. De tydligaste förklaringarna som identifierades var organisationens storlek och om 

företaget är statligt eller privat ägt, som tidigare bevisats i andra studier. Däremot kunde det 

identifieras en tydlig skillnad i hur företagets strategi förmedlades utifrån organisationens 

interna språk och dess signifikans. De företag som använder det balanserade styrkortet har en 

stor kunskapsvariation gentemot de företag som inte använder modellen. Detta då modellen 

skapar möjligheten att bryta ner företagets strategi och förmedla den på ett tydligt och 

förståeligt sätt, oberoende av deras anställdas kunskapsnivå och befattning i organisationen. 

Studiens empiri gav även resultat som visade att samtliga av de intervjuade företagen använder 

filosofin bakom Kaplan och Nortons styrningsmodell. Trots att tre av de studerade företagen 

inte väljer att sätta etiketten det balanserade styrkortet finns det tydliga likheter mellan alla 

fem företags verksamhetsstyrning. Detta då samtliga företag sätter mål inom organisationens 

olika delar och arbetar med ett flertal mått och KPI:er. Intervjupersonerna betonade även vikten 

av att hitta balans mellan måtten vilket är grundfilosofin bakom det balanserade styrkortet.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Under detta kapital ges förslag till fortsatt forskning baserat på studiens slutsatser. 

I den genomförda studien har det undersökts hur stor andel av svenska företag som använder 

det balanserade styrkortet samt varför några företag väljer att använda modellen medan andra 

inte. Studiens empiri är baserad på intervjuer med personer från olika branscher, en 

generalisering av användandet av modellen har därför genomförts. Som förslag till fortsatt 

forskning anser vi därför att det skulle vara intressant att djupgående analysera specifika företag 

som är verksamma inom samma bransch. Minst ett av företagen ska använda det balanserade 

styrkortet medan de övriga företagen inte använder modellen. På sådant vis skulle väsentliga 

skillnader kunna urskiljas mellan företagen för att skapa en bättre förståelse om användningen 

av det balanserade styrkortet. 

Det hade även varit av intresse att undersöka hur ett stort företag med en personalstyrka som 

besitter bred kunskapsvariation förmedlar sina mål och mått till företagets samtliga anställda. 

Detta i ett försökt att se hur företaget bryter ner sin strategi i mindre delmål för att på ett 

förståeligt sätt förmedla informationen till samtliga medarbetare, oberoende av kunskapsnivå 

och befattning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Presenterar arbete samt mål med intervjun/arbetet i helhet 

Intervjupersonen får börja med att berätta lite kortfattat om sig själv och vad de gör samt hur 

organisationen är uppbyggd. 

Inledande frågor 

Använder ert företag det balanserat styrkort? Varför/varför inte? 

Är det några specifika mätetal eller styrmått som ni använder er av och vilka i sådant fall? 

På vilket sätt anser ni att era styrmått påverkan på varandra? 

Har ni någon uppsatt modell inom organisationen där ni definierar dessa mål och mått ur ett 

kort/långsikt perspektiv? Om ja, hur framställs den? 

Anser ni att ni använder tillräckligt med mått och mål? Eller tror du att ni behöver mer eller 

mindre? 

Dominans 

Hur ser er styrning ut i företaget? Är det koncernen/huvudkontoret som bestämmer företagets 

verksamhetsstyrning?  

Vem är det som tar besluten i den dagliga verksamheten? 

Hur tar ni vara på personalens kompetens?  

Är det problematiskt att mäta er medarbetare och deras engagemang? 

Hurdan tillgång har medarbetarna till exempelvis medarbetarundersökningar, finansiella 

rapporter osv? 

Signifikans 

Hur är ert interna “språk” i företaget, hur förmedlar ledning/huvudkontor information som 

vision och strategi till organisationernas enheter och anställda? 

Hur står påverkan har branschen på företagets val av styrmått tror du?  

Har ni något säreget styrmått för eran bransch? 

Legitimitet 
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Redovisar eller mäter ni hållbarhet på något vis? Hur tror du att det påverkar era 

förväntningar från era kunder/medarbetare?  

Hur belönar ni era medarbetare för framgångar? Prestationsbaserat? Årliga bonusar? 

Hur agerar ni med hänsyn till normer och moral inom eran bransch? T.ex. Att personalen ska 

agera moraliskt när de jobbar med kunderna och belönas vid moraliska val? 

 

 

 

 

 

 

 

 


