
2008:160 

C - U P P S A T S

Tillämpning av balanserat styrkort
i ett mindre företag

Förändringar ur ett institutionellt perspektiv

 Peter Erkki
 Åsa Granli

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2008:160  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/160--SE



Sammanfattning 

Ökad globalisering i kombination med allt högre krav från kunder innebär att företag i 

dag utsätts för hård konkurrens. I syfte att försöka möta dessa krav har det under en 

längre tid sökts åstadkomma en styrning som är anpassad till dagens situation, och ett 

antal styrmodeller har tagits fram för detta. En av dessa är det balanserade styrkortet, 

vilket utformades för stora företag, men tillämpas i dag av företag i alla storlekar. Denna 

studie syftar till: Att öka förståelsen för det balanserade styrkortets tillämpning i ett mindre företag 

samt att på olika hierarkiska nivåer analysera och jämföra upplevda förändringar som tillämpning av 

balanserat styrkort har medfört. För att besvara syftet gjordes en fallstudie på ett mindre 

företag, i uppsatsen kallat Företaget AB. Empiriskt material samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer vid två tillfällen med totalt tio personer verksamma vid två 

hierarkiska nivåer inom företaget. För att analysera det insamlade materialet användes 

teori om tillämpning av balanserad styrning och förändringsprocesser utifrån ett 

institutionellt perspektiv. Den slutsats som drogs är att Företaget AB tillämpar en variant 

av Kaplan och Nortons (1996) balanserade styrkort enligt Nilssons (2005) definition för 

tillämpning. Det finns dock utrymme för förbättring främst gällande implementering och 

användning av det balanserade styrkortet. De viktigaste upplevda förändringar som 

tillämpningen av balanserat styrkort gett är ett förändrat arbetssätt avseende 

målframtagning, ökad struktur och tydlighet i uppföljningen samt en mer öppen vertikal 

kommunikation inom företaget. Dessa tre förändringar beror i sin tur till största delen på 

att vision, strategi och mål nu framställs på ett tydligare och mer strukturerat sätt. Det har 

skett förändringar både gällande regler och rutiner och till viss del även institutioner på 

båda nivåerna. Den största skillnaden mellan nivåerna hittas vid förändringar som rör 

rutiner. Samtliga förändringar är evolutionära och progressiva. Regelförändringarna är 

formella medan rutin- och institutionsförändringarna är informella. 
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Abstract 

Today’s globalization together with higher demand means that companies are working in 

a competing world. A number of new management accounting systems has evolved in 

purpose to suit this new situation. One of these is the Balanced Scorecard, originally 

designed for large organizations but now applied by organizations in all sizes. The aim of 

this study is: To increase the understanding for the application of Balanced Scorecards in a small 

organization and on different hierarchical levels analyze and compare experienced changes which the 

application of the Balanced Scorecard has lead to. To carry out the study a case study was 

made in a small organization, in this essay named Företaget AB. Empirical material was 

gathered through semi-structured interviews made in two occasions with ten actors at 

two hierarchical levels within the organization. To analyze the information theory about 

the applications of multidimensional measurement system and management accounting 

change with an institutional framework was used. The conclusion drawn was that 

Företaget AB is applying a variant of Kaplan and Norton’s (1996) Balanced Scorecard 

according to Nilsson’s (2005) definition. But there is also possible to improve the work 

with implementation and usage of the Balanced Scorecard. The most important changes 

the application of the Balanced Scorecard has lead to is a changed routine concerning the 

way goals are created, increasing structure and clarity in the work with follow-ups and 

also a more open vertical communication inside the organization. These three changes 

are a result of the more structured and evident visualisation of vision, strategy and goal. It 

has been changes both in rules and routines and in extends also institutions on both 

levels. The most significant difference between the levels can be found in the changes of 

routines. All changes are evolutionary and progressive, and the changes in rules are 

formal while the changes in routines and institutions are informal.  
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Förord 

Under arbetet med denna uppsats har flera personer varit till stor hjälp. Först och främst 
vill vi tacka de personer på Företaget AB som ställt upp och svarat på våra frågor och de 
som på annat sätt bidragit med värdefull information till denna studie. Sedan vill vi också 
tacka vår handledare Kent Nilsson. Tillsammans har vi haft många intressanta 
diskussioner och han har under arbetets gång gett goda tips och råd. Våra studiekamrater 
har under seminarierna gett oss konstruktiv kritik och därför vill vi också tacka dem. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
 

Luleå, maj 2008  
 
Peter Erkki 

Åsa Granli 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till studien och dess syfte. Först presenteras problemets bakgrund 
följt av problemdiskussionen. Ur problemdiskussionen formuleras studiens syfte, vilket sedan bryts 
ner i forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 

Dagens ökade globalisering i kombination med allt högre krav från kunder innebär att 
företag i dag utsätts för hård konkurrens. Organisationer måste anpassa sig efter kundernas 
krav på nästintill skräddarsydda varor och tjänster. För att överleva krävs det att företag 
blir mer effektiva, flexibla och kundorienterade. (Birkner & Birkner, 1998) 
Konkurrensfördelen blir den kompetens och identitet som tillförs och inte bara tjänsten 
eller varan i sig. Detta tillsammans med ständigt förbättrade teknologier och 
tillverkningsprocesser kräver att medarbetarnas prestationer utvecklas och förbättras. 
Immateriella tillgångar såsom kompetens, kundrelationer och utvecklingsförmåga är i 
många fall företagens viktigaste tillgångar. Därmed finns ett behov av att mäta dessa 
resursers aktuella och framtida värden för att på så sätt utvärdera och styra organisationen. 
Företag har genomgått stora förändringar de senaste decennierna för att anpassa sig till 
omvärldens ökade krav. Många hävdar emellertid att den ekonomistyrning som tillämpas 
i dag inte har följt denna utveckling. Detta har lett till hård kritik där flera menar att 
traditionell ekonomistyrning, med enbart finansiella mått, tenderar att vara alltför 
fokuserad på att mäta och utvärdera historiska händelser. (Olve, Roy, & Wetter, 1997, s 
15 ff) Vidare bidrar enbart finansiella mått till ett kortsiktigt lönsamhetstänkande 
samtidigt som de ofta endast visar vad som har hänt, men sällan varför det hände (Sanger, 
1998). 

I syfte att försöka bemöta dessa problem har det under en längre tid sökts åstadkomma en 
styrning som är bättre anpassad till dagens krav. En styrning vilken både innefattar mått 
som indikerar framtida prestationer och mått som ger möjlighet att fånga in signaler som 
kan användas i förebyggande syfte. (ibid) Enligt Macintosh (1994) är det också viktigt att 
låta personalen vara med och påverka beslutsfattandet. Medarbetarnas delaktighet i 
beslutsfattandet ger ett bättre resultat än om besluten fattas enbart av ledningen utan 
inblandning av personalen. Därför förespråkas ett styrsystem som ger fler medarbetare 
möjlighet att medverka vid att fatta de beslut som berör dem. Sanger (1998) menar att ett 
antal styrmodeller har tagits fram för att stödja den ovan nämnda typ av styrning i företag, 
med både finansiella och icke-finansiella mått. En av dessa är det balanserade styrkortet. 

Kaplan och Norton (1996, s 7 f) anser att det balanserade styrkortet skapar balans mellan 
kort- och långsiktiga mål samt mellan finansiella och icke-finansiella mått. Det är en 
styrmodell som ger företagsledare en enkel men ändå omfattande bild av hur företaget 
presterar. Deras studier och arbete tillsammans med företag inom detta område har visat 
att det är av största vikt att utgå ifrån företagets vision och strategi i arbetet med det 
balanserade styrkortet. Kaplan och Norton (1996, s 7 f) hävdar vidare att det balanserade 
styrkortet är, och ska vara, mer än bara en samling av finansiella och icke-finansiella mått. 
Uppbygganden ska ske utifrån företagets övergripande strategi och vision som sedan ska 
brytas ner på lägre nivåer i företaget och ligga till grund för målen och måtten i det 
balanserade styrkortet. På detta sätt bryts den övergripande visionen och strategin ner till 
mer konkreta mål och mått för enskilda enheter. Det leder till att hela företaget kan 
sträva åt samma håll och inte bara fokusera på finansiella mått vilka visar hur företaget har 
presterat, utan också på andra nyckelfaktorer för företagets framtida långsiktiga prestation. 
Detta har gjort att en del företag använder det balanserade styrkortet inte bara som en 
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prestationsmätningsmodell utan som ett strategiskt ledningsverktyg och Kaplan & Norton 
(1996, s 19) hävdar att det är då den verkliga potentialen uppnås. 

Kaplan och Norton utvecklade det balanserade styrkortet för stora företag, men dess 
användningsområde är i dag brett och balanserat styrkort tillämpas nu också i mindre 
företag samt i den offentliga sektorn (Hallin & Kastberg, 2002, s 7). Oberoende av typ av 
företag är det många gånger nödvändigt att anpassa det balanserade styrkortet för den 
specifika verksamheten. Detta kan leda till att dess effekter och påföljder skiljer sig åt 
mellan företag av olika typ och storlek.  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera fördelar med det balanserade styrkortet då det knyter ihop strategisk och 
operativ verksamhet. Genom att översätta ett företags vision och strategi till konkreta mål 
och mått, förmedlas en tydligare bild av företagets mening, än vad enbart de finansiella 
måtten kan generera. Det balanserade styrkortet kompletterar finansiell mätning med en 
rad operativa och strategiskt relevanta mått, vilka kan ses som tidiga signaler för hur det 
finansiella resultatet senare kommer att utvecklas. Vidare visar det balanserade styrkortet 
också hur immateriella investeringar kan komma att ge avkastning i framtiden, vilket 
bidrar till ett långsiktigt tänkande. (Olve et al, 1997, s 41 ff) 

Det balanserade styrkortet har haft stor genomslagskraft, men enligt McCunn (1998) 
misslyckas 70 procent av alla implementeringar. Sarv (1993) menar att det innebär en 
relativt stor förändring för företag att införa ett nytt styrverktyg, vilket ofta medför ett 
behov av att modifiera företagets sätt att fungera. Detta ställer i sin tur krav på förändring 
i individers beteende. I många fall är det först då ett styrverktyg lyckats förändra ett 
beteende i planerad riktning som det uppfyllt sitt syfte. De flesta förändringar möter 
motstånd av olika grad. Ju mer omfattande en förändring är och ju fler personer som 
involveras desto större tenderar motståndet att bli. Enligt Burns och Scapens (2000) spelar 
också företagets kultur och individernas grundläggande värderingar roll för hur 
förändringar mottas och genomdrivs. När en ledning väljer att införa en ny styrmodell är 
det viktigt att företaget är överens om målet med detta. Ett sådant gemensamt mål med 
ett nytt styrsystem bör vara att uppnå vissa styreffekter. För att uppnå dessa effekter måste 
medarbetarna acceptera förändringen och anpassa sig till den. Om så inte är fallet 
kommer förändringen inte bli som planerad, något som kan visa sig på tre olika sätt; 
förändringen uteblir, förändringen genomförs men allt återgår snart till ursprungsläget, 
förändringen genomförs men konsekvensen av den är oönskad. (Sarv, 1993) 

Det är i praktiken svårt att undersöka om de eventuella förändringar som har ägt rum 
enbart är hänförliga till tillämpningen av balanserat styrkort. Kanske har något annat 
projekt genomförts parallellt med införandet av det balanserade styrkortet, något som 
eventuellt skulle kunna ligga bakom förändringen. Det har också visat sig att individer i 
ett företag reagerar och förändrar sig när ledningen, oavsett anledning, ägnar de anställdas 
arbete större uppmärksamhet- den så kallade Hawthorne-effekten. Detta skulle också 
kunna vara en orsak till förändringar i företag. Med utgångspunkt från detta kan det 
konstateras att det till största delen bara är möjligt att undersöka de förändringar som 
aktörerna upplever vara sammankopplat med tillämpningen av ett balanserat styrkort. 

Tillämpning av balanserat styrkort ger enligt Kaplan och Norton (1996, s 19) flera 
positiva effekter, men Maiga och Jacobs (2003) menar att det finns få empiriska studier 
som visar att tillämpningen av det balanserade styrkortet verkligen leder till dessa positiva 
effekter, vilket också litteratursökning till denna studie visar. Detta trots att det 
balanserade styrkortet är en mycket uppmärksammad och aktuell styrmodell. Flera av de 
tidigare studier som dock gjorts inom detta område har varit inriktade på att undersöka 
förändringar och effekter som uppstått hos stora företag (Fernandes, Raja, & Whailey, 
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2005). Kanske beror detta på att Kaplan och Norton (1992) utvecklade det balanserade 
styrkortet för just större företag. Uppbyggnaden hos ett mindre företag och dess 
verksamhet skiljer sig av naturliga skäl från ett större företag, kanske främst avseende 
kommunikation inom företaget. Därför är det ofta skillnader mellan hur mindre företags 
styrning är utformad och vilka förändringar det leder till. Detta gör att de upplevda 
förändringar som tillämpningen av balanserat styrkort medför antagligen skiljer sig åt 
mellan större och mindre företag. Trots att det inte finns studier som entydigt visar det 
balanserade styrkortets förmåga att bidra med långsiktiga förändringar i mindre företag 
tillämpas balanserat styrkort i dag av företag i de flesta olika storlekar (Malmi, 2001). I 
Sverige betecknas över 99 procent av alla företag som mindre, och med mindre företag 
menas små eller medelstora företag som sysselsätter färre än 200 personer och vars 
årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år (Europeiska unionens verksamhetsområden). Sammantaget är det 
därför relevant att undersöka hur just mindre företag upplever att det balanserade 
styrkortet har påverkat deras organisation. 

I stort sett alla företag är uppbyggda av hierarkiska nivåer. Hur många dessa nivåer är 
beror dels på vald organisationsstruktur men också på företagets storlek. Individer på 
olika nivåer inom samma företag agerar och beter sig på olika sätt (Malmi, 2001). På 
grund av detta är det troligt att de upplevda förändringarna som ett balanserat styrkort 
medför skiljer sig åt, inte bara mellan individer utan också mellan olika hierarkiska nivåer. 
Att ledningen anser att införandet av balanserat styrkort lett till positiva förändringar 
behöver inte betyda att personalen på operativ nivå anser detsamma. Med anledning av 
detta bedöms det som viktigt att ta detta i beaktning då det studeras vilka upplevda 
förändringar tillämpningen av ett balanserat styrkort lett till i ett mindre företag.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen formuleras syftet med studien: 

Att öka förståelsen för det balanserade styrkortets tillämpning i ett mindre företag samt att på olika 
hierarkiska nivåer analysera och jämföra upplevda förändringar som tillämpning av balanserat 

styrkort har medfört. 

Vidare presenteras studiens forskningsfrågor: 

1. Hur tillämpas det balanserade styrkortet i ett mindre företag? 
2. Vilka är de upplevda förändringarna på olika hierarkiska nivåer som tillämpning 

av balanserat styrkort har medfört i ett mindre företag? 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras olika aspekter på forskningsmetodik och diskussion ges kring de val av 
metod som gjorts i denna studie. Vidare förklaras hur studien genomförts och tillsist presenteras en 
metodutvärdering. Där diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt problem som fanns utifrån 
de val av metod som har gjorts i denna studie. 

2.1 Metodsynsätt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 197 ff) menar att det finns två huvudsakliga 
förhållningssätt som samhällsvetenskapliga forskare kan utgå ifrån - den hermeneutiska 
och den positivistiska. Dessa har helt skilda orsaksförklaringar och 
verklighetsuppfattningar. Hermeneutiken kännetecknas av en subjektiv ansats och 
positivismen av en objektiv ansats. Ur hermeneutiken och positivismen har det enligt 
Arbnor och Bjerke (1994, s 65 ff) vuxit fram tre olika metodsynsätt inom 
företagsekonomin: analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Aktörssynsättet 
bygger på en personlig medvetenhetsutveckling hos kunskapsskaparen där en strävan 
finns efter en förståelse av den socialt konstruerade verkligheten. Då denna studie syftar 
till att öka förståelsen för hur det balanserade styrkortet tillämpas och hur dess 
förändringar upplevs av personerna i organisationen anses aktörssynsättet lämpligt. 
Synsättet har hermeneutiken i grunden, vilken stämmer väl överens med studiens 
verklighetssyn som utgår från att den sociala verkligheten är beroende av människor och 
att det därför inte finns någon objektiv verklighet. Människan skapar verkligheten 
samtidigt som verkligheten skapar människan. Aktörers föreställningsramar styr alltså 
beslut, handlingar och agerande och därför är det aktören som bestämmer verkligheten. 

2.2 Undersökningsansats och forskningsmetod 

I denna studie används en deduktiv undersökningsansats då studiens syfte och 
forskningsfrågor är konstruerade utifrån existerande teori, begrepp och redan gjorda 
empiriska studier. Med utgångspunkt i studiens referensram formulerades också frågor till 
den intervjuguide som användes vid de intervjuer som genomförts. De teorier och 
begrepp som används i studien är dels balanserat styrkort, för att få en förståelse för dess 
uppbyggnad och användningssätt, och dels förändringsprocesser utifrån ett institutionellt 
perspektiv, för att kunna tolka eventuella förändringar och dess karaktär. Att arbeta 
induktivt innebär, tvärtemot den deduktiva ansatsen, att undersökningen inte först 
behöver förankras i befintlig teori. En risk med den induktiva ansatsen är att det inte går 
att säga något om teorins generalitet då den baseras på ett empiriskt underlag som skapats 
i en speciell situation (Gummesson, 1991, s 63 ff). 
 
Kvantitativ forskning utgår från att det finns en enda objektiv verklighet som kan 
observeras medan en kvalitativ forskning utgår från att det finns många verkligheter och 
att världen inte är objektiv. Den kvalitativa metoden används för att samla in data som 
inte är kvantifierbar, till exempel tankar, beteenden och intentioner. En nackdel med 
denna forskningsmetod är att resultatet är svårt att generalisera till en större population. 
(Aaker, 2004, s 173) 

Metoden i denna studie är kvalitativ. Målet är att studera hur det balanserade styrkortet 
tillämpas för att sedan undersöka vilka de upplevda förändringarna är. Det handlar alltså 
om att öka förståelsen för ett visst fenomen vilket kan hänföras till en kvalitativ 
forskningsmetod. 
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2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Yin (1994, s 3 ff) finns det flera olika forskningsstrategier. Val av strategi beror på 
syftet med studien. Denna studie syftar till att öka förståelsen för en viss företeelse samt 
att beskriva människors upplevda förändringar och har därför utförts som en fallstudie. 

Om denna typ av forskningsstrategi skriver Ejvegård (1996, s 31) att det främsta syftet är 
att studera en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten 
och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. Vidare menar Ejvegård att 
problemet med detta förfaringssätt är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten. Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man drar. 
Slutsatserna kan ses som indicier och får ett generaliserande värde först när man kan se 
andra indicier som pekar åt samma håll.  

2.4 Val av fallstudieföretag 

Då denna fallstudie har antagit ett strikt aktörssynsätt används ett selektivt urval. 
Intervjusubjekt har valts utifrån vilka aktörer som antas kunna ge de mest intressanta 
bilderna av det undersökta fenomenet. 
 
För att uppnå syftet med studien har Företaget AB valts som fallstudieföretag. Företagets 
verkliga namn undanhålls på grund av konkurrensskäl. Anledningen till att valet föll på 
just denna organisation beror dels på de kontakter som författarna till studien hade på 
företaget och den access det leder till, men också på att Företaget AB passar väl in för att 
uppfylla studiens syfte. Företaget AB implementerade en variant av det balanserade 
styrkortet för tre år sedan och de förändringar som detta har lett till bör i dagsläget ha 
skett/upplevts. Vidare är Företaget AB en mindre organisation enligt definition, vilket 
också var ett krav utifrån studiens frågeställning. 

2.5 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att samla in relevant information och användbara 
teorier som kan kopplas till det aktuella fenomenet. Litteraturstudien har huvudsakligen 
syftat till att finna teorier i vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har hittats genom ett antal 
olika databaser, främst Emerald, Elsevier Science Direct, Ebsco och Google Scholar. Vidare har 
viss information sökts med hjälp av vanliga sökmotorer såsom Google, men resultatet från 
dessa sökningar har granskats betydligt mer kritiskt.  
 
För att finna litteratur i tryckt format har Luleå tekniska universitets bibliotek och dess 
sökmotor Lucia använts . 
 
När det gäller båda dessa typer av sökningar har olika sökord använts. De ord som 
presenteras här har även använts i kombination med varandra och andra ord. Främst har 
följande ord använts: ekonomistyrning, balanserat styrkort, prestationsmätningssystem, 
institutionell teori, institutional change, performance measurement system och management 
accounting. 

2.6 Datainsamlingsmetod 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 241) finns två huvudtyper av tekniker för 
datainsamling: 

• Utnyttja redan insamlat material (sekundärdata) 
• Samla in nytt material specifikt för studien (primärdata) 

Denna studie har använt båda teknikerna för att samla in data och information. 
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2.1.1 Sekundärdata 

Sekundärdata som använts i denna studie är olika dokument som företaget använder eller 
använt sig av i andra syften. Detta kan exempelvis vara företagsinformation eller 
rutinbeskrivningar. 

2.1.2 Primärdata 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 241) kan primärdata samlas in på tre olika sätt; direkt 
observation, intervju eller som experiment. 

I denna studie har all primärdata samlats in genom intervjuer. Yin (1994, s 89) menar att 
intervjuer är en av de viktigaste källorna till information då en fallstudie genomförs. 
Detta eftersom intervjuer gör det möjligt att direkt fokusera på fallstudiens ämne och 
syfte. Intervjuer kan enligt Saunders (2007, s 245 f) vara strukturerade, semistrukturerade 
eller ostrukturerade. Denna studie har använt semistrukturerade intervjuer då det dels 
funnits förutbestämda frågor, men också stor möjlighet för aktörerna att diskutera fritt 
utifrån det givna ämnet.  

Då Företaget AB är en mindre organisation finns det få hierarkiska nivåer. För att ha 
möjlighet att studera den upplevda förändringen på tydligt skilda nivåer har intervjuer 
genomförts på två olika nivåer; ledningsnivå och operativ nivå (för indelning se avsnitt 
4.1).  

Då en deduktiv ansats har valts för denna studie konstruerades intervjufrågorna utifrån 
befintlig teori, begrepp och redan genomförda empiriska studier som behandlar det 
aktuella området. Intervjuguiden kan ses i bilaga 1. På grund av den påverkan det kunde 
föra med sig skickades frågorna inte ut på förhand till aktörerna. Detta skulle kunna ha 
medfört att personer förberett sig genom att söka upp ”rätt” svar på frågorna. I och med 
det skulle deras egentliga åsikt och uppfattning inte ha kommit fram. 

Den empiriska insamlingen har genomförts vid två olika tillfällen. Med utgångspunkt från 
den första insamlingen fanns möjlighet att förändra intervjuguiden, men det ansågs efter 
insamlingen att detta inte vara nödvändigt. Vid första intervjutillfället genomfördes tre 
intervjuer, två på ledningsnivå och en på operativ nivå, och vid det andra tillfället 
genomfördes sju intervjuer, tre på ledningsnivå och fyra på operativ nivå. Totalt 
genomfördes alltså tio intervjuer, fem på vardera nivån. 

Alla intervjuer har genomförts på plats hos det aktuella företaget. Intervjuerna ägde rum 
19:e april respektive 6:e maj 2008, och pågick mellan 20 och 30 minuter per person. För 
att underlätta sammanställningsarbetet och för att säkerställa att all information togs 
tillvara spelades intervjuer in i sin helhet. Aktörerna tillfrågades innan varje intervju om 
det gick bra att intervjun spelades in. Syftet med detta tydliggjordes för respektive aktör 
och de blev också informerade om att inspelningen kunde avslutas direkt om de så ville. 
Alla aktörer gav sitt godkännande för inspelning. För att aktörerna skulle ha möjlighet att 
fritt uttrycka sig och våga säga sin egentliga åsikt redovisas inte namnen i denna uppsats. I 
sammanställningen har deras namn kodats utifrån vilken ordning de nämns i texten.  

2.7 Analysmetod 

Enligt Miles och Huberman (1994) kan analysarbetet delas in i tre delar: 

• Datareduktion 

• Datapresentation 

• Slutsats formuleras och prövas 
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Datareduktion innebär att den insamlade informationen sammanfattas, grupperas och 
kategoriseras. I detta skede ska teman i materialet hittas för att sedan kodas och 
sammanföras i grupper. Datapresentation genomförs genom att organisera och redovisa 
informationen på ett tydligt sätt. Att formulera slutsatser och verifiera dessa är sedan det 
sista steget enligt denna analysmetod. 

När all information var insamlad transkriberades den i sin helhet utifrån de gjorda 
inspelningarna. Därpå sammanställdes och grupperades intervjuerna i respektive nivå för 
att sedan analyseras. Analysen genomfördes med utgångspunkt dels från teorin om 
tillämpning av balanserat styrkort men också från teorin om förändringsprocesser ur ett 
institutionellt perspektiv. Slutligen formulerades studiens slutsats, där också 
rekommendationer till Företaget AB gavs. 

2.8 Metodutvärdering 

För att en studie ska bedömas vara giltig och trovärdig är det viktigt att fundera kring 
begreppen reliabilitet och validitet samt hur studien formas utifrån dessa begrepp. Det är 
också viktigt att inse svagheterna hos den litteratur som använts. Detta är något som tas 
upp i slutet av detta avsnitt.  

2.8.1 Reliabilitet 

En studies reliabilitet innebär i hur stor utsträckning andra forskare kan komma fram till 
samma resultat om en studies givna tillvägagångssätt följs. Arbnor och Bjerke (1994, s 247 
ff) menar att en naturlig följd av de grundläggande föreställningar som aktörssynsättet 
vilar på innebär att hög reliabilitet inte är eftersträvansvärt. Istället förklarar de att den 
vanligt förekommande bristen på reliabilitet i samhällsvetenskapliga studier enligt 
aktörssynsättet inte är en brist utan istället ett bevis på de grundläggande föreställningarnas 
relevans. Aktörssynsättet utgår ifrån att verkligheten är subjektiv och skapas av 
människor, och därför går det inte att undersöka den på ett reliabelt sätt. 

Då denna studie har antagit ett strikt aktörssynsätt kommer resultatet sannolikt inte gå att 
upprepa, trots att samma tillvägagångssätt används. Detta eftersom verkligheten formas 
utifrån de människor som deltar, och till dessa räknas även författarna till denna studie. 
Reliabilitetsbegreppets betydelse i denna studie är därför litet. 

2.8.2 Validitet 

Med studiens validitet menas om den mäter det som den är avsedd att mäta. Arbnor och 
Bjerke (1994, s 251 ff) skiljer mellan process- och resultatvalidering. Dessutom menar de 
att valideringen kan ske på två olika sätt, antingen som praktisk eller som vetenskaplig. 

Praktisk processvalidering sker genom de normala återföringsmekanismer som existerar 
mellan människor i sociala sammanhang och praktisk resultatvalidering är en 
kombination av den pragmatiska inställningen och viljan att skapa "dialektisk spänning" 
för fortsatt dialog. Vetenskaplig processvalidering bör vara möjlig om kunskapen i 
uppsatsen visar på vilka grunder olika tolkningsmönster och handlingar vuxit fram. 
Förutom detta ska de vetenskapliga begreppen vara subjektivt förankrade. Vetenskaplig 
resultatvalidering handlar om resultatens förhållande till befintlig kunskap, det vill säga 
uppsatsens förankring i en vidare ram.  

Att få aktörerna att känna tillit och förtroende under intervjuerna kan höja den praktiska 
processvalideringen. Detta eftersom de då på ett uppriktigt sätt kan dela med sig av sina 
åsikter. Innan varje intervju påbörjades informerades varje aktör om att deras namn inte 
kommer att vara med i uppsatsen eftersom chansen då ansågs vara större att de vågade 
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delge sina ärliga åsikter. Alla intervjuer genomfördes i samspel med aktörerna och de 
skedde också i en öppen dialog, allt för att få aktörerna att säga sin verkliga uppfattning. 

Den praktiska resultatvalideringen förbättrades genom att aktörerna fick den tid de ville 
ha vid varje intervju. Detta tillsammans med att ställa följdfrågor ansågs göra att 
aktörernas svar blev så uttömmande som möjligt. Då frågorna inte var alltför 
komplicerade blev intervjuerna relativt korta och under denna tid visade alla aktörer ett 
intresse för ämnet och det kändes som att de fann intervjun intressant. Företaget AB ser 
en praktisk nytta med detta arbete och finner det intressant att studera utfallet för att se 
vilka förbättringar som kan göras. Företaget vill därför både få tillgång till uppsatsen och 
att en presentation ska ske efter färdigställandet.  

För att förbättra den vetenskapliga processvalideringen utformades intervjufrågorna med 
hänsyn till existerande teori och begrepp. Den efterföljande analysen genomfördes utifrån 
den teori och de begrepp som presenterats i uppsatsen, och hur analysen gått till 
presenterades tidigare i avsnitt 2.3. För att höja den vetenskapliga resultatvalideringen har 
studiens analys utgått från vald befintlig teori. Detta innebär att tillämpningen av 
balanserat styrkort samt de upplevda förändringar som skett vid tillämpning har tolkats 
utifrån redan existerande teori. 

2.8.3 Metodproblem 

Denna studie har utförts som en enkel fallstudie och ett problem som nämndes ovan med 
denna typ av studie är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. 
Detta leder till att en försiktighet måste iakttas med de slutsatser som dras. Slutsatserna 
kan ses som indicier och får ett generaliserande värde först när andra indicier som pekar 
åt samma håll kan ses .  

Innan denna studie påbörjades hade författarna vissa förkunskaper om Företaget AB och 
dess verksamhet. Detta kan ha påverkat studiens resultat, men dessa förkunskaper var inte 
djupa och inte heller direkt kopplade till hur Företaget AB tillämpar det balanserade 
styrkortet. Då en medvetenhet funnits om detta under hela genomförandet tros 
förkunskaperna inte ha influerat resultatet nämnvärt. 
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3  Begrepp och teoretisk referensram 
Här presenteras teori som anses vara relevant för att genomföra denna studie. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av balanserat styrkort, vilket är ett centralt begrepp i denna studie. Kapitlet avslutas 
med förändringsprocesser utifrån ett institutionellt perspektiv.  

3.1 Balanserat styrkort 

År 1990 sponsrade Nolan Norton Institute en studie som motiverades av tron om att 
nuvarande metoder för prestationsmätning, som nästan uteslutande fokuserade på 
finansiella mätetal, inte längre var tillräckliga för att styra en organisation på bästa sätt 
(Kaplan & Norton, 1996, s vii). Kaplan och Nortons studie utmynnade i en ny 
prestationsmätningsmodell som på svenska kom att kallas för balanserat styrkort. Namnet 
balanserat styrkort reflekterar den balans som styrkortet ger mellan kort- och långsiktiga 
mål, mellan finansiella och icke-finansiella mått, mellan mått som visar på utfall och mått 
som indikerar hur framtiden kommer att se ut samt mellan extern och intern prestation. 
Kaplan och Norton (1996, s 7 f) menar att uppbygganden ska ske utifrån företagets 
övergripande strategi och vision för att sedan brytas ner på lägre nivåer i företaget och 
ligga till grund för målen och måtten i det balanserade styrkortet. På detta sätt bryts den 
övergripande visionen och strategin för företaget ner till mer konkreta mål och mått för 
enskilda enheter. Företaget kan då enklare sträva åt samma håll och inte bara fokusera på 
finansiella mått som visar hur företaget har presterat utan också på andra nyckelfaktorer 
för företagets framtida långsiktiga prestation. (Kaplan & Norton, 1996, s 19).  

En av grundtankarna i det balanserade styrkortet är orsak-verkan-samband. Målen och 
måtten i ett balanserat styrkort ska hänga samman i en kausal kedja som leder till att ett 
finansiellt mål uppfylls. En strategi är en hypotes om orsak och verkan och det är därför 
viktigt att tydliggöra dessa samband mellan mål, mått och de olika perspektiven för att de 
ska kunna styras och bekräftas. (Kaplan & Norton, 1996, s 30)  

Kaplan och Nortons (1996, s 8) balanserade styrkortet i original utförande är uppbyggt 
utifrån fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är; finansiellt, kund, process samt lärande 
och tillväxt. Genom det finansiella perspektivet bibehålls fokus på kortsiktig 
prestationsförmåga samtidigt som de andra perspektiven visar de värdeskapande 
aktiviteterna för framtida långsiktig finansiell och konkurrenskraftig prestationsförmåga. 
Kaplan och Norton menar vidare att det på alla nivåer i ett företag är viktigt att ha både 
finansiella och icke-finansiella mått. De anställda måste förstå de finansiella 
konsekvenserna av deras beslut och handlingar samtidigt som företagsledarna måste förstå 
vad som gör att företaget skapar långsiktigt värde.  
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3.1.1 De fyra perspektiven 

De olika perspektiven i det balanserade styrkortet ska hänga samman och utformas utifrån 
företagets vision och strategi som ska stå i centrum för allt arbete (Kaplan & Norton, 
1996, s 8). Detta illustreras med figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Balanserat styrkort (Egen bearbetning av Kaplan och Norton, 1992). 

Finansiellt perspektiv 
Det balanserade styrkortet ska uppmuntra alla delar av företaget att länka deras finansiella 
mål till företagets övergripande strategi. De finansiella målen ska vara i fokus för målen 
och måtten i de andra perspektiven i styrkortet och de mått som väljs i de övriga 
perspektiven ska vara en del av en kausal kedja som i slutändan leder till en förbättrad 
ekonomisk prestation. (Kaplan & Norton, 1996, s 47) 
 
Kundperspektiv 
I kundperspektivet ska företaget identifiera de kunder och marknadssegment som de har 
valt att konkurrera inom. Kundperspektivet gör det möjligt för företaget att koppla 
samman kärnvärden med viktiga kunder och marknadssegment. Det gör det också 
möjligt att identifiera och tydligare mäta vad som skapar värde för viktiga kunder och 
marknadssegment. De faktorer som skapar värde ska ligga till grund för målen och 
måtten i kundperspektivet. (Kaplan & Norton, 1996, s 63)  

Processperspektiv 
I processperspektivet identifieras de processer som är mest kritiska för att uppnå 
kundernas och andra viktiga intressenters krav. Utifrån de två tidigare perspektivens mål 
identifieras de processer som leder till att dessa mål uppfylls. (Kaplan & Norton, 1996, s 
92) Konventionella prestationsmätningssystem fokuserar bara på att kontrollera och 
förbättra nuvarande processer medan balanserat styrkort har ett annorlunda angreppssätt. I 
det balanserade styrkortet ges kraven på de interna processerna utifrån de förväntningar 
som kunderna har på företaget. (Kaplan & Norton, 1996, s 115) 

Lärande- och tillväxtperspektiv 
De mål som har tagits fram i de tre andra perspektiven identifierar organisationens 
nyckelfaktorer för att uppnå en hög framtida prestation. Målen i lärande- och 
tillväxtperspektivet ska ge möjlighet att uppnå målen i de andra tre perspektiven och 
därigenom ständigt utvecklas och driva organisationen framåt. Utan detta perspektiv kan 
det vara svårt att fortlöpande investera för att öka kompetensen hos medarbetarna och för 
att förbättra organisationens processer. (Kaplan & Norton, 1996, s 126) 
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3.1.2 Effekter av det balanserade styrkortet 

Effekter av att tillämpa det balanserade styrkortet kan hittas både från Kaplan och 
Norton, men också från tidigare gjorda empiriska studier.  

Effekter enligt Kaplan och Norton  
Kaplan och Norton (1996, s 19) presenterar i sin bok The Balanced Scorecard: Translating 
strategy into action effekter som införandet av det balanserade styrkortet förväntas medföra. 
Dessa presenteras i tabellen nedan.  

TABELL 1: Effekter av det balanserade styrkortet enligt Kaplan och Norton (1996, s 19). 
 

Effekter 
Förtydligande och skapande av enighet kring företagets strategi  
Harmonisering av avdelningars och individers mål utifrån företagets strategi 
Koppling av strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årsbudgetar  
Identifiering och konkretisering av strategiska målsättningar  
Kommunikation av strategin till hela företaget 
Kontinuerlig rapporterings- och uppföljningsprocess  
Erhålla feedback för att lära om och förbättra strategin 

 
Effekter av det balanserade styrkortet enligt empiriska studier 
Nedan sammanfattas de effekter som det balanserade styrkortet ger enligt empiriska 
studier som Nilsson (2005) och Ahlberg, Bildtsén och Tjernberg (2006) presenterar i sina 
respektive studier samt Martinez och Kennerlys (2005) studie som visar negativa effekter.  

TABELL 2: Effekter av det balanserade styrkortet enligt empiriska studier. 
 

Upplevda effekter Referens 
Motiverar aktörer att utföra handlingar i linje med den valda strategin, 
vilket upplevdes resultera i en förbättrad organisatorisk prestation 

Malina & Selto, 2001 

Skapade möjligheter för kommunicering och implementering av strategi Malina & Selto, 2001 

Användandet av nya prestationsmått, vilket resulterade i diskussioner om 
nya viktiga områden 

Malmi, 2001 

Ökad helhetssyn på verksamheten Hallin & Kastberg, 2002 

Ökat engagemang Hallin & Kastberg, 2002 

Större förståelse då verksamheten kan ses ur olika perspektiv Hallin & Kastberg, 2002 
Förbättrad kommunikation mellan underställda och chefer Hallin & Kastberg, 2002 

Underlättar planering och lämnar information om vad som skedde på 
operativ nivå 

Carmona & Grönlund, 
2003 

Ökat lärande och förståelse kring strategi och mål Toumela, 2005 

Erhållna förståelseavtryck och beteendeavtryck Müller, 2005 
Minskat fokus på grund av för många mätetal  Martinez & Kennerly, 2005 

Tidskrävande att täcka in alla områden  Martinez & Kennerly, 2005 
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3.1.3 Kritik mot det balanserade styrkortet 

Kaplan och Norton (1996) anser att det balanserade styrkortet inte bara är ett taktiskt och 
operationellt styrsystem utan att det också är ett strategiskt styrverktyg. McAdam och 
O´Neill (1999) menar dock att balanserat styrkort är mer ett medel för att mäta strategi 
än ett medel för att utforma strategi.  

Enligt Kaplan och Norton (1996) är grunden i det balanserade styrkortet orsak-verkan 
samband. Nørreklit (2000) menar istället att sambanden är mer logiska än kausala och ger 
ett exempel på att hög kundnöjdhet inte nödvändigtvis leder till goda finansiella resultat. 
Detta gör att användare av balanserat styrkort kan göra felaktiga antaganden som kan leda 
till felaktiga mått vilket i sin tur leder till suboptimering. Vidare ifrågasätter Nørreklit det 
balanserade styrkortet som ett strategiskt styrverktyg främst för att hon anser att det är en 
hierarkisk top-down styrmodell och därmed inte säkerställer någon förankring inom 
organisationen och inte heller någon förankring i omgivningen.  Detta gör att det skapas 
ett gap mellan de handlingar som utförs i linje med det balanserade styrkortet och den 
planerade strategin. 

Voelpel, Leibold och Eckhoff (2006) kritiserar det balanserade styrkortet och hävdade att 
deras egen styrmodell, det systematiska styrkortet skulle passa bättre i en snabbt 
föränderlig miljö. De ger med andra ord inte en objektiv bedömning av det balanserade 
styrkortet, men deras resonemang är ändå intressant. Det finns i huvudsak fem problem 
med det balanserade styrkortet enligt Voelpel et al. Det första är att styrkortet är en stel 
styrmodell vilken försöker att styra in nyckeltal i något av de fyra perspektiven. Det andra 
är att styrkortet är statiskt och begränsar företag att utföra aktiviteter och initiativ utanför 
det mål som har satts upp. Det tredje är att styrkortet i huvudsak är ett internt dokument 
som begränsar möjligheten att ta med externa faktorer och kommunikationer med andra 
företag. Det fjärde är att styrkortet ser innovation som en rutinprocess. Det femte och 
sista är att styrkortet bygger på ett mekaniskt tänkande vilket gör det svårt att använda i 
en värld där företag är sammanlänkade i nätverk.  

3.1.4 Tillämpning av balanserad styrning 

Nilsson (2005) beskriver tillämpning av styrning som en process, som i sin tur kan delas 
upp i de tre delprocesserna: utformning, implementering och användning. Dessa tre 
delprocesser återfinns även vid tillämpning av flerdimensionella styrmodeller (Malina & 
Selto, 2001). Nilsson (2005) beskriver dessa tre delprocesser på följande sätt: 

• Utformning: Att utforma styrning handlar huvudsakligen om att ta fram, formulera 
och fastställa de mål och mått som skall användas vid styrningen.  

• Implementering: Efter att målen och måtten har utformats ska dessa implementeras i 
företaget. Detta innebär att kommunicera och/eller distribuera målen och måtten 
till den eller de som ska styras. Genom målen och måtten kan de bli medvetna 
om vad som förväntas och krävs av dem.  

• Användning: Efter implementeringen kan målen och måtten börja användas. 
Nilsson (2005) delar vidare in användningen i de tre aktiviteterna: planering, 
utvärdering/mätning/kontroll och beslutsfattande.  

Att använda styrning vid planering innebär att man vid planeringsprocessen låter 
sig påverkas av de mål och mått som har utformats och implementerats. 
Aktiviteten utvärdering/mätning/kontroll handlar förenklat om att undersöka att mål 
och mått följs eller uppnås. Styrning används vid beslutsfattande om dessa direkt 
påverkas av mål och mått, indirekt av de planer som har tagits fram om dessa har 
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baserats på målen och måtten och/eller om besluten påverkas av den 
utvärdering/mätning/kontroll som skett av mål och mått och/eller planer.  

Informationen från utvärdering/mätning/kontroll kan också ligga till grund för 
utformandet av helt nya mål och mått och/eller en revidering av de tidigare utformade 
målen och måtten. I så fall måste de nya och/eller de reviderade målen och måtten 
implementeras i organisationen. På så sätt hänger de tre delprocesserna (utformning, 
implementering, användning) samman.  

Nilsson (2005) har valt att illustrera tillämpning av styrning enligt figur 2 nedan.  

 

Figur 2: Tre delprocesser vid tillämpning av styrning (Nilsson, 2005) 

3.2 Förändringsprocesser utifrån ett institutionellt perspektiv 

Enligt Burns och Scapens (2000) krävs det en djupgående förståelse för organisationens 
grundläggande värderingar för att kunna hantera förändringar. Detta innebär mer än bara 
kunskap om det formella systemet, det kräver förståelse för medarbetarnas rutinmässiga 
beteende och deras underliggande antaganden, vilka ligger till grund för de dagliga 
aktiviteterna. 

Burns och Scapens menar vidare att mycket av tidigare gjord forskning inom detta 
område ser på ekonomistyrningsförändringar utifrån ett statiskt perspektiv. Därmed ser de 
på förändringarna som ett resultat av en större mer övergripande förändring. Det är 
endast en begränsad andel forskning som har undersökt varför och hur ekonomistyrning 
har utvecklats över tiden, det vill säga att likna ekonomistyrningsförändringar med en 
process. Burns och Scapens anser att denna process kan ses utifrån ett institutionellt 
perspektiv. För att förklara institutionaliseringsprocessen krävs först en förståelse för vad 
en institution är samt hur regler och rutiner definieras. 
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3.2.1 Institutioner 

Enligt Eriksson (2004) finns det många olika sätt att definiera institutioner, både 
beroende på skolbildning och på författare. Eriksson använder följande definition: 
 
”Institutioner består av etablerade, ofta rutiniserade, handlingsmönster. Handlingsmönstren är för-
givet-tagna och kopplade till specifika meningsbetydelser som ger uttryck för hur världen ser ut eller 
borde se ut, samt till regler med tillhörande kontrollsystem (vilka kan vara både informella och 

formella).” 
 
Denna definition anses förklara begreppet på ett relativt tydligt sätt. En annan definition 
är Barleys och Tolberts (1997, s 96) som presenteras nedan. Här visas relationen mellan 
en institution och de aktiviteter som den utvecklar och har utvecklat. Den anses därför 
vara lämplig för denna studie och kommer därför hädanefter att användas. 
 
“The shared taken-for-granted assumptions, which identify categories of human actors and their 

appropriate activities and relationships.” 
 
Definition visar att institutioner är ett strukturellt fenomen vilket definierar relationer 
mellan, och aktiviteter av, människor i en speciell social grupp. Burns och Scapens 
(2000) menar att relationen mellan aktiviteter och institutioner kan liknas vid relationen 
mellan tal och språk. För att på ett effektivt sätt kunna kommunicera måste varje uttryck 
formas efter den grundläggande strukturen i språket. På liknande sätt måste sociala 
aktiviteter följa de givna antagandena för relationer och aktiviteter vilka gäller i olika 
grupper. Över tiden förändras språket i och med att talet ändras och samma sak gäller för 
institutioner. Då beteendet i en viss social grupp ändras förändras institutionen.  

3.2.2 Regler och rutiner 

Burns och Scapens (2000) menar att en organisations rutiner spelar en viktig roll för 
relationen mellan aktiviteter och institutioner. Att betona vanor och rutiners roll betyder 
dock inte att individens egen vilja att göra saker ska förringas. Trots att individuella 
aktörer inte alltid agerar rationellt kan de oftast förklara varför de agerar som de gör. 
Dessa förklaringar inkluderar ofta att följa etablerade och accepterade beteenderegler. 
Regler kan följaktligen definieras som formella riktlinjer vilka förevisar hur saker ska göras. 
Enligt Scapens (1994) är regler nödvändiga för att koordinera och samordna aktiviteter 
utförda av en grupp individer. Genom att upprepade gånger följa regler programmeras 
beteendet. Sådant programmerat regelbaserat beteende brukar kallas för rutiner och de 
representerar vanor som finns i en grupp. Rutiner definieras då i detta sammanhang som 
hur saker verkligen görs (Burns & Scapens, 2000). 

Det föreligger en dubbelsidig relation mellan regler och rutiner. Regler kan formas 
utifrån rutiner och vice versa. Det förstnämnda kan exempelvis ske då ett företag utan 
förkunskaper har arbetat fram ett tillvägagångssätt och därmed rutiner. För att inte förlora 
framarbetad kunskap, som ligger i de beteendemässiga vanorna, formuleras regler utifrån 
dessa rutiner, vilka sedan kan föra kunskapen vidare till nya medarbetare. På motsvarande 
sätt formas rutiner utifrån de formellt uttryckta reglerna. Då nya regler implementeras 
kommer detta att föra med sig att rutiner formas. (ibid)  
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3.2.3 Institutionalisering 

Med ovan beskrivna definitioner kan institutionaliseringsprocessen vid förändringar nu 
förklaras. Burns och Scapens (2000) har tagit fram en modell för att beskriva processen 
och denna kommer att användas här. Modellen illustreras i figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Institutionaliseringsprocessen (Egen tolkning utifrån Burns och Scapens, 2000). 

Överst i figuren finns institutioner vilka utgör de vanemässiga tankemönstren och de 
grundläggande antaganden om hur man ska bete sig. Nederst finns de aktiviteter, eller 
handlingar, som utförs över tiden av individer i organisationen. Regler och rutiner är 
länken mellan institutionerna och aktiviteterna. De avkodar institutionerna, eller 
reflekterar de givna antaganden, vilka människor i organisationen delar. Vidare är det 
regler och rutiner som formar de aktiviteter som utförs av individer i organisationen. 
Aktiviteterna följer kontinuerligt regler och rutiner, men leder samtidigt till att regler och 
rutiner förändras. Dessa förändringar kan ske relativt snabbt och illustreras i figuren ovan 
genom flera heldragna pilar mellan regler, rutiner och aktiviteter. Institutioner tenderar 
däremot att förändras mer långsamt då de i viss utsträckning är skiljda från de dagliga 
aktiviteterna. De kan dock ha en signifikant påverkan på regler och rutiner. Båda dessa 
faktorer visas genom en tjock streckad pil.  

Linje (a) visar att regler och rutiner har sitt ursprung i institutioner. Som förklarats 
tidigare finns det en ömsesidig påverkan mellan regler och rutiner. Ett resultat av denna 
interaktion formar människors aktiviteter, linje (b), vilka i sin tur påverkar regler och 
rutiner, linje (c). Linje (c) representerar alltså återskapandet av regler och rutiner över 
tiden. I ett längre perspektiv har även rutiner och regler inverkan på organisationens 
institutioner. Rutiner blir då ett icke ifrågasatt beteende. Denna process visas genom linje 
(d) och medför på sikt, genom linje (a) att rutiner och regler i sin tur förändras.  

De streckade linjerna mellan rutorna visar att befintliga regler och rutiner påverkar de 
nya vanorna. Detta kan alltså innebära att nya regler motarbetas av gamla rutiner så att 
gamla rutiner, och då också gamla regler, lever vidare. Vidare kan även regler och rutiner 
utvecklas på ett sätt som skapar konflikter om befintlig institution bibehålls utan att 
förändras. På samma sätt kan också medarbetare motarbeta en nyutvecklad institution om 
dess förändring gått längre än vad rutinerna stödjer. (Burns & Scapens, 2000) 
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Scapens (2006) menar att centralt för figuren är att ekonomistyrning är en del av en 
organisations regler och rutiner, vilket gör att möjligheten finns att påverka både 
aktiviteterna som utförs men i förlängningen också institutionerna.  

3.2.4 Förändringsprocessen och dess motstånd 

Enligt Siti-Nabiha och Scapens (2005) verkar etablerade institutioner som ett filter för 
vad som uppfattas och tolkas av organisationens medlemmar. Då institutionerna finns 
innan den tänkta förändringen kommer de att forma förändringsprocessen. Burns och 
Scapens (2000) menar att det kan vara svårt att driva igenom förändringar inom 
ekonomistyrning om organisationen har djupt rotade institutioner. Ju djupare dessa 
tanke- och beteendemönster har etablerats desto större risk är det att de gamla rutinerna 
kommer att påverka en förändringsprocess negativt. Detta kan förstärkas ytterligare om 
förändringen är svår att förstå och därmed svår att ta till sig. Om så är fallet krävs stort 
stöd från ledningen för att förändringen ska vara möjlig. 

Burns och Scapens (2000) menar att det finns tre orsaker till varför individer motarbetar 
förändringar. Detta kan ske både medvetet och omedvetet, och de tre orsakerna kan 
även vara kopplade till varandra. 

1. Formellt och öppet motstånd på grund av motstridiga intressen. 
2. Motstånd på grund av brist på kunskap och erfarenhet av att hantera förändringar. 
3. Motstånd på grund av “mental lojalitet“ till redan etablerade tanke- och 

beteendemönster, vilka är införlivade i existerande rutiner och institutioner. 
 
Enligt Burns och Scapens (2000) är effekterna av dessa olika typer av motstånd sannolikt 
svåra att förutse och beror till stor del på den etablerade institutionen. För att förklara en 
förändringsprocess måste organisationens institutionella förhållningssätt studeras noggrant, 
vilket innebär en genomgång av de etablerade reglerna, rutinerna samt den existerande 
institutionen. På så sätt kan potentiella konflikter och utmaningar i förändringsprocessen 
analyseras. Därmed är det alltså möjligt att förklara ekonomistyrningens 
förändringsprocess efter att förändringen drivits igenom, men att förutse utfallet av 
förändringen är sannolikt mycket svårare. Burns och Scapens påpekar trots detta att det är 
viktigt att vara medveten om de potentiella problem som framkommer då man ser på 
förändringsprocessen utifrån ett institutionellt perspektiv. Ett sådant synsätt gör det 
möjligt för de involverade i förändringsprocessen att vara uppmärksamma på de 
svårigheter som kan dyka upp och därmed kanske de också kan undvikas. 
 
Burns, Ezzamel och Scapens (1999) menar att hela organisationen behöver vara 
engagerad i ekonomistyrningen för att på så sätt förstå utfallet av deras insatser. Det skulle 
sannolikt också leda till att förändringar skulle vara lättare att genomföra och därmed 
skulle troligtvis en mer innovativ och föränderlig ekonomistyrning skapas. Burns och 
Scapens (2000) anser att en organisation hela tiden ska sträva efter att skapa en 
företagskultur och ekonomistyrning vars utformning gör att de i sig själva automatiskt 
förnyas och förbättras. Utveckling ska alltså vara inbyggt i systemet. 

 



 17 

3.2.5 Dikotomiska förändringsprocesser 

Burns och Scapens (2000) beskriver tre sätt att klassificera och skilja mellan olika 
förändringsprocesser. Denna uppdelning kan underlätta förståelsen för 
ekonomistyrningens förändringsprocess. Indelningen som gjorts är dikotomisk då 
förändringsprocesserna är delade i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier.  

1. Formell kontra informell förändring 
2. Revolutionär kontra evolutionär förändring 
3. Regressiv kontra progressiv förändring 

Formell kontra informell förändring 
Formell förändring sker medvetet exempelvis genom att införa nya regler som förändrar 
rutiner eller genom handlingar från en inflytelserik person eller grupp. Informella 
förändringar sker däremot genom underliggande handlingar, vilka förändrar etablerade 
tankemönster och därmed rutiner. För att lyckas med implementeringen av formella 
förändringar krävs med stor sannolikhet att nya tankebanor skapas, det vill säga att formell 
förändring kräver inslag av informell förändring. Om dessa inte sker parallellt är risken 
stor att spänningar uppstår i form av oro och motstånd, vilken kan leda till att 
implementeringen misslyckas. (Burns & Scapens, 2000) 

Då en förändring sker utifrån ledningens direktiv har den ofta mest påverkan på de 
formella reglerna, i synnerhet initialt, medan förändringen endast har en liten påverkan 
på de informella processerna. En förändring vilken är initierad av organisationens 
underordnade har däremot möjlighet att direkt påverka både de informella och formella 
förändringsprocesserna. (ibid) 

Revolutionär kontra evolutionär förändring 
Medan en revolutionär förändring innebär en fundamental upplösning av de existerande 
rutinerna och institutionerna, så sker en evolutionär förändring successivt med endast 
mindre förändringar av etablerade rutiner och institutioner. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att en revolutionär förändring inte behöver ske med revolutionära metoder. 
Begreppet avser istället i vilken omfattning som etablerade tankemönster och rutiner 
förändras. I praktiken är det möjligt att en tillsynes liten förändring får stora institutionella 
konsekvenser, medan det som verkar vara en stor förändring endast får begränsad 
påverkan på de existerande rutinerna och institutionerna. (ibid) 

Flera studier visar att en förändring ofta är evolutionär och därmed sker gradvis (Scapens 
& Roberts, 1993; Burns, 2000; Molinsky, 1999). Men detta betyder inte att 
revolutionära förändringar är omöjliga. Det är alltid möjligt att förändra ett vanemässigt 
tankemönster (institutioner), och detta även fundamentalt (Siti-Nabiha & Scapens, 2005). 
Burns och Scapens (2000) menar att ett försök att genomföra en revolutionär förändring 
ofta ändå leder till att förändringen genomförs evolutionärt. Detta eftersom 
förändringsprocessen i stor utsträckning kommer att formas av de etablerade rutinerna 
och existerande institution.  

Enligt Burns, Ezzamel och Scapens (2003) är resultatet av en revolutionär förändring att 
institutionens referensram förändras, och därmed också regler och rutiner, samt i 
förlängningen även aktiviteter. Företagets givna antaganden har alltså ifrågasatts av nya 
antaganden. I detta läge är chansen stor att den tidigare institutionen förändras och ersätts 
med en ny, vilket alltså innebär att nya tankebanor och beteendemönster utvecklas. Det 
är dock viktigt att denna process är snabbt övergående och att nya antaganden 
konstrueras, annars finns risk att organisationen fastnar i ett kaotiskt tillstånd. Då 
förändringsprocessen lett till att nya antaganden accepterats kan en ny institution etableras 
och i och med detta skapas också en ny företagskultur. 
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Regressiv kontra progressiv förändring 
Då det gäller regressiv kontra progressiv förändring har dessa sitt ursprung i skillnaden 
mellan ceremoniellt och instrumentellt beteende. Den förstnämnda kommer från ett 
synsätt vilket särar på människor och den etablerade maktstrukturen för att kunna bevara 
denna struktur. Detta innebär att rutinerna i sig är utformade för att bibehålla makten hos 
vissa intressenter och för att förhindra utvecklingen av nya organisatoriska aktiviteter, 
såsom användandet av nya teknologier eller aktiviteter för förbättring av 
produktionsprocesser. Instrumentellt beteende har sin härkomst i ett synsätt vilket anser 
att den bästa tillgängliga kunskapen och tekniken ska användas för att lösa problem samt 
att relationer i organisationen ska främjas. Beteende som förstärker ett instrumentellt 
beteende kallas progressiv förändring eftersom detta i grunden är ifrågasättande och söker 
efter nya och bättre lösningar på problem. Det beteende som däremot förstärker 
ceremoniellt beteende har kommit att kallas regressiv förändring, då den inte främjar 
institutionell förändring. (Burns & Scapens, 2000) Dikotomin erbjuder enligt författarna 
en potentiell insikt i vad ekonomistyrning kan vara, snarare än vad den är.  

3.3 Kritik mot teori om förändringsprocesser utifrån ett 
institutionellt perspektiv 

Kritik som framförts mot den presenterade modellen är främst dess otillräckliga 
uppmärksamhet mot omgivningens påtryckningar. Kritiker menar att den har alltför stort 
fokus på mikronivån, det vill säga individer, grupper och organisationer, snarare än 
makronivåns institutioner (Yazdifar, 2003). Enligt Burns (2000) är modellen anpassad för 
att studera förändringsprocesser och deras motstånd inom organisationer. Detta medför 
att den inte tar hänsyn till organisatorisk förändring som ett resultat av omgivningens 
påtryckningar. Yazdifar (2003) menar därför att en mer lämplig teori för att 
konceptualisera organisatoriskt beteende förenar både externa och interna organisatoriska 
faktorer i analysen.  Denna studie kommer endast att undersöka interna faktorer och 
därför kommer den ovan presenterade modellen att användas. Dock kommer kritiken 
mot den att tas i beaktning vid studiens analys. 

Enligt Riberio och Scapens (2006) utgår modellen från att stabila sociala situationer 
uppstår då regler blir för-givet-tagna för alla medlemmar av det sociala systemet. Detta 
utgår då från att medlemmarna, i alla tider och på alla platser, har tillräcklig kunskap om 
de regler som de ska tillämpa. Problemet är att regler inte är helt fasta och fria från 
oklarheter, vilket medför att individer måste tolka uppsatta regler. De olika tolkningarna 
gör att de modellens så kallande för-givet-tagna regler inte alls är likformiga för alla 
medlemmar. I vissa situationer kan det också vara så att medlemmarna helt enkelt inte vet 
om vilka regler som gäller, vilket kan antas vara ett ännu större problem. 

3.4 Sammanfattning av begrepp och teoretisk referensram 

Ett balanserat styrkort är en prestationsmätningsmodell, och ett strategiskt 
ledningsverktyg, som bygger på olika perspektiv vilka tillsammans ger en balans mellan 
kort- och långsiktiga mål samt mellan finansiella och icke-finansiella mål. Dessa mål ska 
tillsammans spegla företagets strategi och vision. Målen ska brytas ner i företaget för att 
alla ska bidra till målen och sträva åt samma håll.  

Burns och Scapens (2000) lyfter fram hur regler och rutiner påverkar ett företags 
aktiviteter och kultur. Då nya regler implementeras leder det till att rutiner förändras 
beroende på de anställdas subjektiva tolkning av reglernas ändamål. Regler och rutiner 
interagerar i och med detta i en ständigt pågående process, vilket ligger till grund för 
aktiviteternas föränderliga natur. På samma sätt påverkar aktiviteternas interaktion med 



 19 

praktiken företagets regler och rutiner. Det råder alltså en ömsesidig påverkan. Burns och 
Scapens menar också att regler och rutiner i förlängningen inverkar på företagets 
institutioner, eller de givna antaganden, som finns. Institutioner är ett resultat av den 
sociala gruppens aktiviteter, men de formar också individuella aktörers beteende. 
Samtidigt som institutioner är nödvändiga för att ett företag ska fungera kan de även 
verka bromsande på företagets utveckling och förändring. Ju längre en institution funnits 
och ju mer den hunnit rota sig desto svårare är det att förändra densamma. Författarna 
menar därför att det är viktigt att sträva efter att skapa en företagskultur och 
ekonomistyrning vars utformning gör att de automatiskt utvecklas. Individer kan också 
tendera att motsätta sig förändring, vilket kan bero på att de har motstridiga intressen, 
brist på kunskap att hantera förändringar eller mental lojalitet till etablerade 
tankemönster. 

Det finns tre dikotomier som ger en förklaring till hur institutionaliserad förändring kan 
ske, och därför en inblick i hur ekonomistyrningens process ser ut. Dessa benämns 
formell kontra informell förändring, revolutionär kontra evolutionär förändring och 
regressiv kontra progressiv förändring. 

För att ha möjlighet att förstå om det verkligen skett någon förändring och vilken typ av 
förändring det i så fall är definieras nedan tre nyckelbegrepp inom institutionell teori. 
Förändringar kan alltså ske inom något eller några av dessa områden och kan även vara av 
olika karaktär utgående ifrån de tre dikotomierna, något som också visas i figur 4. 
Definitionerna är hämtade från texten ovan. 
 

Nyckelbegrepp Definition  Förändringskaraktär 

Regler 
Formella riktlinjer vilka visar hur saker 
ska göras. 

 

Formell – Informell 

Revolutionär - Evolutionär 

Regressiv - Progressiv 

Rutiner 
Programmerat regelbaserat beteende 
vilket visar hur saker verkligen görs. 

 

Institutioner 

Grundläggande antaganden, vilka delas 
av och definierar en social grupp 
genom att påverka dess aktiviteter och 
relationer. 

 

Figur 4: Definition av nyckelbegrepp inom institutionell teori samt deras förändringskaraktär (Definitioner 
från Burns och Scapens (2000) samt Barleys och Tolberts (1997, s 96)). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den information som intervjuerna resulterat i samt 
de sekundärdata som insamlats. Första delen av kapitlet ger en bakgrund till företaget och hur 
företaget tillämpar balanserad styrning. Sedan har de genomförda intervjuerna sammanställts och 
sorterats utifrån ledningsnivå och operativ nivå. 

4.1 Om Företaget AB 

Företaget som är utvalt för denna studie vill av konkurrensskäl inte delta med 
företagsnamnet i uppsatsen. Därför kallas företaget endast för Företaget AB. Det är ett 
svenskt aktiebolag med 70 anställda och med en omsättning 2007 på 160 miljoner 
kronor. Företaget gör uteslutande affärer med andra företag framförallt på den nordiska 
marknaden. Företaget har i sitt organisationsschema fyra hierarkiska nivåer samt 
stödfunktioner (se bilaga 3). I praktiken är det dock två huvudnivåer, ledningsnivå och 
operativnivå. Detta eftersom avdelningscheferna i vissa fall även kan vara enhetschefer 
samtidigt som de ingår i ledningsgruppen.  

4.2 Tillämpning av balanserad styrning 

Företaget AB införde år 2006 balanserat styrkort i organisationen och kallar detta för 
”målbild”. Målbilden sträcker sig ett år framåt, företaget har även en strategisk plan som 
sträcker sig längre fram i tiden. Det balanserade styrkortet som företaget använder är 
uppbyggt av fem perspektiv, utveckling/framtid, ekonomi, medarbetare, 
arbetssätt/processer och kund. Dessa perspektiv är sedan uppdelade i mål och 
nyckelfaktorer, vilka är framtagna för att nå de uppsatta målen. Mål och nyckelfaktorer 
sätts årligen av ledningsgruppen utifrån företagets vision och strategiska plan och 
därigenom beslutas vad som krävs för att företaget ska utvecklas i rätt riktning. Innan 
målbilden implementeras i verksamheten ska styrelsen ge sitt godkännande. Målen bryts 
sedan ner i verksamheten på de olika avdelningarna där avdelningen tillsammans kommer 
överens om vilka mål de kan bidra till att uppnå. Målbilden presenteras därefter i ett 
program som ger en bra visualisering för olika nivåer och avdelningar på företaget (se 
bilaga 4). 

Företagets VD upplevde tidigare att det var svårt att få struktur i målarbetet. Det blev ofta 
ett långt dokument som ingen läste och som var svårt att förmedla till hela 
organisationen. Det var också svårt att få en tydlig uppföljning. Företagets VD hade 
tidigare kommit i kontakt med balanserad styrning och med hjälp av en konsult arbetades 
en lämplig modell fram speciellt anpassad för Företaget AB. Företaget valde att införa 
balanserat styrkort av tre anledningar. Den första anledningen var för att få en bättre 
överblick, struktur och fokus i målarbetet. Det andra var för att få en enklare uppföljning 
av målen och det tredje var för att alla skulle få ett tydligare ansvarsområde och därmed 
skulle det bli lättare att delegera arbetsuppgifter. 

Innan företaget valde att införa balanserat styrkort hade flera olika metoder testats. Den 
senaste metoden som testades var en modell där ledningsgruppen satte upp mål för 
företaget. De mål som då sattes upp täckte inte in alla perspektiv på samma sätt som nu 
och medarbetarna hade liten delaktighet. Målen bröts inte heller ner i delmål för olika 
avdelningar. En metod där alla på företaget fick vara delaktiga har också testats men den 
fungerade inte heller bra då det var svårt att rent praktiskt samla 70 personers åsikter till 
en gemensam åsikt. Det balanserade styrkortet ses av företaget som en kompromiss 
mellan dessa två ytterligheter.   
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4.2.1 Utformning 

Den årliga utformningen av målbilden börjar med ett strategimöte mellan 
ledningsgruppen och styrelsen då VD presenterar företagets nuläge. Efter mötet tas det 
fram utredningar som visar vad som behöver göras eller förändras i verksamheten. 
Ledningsgruppen har sedan ett par månader på sig att arbeta igenom utredningarna för att 
ta fram och formulera mål och nyckelfaktorer. De övergripande målen sätts av 
ledningsgruppen utan djupare förankring i organisationen. På nästa möte mellan 
ledningsgruppen och styrelsen kontrolleras, eventuellt revideras och fastställs målen och 
nyckelfaktorerna.  

Därefter ska varje avdelning tillsammans med respektive avdelningschef arbeta fram 
underliggande mål för avdelningen som stöttar de övergripande målen. Detta görs först i 
mindre grupper för att sedan gemensamt sätta upp delmål och aktiviteter för hela 
avdelningen. Här anser VD att det finns mer att göra för hur avdelningarna formulerar de 
underliggande målen så att de blir intressanta och energigivande att arbeta mot. 
Avdelningens mål ska till sist godkännas av VD i samråd med respektive avdelningschef. 
Det sker ingen vidare nedbrytning av målen på individnivå, förutom att en viss person 
kan bli tilldelat ansvar för att en viss aktivitet ska genomföras som leder mot målen.   

4.2.2 Implementering 

Då de övergripande målen är fastställda kommuniceras de ut till varje avdelning genom 
att tid avsätts då VD och respektive avdelningschef tillsammans presenterar och går 
igenom dessa. Efter att de underliggande målen har utformats kommuniceras dessa ut av 
avdelningscheferna. Hur detta ska göras har VD valt att lämna till avdelningscheferna 
eftersom olika ledare jobbar olika och det anses därför finnas behov av utrymme för olika 
typer av ledarskap. De flesta avdelningar har dock ett möte då helheten och framförallt de 
fastställda underliggande målen presenteras. Därefter sker kommunikationen på 
varierande sätt, såsom att skriva ut en kopia av målbilden till varje anställd, att sätta upp 
målbilden på väggen och att hänvisa till målbilden på intranätet. Att arbeta med och följa 
upp målbilden är också en form av fortsatt kommunikation av målbilden.   

4.2.3 Användning 

Den formella delen av användningen är den månatliga uppföljningen. VD avsätter 
tillsammans med respektive avdelningschef en och en halv timme per månad till 
uppföljning och eventuella revideringar av målen. De går tillsammans igenom 
avdelningens underliggande mål och avdelningschefens egna mål. Innan mötet ska 
avdelningscheferna rapportera in status på de olika målen. För att göra detta ska 
avdelningscheferna i sin tur ha en månatlig uppföljning med sin respektive avdelning. 
Planering och beslutsfattande sker för att hela tiden på bästa sätt arbeta mot målen.  

4.3 Upplevda förändringar på ledningsnivå 

De intervjuer som genomförts på ledningsnivå gav till stor del liknande svar på de flesta 
frågor. Även om implementeringen och användningen av balanserat styrkort inte riktigt 
är lika på de olika avdelningarna i dag, verkar de flesta veta hur det är tänkt att användas 
och därmed också vad de skulle kunna göra annorlunda.  

Tidigare var strategin, eller målbilden som företaget benämner det, ett långt skrivet 
dokument. Andersson menar att: ”Det var svårt att kommunicera och presentera strategin på ett 
enkelt sätt och det var dessutom få som läste dokumentet mer än en gång per år. Detta gjorde att 
kännedomen om strategin var dålig och tolkades olika”. Flera aktörer anser att det också var 
svårt att se kopplingen mellan enskilda arbetsuppgifter och företagets övergripande 
strategi. I och med införandet av balanserat styrkort började företaget också använda sig 
av ett visualiseringsprogram som kallas Mind Manager. Numera presenteras strategi, 
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vision och alla underliggande mål i samma dokument och det går tydligt att se 
kopplingen till varje avdelnings underliggande mål och hur det påverkar företaget som 
helhet. 

Bertilsson förklarar att uppföljningen tidigare var svår att göra då målen var otydliga och 
satta på en övergripande nivå. Detta gjorde att det var besvärligt att mäta prestation 
utifrån de uppsatta målen och därför skedde uppföljningen utan någon struktur. I och 
med det balanserade styrkortet har företaget infört formell uppföljning en gång per 
månad. Detta gäller både mellan avdelningschefer och VD, men också mellan 
avdelningscheferna och medarbetarna på den egna avdelningen. Davidsson menar att det 
sistnämnda dock är någonting som i dagsläget inte fungerar fullt ut på alla avdelningar. 
Vidare menar Andersson att: ”Uppföljningen har blivit mycket lättare att genomföra eftersom 
varje avdelning har egna mål och det är därför lättare att mäta prestationen, identifiera avvikelser 
och planera utifrån det”. De flesta aktörer upplever en ökad motivation att arbeta mot 
målen eftersom det sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering, men vissa upplever 
det också som stressande.  

En av de största förändringar som upplevs av samtliga intervjuade aktörer är att 
målarbetet har blivit tydligare. Med det menas att kopplingen mellan företagets vision, 
strategi och ner till de underliggande målen för respektive avdelning har blivit mycket 
tydligare än tidigare. Eriksson förklarar att: ”Medarbetarna kan tydligt se vart företaget är på 
väg och hur alla delar jobbar för att sträva i rätt riktning och därmed också hur det egna arbetet 
påverkar”. Även målen har blivit mycket tydligare och eftersom målen bryts ner i 
underliggande mål blir de automatiskt mer konkreta. Det gör att det därmed är lättare att 
mäta måluppfyllelse och utvärdera resultat. Detta upplevs som en stor förändring och de 
flesta anser att det är motiverande att ha konkreta mål att sträva mot, men återigen 
upplever vissa att det är stressande.  

Flera aktörer upplever också att införande av balanserat styrkort har gjort styrningen och 
målarbetet enklare. Det finns numera bara ett dokument där alla mål och aktiviteter är 
samlade och presenteras på ett visuellt fördelaktigt sätt. Perspektiven i det balanserade 
styrkortet upplevs ge en struktur som underlättar när målen tas fram i och med att man 
går igen varje perspektiv var för sig. Därmed minskar också risken att något viktigt 
utelämnas. Detta har också gjort att ett flertal upplever att icke-finansiella mål har fått en 
större betydelse eftersom balanserat styrkort gör att även dessa mål kommer i fokus.  

Tillämpningen av det balanserade styrkortet har också bidragit till att de flesta aktörer 
upplever att hela företaget bättre jobbar åt samma håll och fokuserar på visionen och 
företagets önskade läge. Om varje person varje dag vet vart företaget ska så är det något 
som ledningen tror har stor påverkan på företagets möjligheter att faktiskt komma dit. En 
annan förändring är kommunikationen mellan ledning och styrelse som även den har 
förenklats och här används målbilden som en grund för kommunikationen. Det upplevs 
som en tydlig och enkel grund att utgå ifrån och visa på hur företaget arbetar och hur 
långt de har kommit.  

Ett viktigt område är medarbetarnas delaktighet. Här upplever flera av aktörerna att 
medarbetarna har fått ökad delaktighet i framtagandet av de underliggande målen i och 
med att avdelningarna själva får identifiera områden där de kan bidra med något och sätta 
mål för dessa. Samtidigt har medarbetarna egentligen ingen delaktighet alls i de 
övergripande målen för företaget. Företaget har som tidigare nämnts testat en styrmodell 
där alla på företaget fick vara delaktiga i företagets mål. Detta upplevdes som väldigt svårt 
att genomföra rent praktiskt och dessutom menar Andersson att: ”Vissa medarbetare önskar 
en viss grad av ledarskap som drar upp de grova riktlinjerna för företaget”. Det balanserade 
styrkortet upplevs därför som en bra kompromiss mellan ingen delaktighet alls och full 
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delaktighet. Kommunikationen mellan medarbetarna, avseende vision, strategi och mål, 
upplevs av några aktörer ha minskat då det nu har blivit enklare och tydligare och 
därmed inte lika mycket att diskutera. Samtidigt hävdar Davidsson att medarbetarnas 
kommunikation på dennes avdelning har ökat. 

En viktig förändring, som också var en av anledningarna till införandet av balanserat 
styrkort, är att företaget har fått en effektivare styrning som kräver mindre tid. 
Fredriksson menar att ledningen, genom det balanserade styrkortet, i större grad har 
kunnat börja målstyra medarbetarna istället för att detaljstyra och därmed frigjort tid till 
annat arbete. Detta var något som upplevdes som ett krav för att företaget skulle kunna 
fortsätta att växa. I och med en ökad målstyrning och minskad detaljstyrning upplever 
ledningen att de flesta torde ha fått en större frihet i sitt arbete.    

En till viss del negativ förändring som styrkortet lett till menar Fredriksson är att: ”Det 
ekonomiska fokuset är större än tidigare på grund av att målen har blivit tydligare, men mest 
eftersom att uppföljningen har blivit mer strukturerad vilket gör att man har en press på sig att klara 
av att uppfylla målen”. 

4.4 Upplevda förändringar på operativ nivå 

På den operativa nivån var de upplevda förändringarna relativt homogena, även om det 
ibland märktes att styrkortet används på lite olika sätt på de olika avdelningarna.  Denna 
skillnad gäller främst hur målen tas fram och hur uppföljningen sker. Att förändringarna 
som användandet av styrkortet lett till är störst på ledningsnivå är alla aktörer överens om.  

En av de stora förändringar som skett på operativ nivå enligt flera aktörer gäller 
uppföljningen, och då inte hur den sker, utan att den ska ske en gång per månad. Att det 
ska ske regelbundet i detta intervall är aktörerna medvetna om, men de hävdar att det 
inte sker i den utsträckning det är tänkt. Det finns ett önskemål hos ett flertal att 
uppföljningen gjordes oftare och mer regelbundet. Variationen mellan aktörerna 
angående hur ofta formell uppföljningen sker är stor, från en gång per vecka till en gång 
per år. Gustavsson menar att: ”Det skulle vara bra med mer uppföljning, att man tar upp det 
mer under årets gång. Det finns så klart mål som läggs åt sidan och det märkte vi nu vid målarbetet 
i år då vi gjorde en avstämning mot hur vi hade klarat förra årets mål och då var det en del som 
hade fallit åt sidan, men samtidigt hinner man ju inte genomföra alla mål”. Vidare anses det vara 
lätt att glömma bort de övergripande målen och att bara fokusera på uppgiften som tagits 
fram om man inte påminns om dem då och då, vilket är viktigt. Aktörerna är ändå 
överens om att uppföljningen sker på ett mer strukturerat sätt än tidigare i och med att 
avdelningschefen nu måste rapportera en gång per månad hur arbetet med målen går.  

Även arbetet kring att ta fram och formulera mål har förändrats enligt aktörerna. I och 
med att de nu får vara med vid målarbetet anser flera aktörer att det är mycket lättare att 
förstå kopplingen mellan visionen, strategin och målen. Henriksson anser samma sak: 
”Nu ser man kopplingen hela vägen, vilket leder till större förståelse, man ser verkligen hela kedjan. 
Det blir inte så att ”varför ska vi göra det här?” utan man vet vad det leder till. Sedan kan man så 
klart ifrågasätta de övergripande målen”. I vilken grad medarbetarna är delaktiga i 
framtagandet av mål varierar dock och Gustavsson menar att de främst får vara med och 
ta fram aktiviteter och inte själva målen, något som enligt Gustavsson skulle vara 
intressant, i alla fall att ha möjligheten att komma med förslag på mål. Ingvarsson menar 
också att: ”Det skulle vara roligt att få vara med vid framtagandet av de övergripande målen någon 
gång, eftersom det känns som mycket är förutbestämt nu”. Johansson menar att medarbetarnas 
delaktighet i målframtagandet är fullt tillräckligt: ”Det känns som att målen för avdelningen är 
utstakade redan innan och det är väl för att få igång arbetet snabbare. Det är ofta svårt att ta 
majoritetsbeslut i grupp och sitta och komma på nya mål. Det blir mycket diskussioner så det är 
bättre att göra så”. 
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Enligt Karlsson blir det ibland för mycket diskussioner vid målframtagandet och det finns 
en önskan om att arbeta på ett mer effektivt sätt för att då kunna komma fram till mer 
konkreta mål. ”Det är ofta mycket diskussioner men man måste komma ur det med en positiv 
anda, ’ok det är de här målen vi har nu, nu kör vi!’, och det kanske vi inte alltid lyckas så bra 
med”. 

Förändringar i det dagliga arbetet gäller främst en ökad motivation och att det nu är 
lättare att se saker i sitt sammanhang. Ingvarsson menar att: ”Det är roligare nu eftersom man 
ser kopplingen mellan sitt dagliga arbete och de långsiktiga målen, dit företaget ska. Man ser hur 
man kan bidra med något”. Denna åsikt delas av i stort sett alla aktörer. Den tydliga 
kopplingen mellan strategin och avdelningsmålen gör också att det är lättare att förstå 
strategin enligt ett flertal aktörer.  

När det gäller motivationen menar flera aktörer att det starka fokuset på mål som nu 
finns på Företaget AB underlättar det dagliga arbetet i och med att man nu får en 
prioritet på vissa frågeställningar, och vet att det är detta de ska arbeta med. Ingvarsson 
delar denna åsikt och tycker att: ”Det är bra nu med tydliga mål, men det är hur jag är som 
person. Det är bra att ha något att sikta mot eftersom det gör en motiverad, istället för att bara jobba 
på”. Några aktörer menar att även om målen gör att man blir motiverad att göra sitt bästa 
så kan ett alltför stort fokus på måluppfyllelse ibland kännas jobbigt och Henriksson anser 
att motivationen inte nödvändigtvis hänger ihop med målen utan att det snarare är 
arbetsuppgifterna i sig som gör en motiverad.  

Ingen aktör anser att de pratar mer med sina kollegor om mål och målarbetet nu än 
tidigare, men de är samtidigt eniga om att de nuförtiden har en mer öppen dialog med 
sin chef angående målen. Johansson menar att detta också leder till att andra saker kan 
komma upp som inte direkt har anknytning till målen, men som ändå är relevanta och 
viktiga, något som är direkt positivt. 

I stort sett alla aktörer tycker att de icke-finansiella målen drivs hårdare nu från 
ledningsnivån och att det enbart är positivt. Samma sak gäller för de långsiktiga målen 
som nu hamnat mer i fokus. Karlsson tycker att: ”Dessa mål genomsyrar organisationen och 
det har verkligen förändrats de senaste åren. De är mycket mer tydliga och konkreta nu”. Att de 
långsiktiga målen nu är tydligare nämner alla aktörer samtidigt som de menar att de är lätt 
att se kopplingen mellan dessa mål och de aktiviteter som de utför dagligen, vilket de 
tycker är väldigt bra. 

Några aktörer upplever att det balanserade styrkortet ibland känns som extraarbete, något 
som egentligen inte bidrar med så mycket. De har inget emot metoden i sig men anser 
att aktiviteterna skulle kunna genomföras mer effektivt. Gustavsson förklarar att: ”Det kan 
kännas att styrkortet är ganska mycket att klara av att gå igenom, mycket jobb och det är som att vi 
inte riktigt klarar av att komma igenom på en tillräckligt kvalitativ nivå. Vi kanske har väldigt hög 
ambitionsnivå när vi ger oss in i det här, men jag känner att man kanske skulle ha förenklat ett 
snäpp för att göra det lättare”. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med utgångspunkt från Nilssons 
modell (2005) och den institutionella teorin, vilken presenterats tidigare. Först analyseras 
tillämpningen av balanserad styrning följt av en analys av de upplevda förändringar som identifierats 
på respektive nivå. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de båda nivåerna gällande upplevda 
förändringar.  

5.1 Tillämpning av balanserad styrning 

När Företaget AB valde att införa en ny styrmodell utgick de ifrån Kaplan och Nortons 
(1996) balanserade styrkort. De gjorde sedan en del mindre förändringar för att bättre 
anpassa styrkortet till deras egen verksamhet. Det balanserade styrkortet bygger 
ursprungligen på fyra perspektiv (Kaplan & Norton, 1996), Företaget AB valde att ta 
med ”medarbetarperspektivet” som ett femte perspektiv. Vidare använder Företaget AB 
”mål” och ”nyckelfaktorer”, medan Kaplan och Norton (1996) använder sig av ”mål” 
och ”mått”. I vissa fall är dock en nyckelfaktor ett mått i företagets styrkort. Det finns 
inga uttalade kausala samband mellan perspektiven, men trots det utgår företaget från att 
varje perspektiv i slutändan bidrar till finansiell tillväxt. Företaget AB har gjort en del 
mindre förändringar, men anses ändå i grunden tillämpa Kaplan och Nortons (1996) 
balanserade styrkort. Vidare analys av tillämpningen av balanserad styrning utgår från de 
tre områdena: utformning, implementering och användning som Nilsson (2005) 
använder. 

5.1.1 Utformning 

Enligt Nilsson (2005) handlar utformningen om att ta fram, formulera och fastställa mål 
och prestationsmått. Detta sker årligen på Företaget AB och de har nyligen genomfört 
detta arbete för tredje året i rad. Det upplevs lättare för varje år, troligtvis eftersom att de 
inblandade blir mer bekanta med arbetssättet. Att formulera själva målen togs det lätt på 
första året. Flera av aktörerna har nu insett vikten av formuleringen och att de måste stå 
för varje mål och att därmed vartenda ord måste vägas. De övergripande målen 
kontrolleras och fastställs av styrelsen och de underliggande målen kontrolleras och 
fastställs av VD. Troligtvis gör detta arbetssätt att de mål som sätts blir rimliga och i linje 
med övriga företaget. Det upplevs också av de flesta aktörerna att kopplingen från vision 
och strategi hela vägen ner till de underliggande målen är väldigt tydlig. Genom att tid 
avsätts för hela avdelningen att tillsammans arbeta med målen så upplever flera av 
aktörerna att de har stor delaktighet och möjlighet att påverka de mål som sätts.  Dock 
upplever vissa samtidigt liten delaktighet eftersom de övergripande målen redan är satta.  

5.1.2 Implementering 

Implementeringen är enligt Nilsson (2005) detsamma som att kommunicera målen och 
prestationsmått. Att VD avsätter tid med varje avdelning för att presentera, och 
därigenom kommunicera, de övergripande målen gör att alla får chans att ställa frågor 
och diskutera de uppsatta målen och därmed en möjlighet att känna en större delaktighet. 
Kommunikationen av de underliggande målen är upp till varje avdelningschef att 
genomföra och därför görs detta på olika sätt. Kanske hade det varit bra att varje 
avdelning har målbilden uppsatt på en gemensam tavla för att öka medvetenheten om 
målen.   

5.1.3 Användning 

Nilsson (2005) delar upp användningen i de tre delmomenten planering, 
utvärdering/mätning/kontroll och beslutsfattande. Hur målbilden används på varje 
avdelning är upp till varje avdelningschef. Genom mer regelbunden 
utvärdering/mätning/kontroll av målbilden skulle troligtvis denna få en än större 
inverkan vid planering och beslutsfattande. På ledningsnivå görs däremot 
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utvärdering/mätning/kontroll månadsvis vilket gör att målen därmed får stor inverkan på 
planering och beslutsfattande.  

5.2 Upplevda förändringar på ledningsnivå 

Med utgångspunkt från Burns och Scapens (2000) och Barleys och Tolberts (1997, s 96) 
definitioner har de upplevda förändringarna från den empiriska insamlingen kategoriserats 
utifrån regler, rutiner och institutioner. De största förändringar på ledningsnivå gäller 
främst rutiner, men vissa regelförändringar har också identifierats liksom början till en 
institutionell förändring. 

5.2.1 Regler 

Regler definieras enligt Burns och Scapens (2000) som hur saker ska göras. Införandet av 
det balanserade styrkortet har medfört tre större förändringar i regler. Dessa är hur vision, 
strategi och mål presenteras, hur målen tas fram samt uppföljningens utformning.  

Att ha gått från ett långt skrivet dokument till de visualiseringsprogram som nu används 
för att presentera vision, strategi och mål är den tydligaste förändringen och upplevs 
enbart positivt av alla. I en lång text, vilket var utformningen tidigare, kan dock en mer 
noggrann beskrivning göras och därför kan vissa mål nu upplevas otydligare, men som 
helhet uppfattas det ändå som en stor positiv förbättring. En förenklad presentation av 
vision, strategi och mål har lett till en bättre överblick och tydligare struktur vilket också 
var en av anledningarna till införandet av det balanserade styrkortet och något som 
verkligen underlättar kommunikationen. Det gör i sin tur att fler personer blir medvetna 
om strategin, vilket i princip är en förutsättning för att kunna arbeta i linje med strategin.  

Processen för att ta fram mål har fått en tydligare struktur i och med det balanserade 
styrkortets olika perspektiv, vilka behandlas var för sig. Risken med det tidigare 
styrsystemet var att de icke-finansiella målen enbart hamnar i fokus då företaget går bra, 
men glöms bort så fort företaget hamnar under press. Fler områden är alltså tydligare i 
fokus än tidigare, vilket också visade sig då flera av aktörerna ansåg att betydelsen av 
icke-finansiella mål har blivit större.  

Den kanske påtagligaste regelförändringen är att en formell månatlig uppföljning nu 
genomförs med alla avdelningschefer vilket i sin tur gör att de måste genomföra 
uppföljningar med sina respektive avdelningar. Det leder till att de flesta upplever en 
större motivation att arbeta mot målen då de faktiskt kontrolleras och följs upp 
kontinuerligt. Detta gör att företaget som helhet i slutändan bättre strävar mot visionen.  

För att kategorisera förändringarna används Burns & Scapens (2000) dikotomiska 
förändringskaraktärer. Alla tre förändringarna är av formell karaktär eftersom det rör sig 
om tydligt uttalade förändringar som införts på direktiv av ledningen. Det har även 
tidigare funnits uppföljningsarbete och målframtagningsarbete, om än i annan form, och 
det nuvarande arbetssättet har utvecklats från tidigare metod. Med anledning av detta 
anses förändringen av dessa vara av evolutionär karaktär, vilket även gäller förändringen 
för hur vision, strategi och mål presenteras. Alla de tre förändringarna är progressiva 
eftersom de uppkommit utifrån ett försökt att hitta nya och bättre lösningar på problem. 
Därmed förstärker förändringen ett instrumentellt beteende. 

5.2.2 Rutiner 

Enligt Burns och Scapens (2000) definieras en rutin som hur saker verkligen görs. En av de 
största rutinförändringarna är att målarbetet har blivit enklare och tydligare. Troligtvis 
beror detta på det balanserade styrkortets uppbyggnad och användningen av 
visualiseringsprogrammet Mind Manager. I styrkortet skapas struktur genom de olika 
perspektiven som också gör att alla perspektiven hamnar i fokus. Styrkortet bidrar även 
till att det är lättare att se hur hela företagets aktiviteter och mål hänger samman och hur 
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varje del påverkar helheten. Då målen bryts ner i verksamheten blir de mer konkreta 
vilket gör att målen upplevs som tydligare. Eftersom målen generellt sett har blivit 
tydligare och kommunikationen av målen bättre har det underlättat för uppföljningen 
och att alla bättre vet vad som krävs av dem. Tillsammans har detta gjort att alla upplever 
att målarbetet har blivit både enklare och tydligare, och därmed är det också tydligare när 
någon inte har skött sina uppgifter, vilket av vissa upplevs som stressande och av andra 
som motiverande. 

En viktig rutinförändring som inte förväntades av företaget är att kommunikationen 
mellan ledning och styrelse har förenklats genom att styrkortet ligger till grund för 
kommunikationen. Även här skapar styrkortet en struktur som i detta fall underlättar för 
ledningen att visa hur företaget presterar.  

Flera aktörer upplever att företaget jobbar bättre åt samma håll än tidigare och fokuserar 
på visionen och företagets önskade läge. Det är svårt att säga om detta bara har med det 
balanserade styrkortet att göra, men troligtvis har det bidragit med en tydlighet åt vilket 
håll företaget ska sträva. Det kan också bero på att företaget senaste åren har försökt 
renodla verksamheten, samla tillverkningen geografiskt sett och skapa hela 
försäljningskoncept.  

På ledningsnivå upplevs det att medarbetarnas på den operativa nivån har fått en ökad 
delaktighet då det själva får ta fram de underliggande målen för avdelningen. Enligt Burns 
et al (1999) är det viktigt att hela företaget är engagerade i ekonomistyrningen för att ha 
möjlighet att förstå utfallet av deras insatser. Samtidigt är ledningen medveten om att 
medarbetarna på den operativa nivån saknar delaktighet i de övergripande målen. Detta 
kommer av den kompromiss som företagets tillämpning av det balanserade styrkortet 
medför. Troligtvis har inte medarbetarna på den operativa nivån samma förståelse och 
helhetsbild som de på ledningsnivå vilket gör det svårt att sätta de övergripande målen. 
Det arbetssätt som nu används gör att medarbetarna får ta fram egna mål vilket gör att de 
får vara delaktiga och målen är i de flesta fall nu konkreta.  

Då dessa rutinförändringar har skett genom att underliggande handlingar och etablerade 
tankemönster förändrats anses de vara av informell karaktär, enligt definitionen av Burns 
& Scapens (2000). Förändringarna anses vara evolutionära då de uppkommit som en 
utveckling av tidigare rutiner, och av samma anledning som för regelförändringarna anses 
även rutinförändringarna vara progressiva. 

5.2.3 Institutioner 

Tillämpningen av styrkortet har lett till en ökad förståelse för målstyrning och dess 
följder, vilket är något som påverkar ledningen i mycket av deras dagliga arbete. Att 
tydliggöra helheten och kopplingen mellan det dagliga arbetet hela vägen upp till 
företagets vision samt en regelbunden och tydlig uppföljning gör att alla arbetar mot 
samma gemensamma mål och har en större vilja att uppnå delmålen. Arbetssättet och 
framförallt tankesättet är nu grundläggande för styrningen, och förståelsen och 
erfarenheten kommer troligtvis att utvecklas mer för varje år. Med utgångspunkt från 
Burns och Scapens (2000) förklaring av en institutionell förändring anses detta vara 
början till en sådan. Den kommer troligtvis också att bli tydligare med tiden då 
förståelsen och erfarenheten av arbetssättet ökar hos medarbetarna. Starten till denna 
institutionella förändring anses vara av informell, evolutionär och progressiv karaktär. 
Detta eftersom förändringarna har skett successivt i underliggande handlingar och då 
förstärkt ett instrumentellt beteende. 
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5.3 Upplevda förändringar på operativ nivå 

Även vid analys av de upplevda förändringarna på operativ nivå har Burns och Scapens 
(2000) och Barleys och Tolberts (1997, s 96) definitioner använts. Precis som på 
ledningsnivå upplevs förändringar främst gällande rutiner, men också regelförändringar 
och starten till institutionell förändring har påträffats vid analysen. 

5.3.1 Regler 

Den största regelförändringen som skett gäller uppföljningen. Det är tydligt uttalat att 
uppföljning ska ske regelbundet och strukturerat, men då det är upp till varje 
avdelningschef att bestämma exakt hur detta utformas i praktiken fungerar det inte lika 
bra på alla avdelningar. Alla aktörer är dock övertygade om att denna förändring, med en 
strukturerad uppföljning, är det som mest påverkar dem i deras dagliga arbete. 

Arbetet med att ta fram och formulera mål är ytterligare en regelförändring. Numera ska 
alla på respektive avdelning en gång per år arbeta gemensamt för att ta fram mål, vilka ska 
ligga i linje med företagets övergripande mål. Precis som med uppföljningen är det 
bestämt att detta ska ske men inte exakt hur, något som gör att det finns stora variationer 
mellan avdelningarna. 

Båda dessa förändringar är tydligt uttalade och införda av ledningen, och enligt Burns 
och Scapens (2000) definition kan förändringarna då karaktäriseras som formella. Då det 
även tidigare funnits uppföljning och målframtagningsarbete anses utvecklingen av dessa 
vara av evolutionär karaktär. Förändringarna har uppkommit då nya lösningar sökts på 
problem som funnits inom företaget. I och med detta anses de förstärka ett instrumentellt 
beteende, vilket Burns och Scapens (2000) menar kan hänföras till en progressiv 
förändring. 

5.3.2 Rutiner 

Enligt Burns och Scapens (2000) samverkar regel- och rutinförändringar, något som 
också har observerats på Företaget AB. Utvecklingen av uppföljningen är kanske den 
regelförändring som också lett till den största rutinförändringen. I och med att det sker en 
regelbunden uppföljning ökar motivationen hos, eller pressen på, medarbetarna att arbeta 
mot de uppsatta målen. Det sker egentligen ingenting om målen inte uppnås, men då ska 
de berörda individerna ha en god förklaring till utfallet. På ett mindre företag där alla 
känner alla är det inte roligt att vara den som ”inte uppnår målen”, varför pressen på 
medarbetarna ökar, vilket kan vara både positivt och negativt.   

Arbetet med att ta fram mål har förändrats relativt mycket då det nu sker gemensamt med 
utgångspunkt från de övergripande mål som ledningen tagit fram. Denna regelförändring 
har lett till att medarbetarna nu har lättare för att förstå kopplingen mellan vision, strategi 
och deras dagliga arbete, vilket i sin tur gör att motivationen och drivkraften för det egna 
arbetet ökar. Att ha tydliga mål att arbeta mot gör också att det blir lättare att prioritera i 
sitt arbete, vilket flera aktörer pekar på som en viktig förändring när det gäller deras 
dagliga rutiner. I och med att medarbetarna nu får vara med att ta fram mål är det lättare 
att acceptera dem, men kanske framför allt att förstå dem. Då både acceptansen och 
förståelsen finns där blir det också mer troligt att arbetet för att uppnå målen blir mer 
prioriterat.  

Ytterligare en viktig rutinförändring är att kommunikationen mellan medarbetarna och 
cheferna nu är mer öppen. Båda parter känner ett större ansvar att uppnå målen, vilket 
kräver en dialog mellan dem. Detta dels för att medarbetarna ska vara medvetna om vad 
som gäller men också för att det ska vara möjligt för avdelningscheferna att se hur arbetet 
fortlöper. 

Med utgångspunkt från Burns & Scapens (2000) definition anses dessa rutinförändringar, 
liksom på ledningsnivå, vara av informell karaktär eftersom de har skett i underliggande 
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handlingar. Ingen förändring anses vara revolutionär, utan snarare evolutionär eftersom 
de uppkommit som en utveckling av tidigare rutiner. Då förändringarna ökar det 
instrumentella beteendet anses de vara progressiva. 

5.3.3 Institutioner 

Tillämpningen av styrkortet har bidragit till en i grunden ökad förståelse för företaget 
som helhet, något som enligt Burns och Scapens (2000) definition kan härledas till en 
institutionell förändring. Genom att gemensamt ta fram mål eller aktiviteter samt att ha 
en någorlunda regelbunden uppföljning finns det numera en tydlighet och en struktur 
inbyggd i styrsystemet. Tack vare detta har medarbetarna nu chansen att se vad deras 
arbete bidrar med till hela företagets utveckling. Ett starkt fokus på mål gör också att det 
finns en känsla av drivkraft och framåtanda i mycket av medarbetarnas dagliga arbete. 
Eventuellt kan det vara tidigt att tala om en institutionell förändring, men det anses i alla 
fall ha påbörjats en förändring i medarbetarnas grundläggande tankebanor och 
beteendemönster. Liksom ovanstående förändringar anses denna institutionella förändring 
vara informell, evolutionär och progressiv eftersom den förstärker ett instrumentellt 
beteende genom att steg för steg förändra etablerade tankemönster. 

5.4 Jämförelse mellan ledningsnivå och operativ nivå 

I stort sett alla aktörer på ledningsnivå nämnde betydelsen av programmet Mind 
Manager, men ingen på operativ nivå. Det kan bero på att denna visualisering främst 
hjälper ledningen med styrning och att strukturera uppföljning. Samtidigt menar flera av 
aktörerna på operativ nivå att det nu är mycket enklare att förstå kopplingen mellan 
vision, strategi och mål, vilket till stor del antas bero på den visualiseringsteknik som nu 
används, även om aktörerna inte själva uttrycker det. En annan skillnad gällande 
regelförändringarna är att avdelningscheferna måste genomföra en uppföljning en gång 
per månad med vd, medan det är upp till avdelningscheferna själva att bestämma hur de 
vill utforma uppföljningen på sin avdelning. Det finns alltså ingen direkt uttalad regel för 
hur detta ska gå till på avdelningsnivå, samma sak gäller för målarbetet. Att det inte är 
uttalat hur målframtagningen och uppföljningen ska ske kan till viss del bero på att det är 
ett mindre företag där möjligheten att se att arbetet fungerar är relativt god.  

När det gäller rutinförändringarna är det här de största skillnaderna finns och kanske 
också bör finnas eftersom ledningen och den operativa nivån har olika arbetsuppgifter. 
Ledningen upplever att de har stor hjälp av det balanserade styrkortet vid daglig styrning. 
Mer tid finns nu till annat då styrkortet bidragit med ökad struktur och tydlighet i 
målframtagning, uppföljning och kommunikation. Att strukturen har ökat är 
medarbetarna på den operativa nivån också överens om, men de har inte lika stor hjälp 
av styrkortet i sitt dagliga arbete. Skillnader märks också i graden av delaktighet vid 
framtagandet av mål. Ledningen är delaktig i att både ta fram de övergripande målen och 
de underliggande, avdelningsspecifika, målen samt dess tillhörande aktiviteter. 
Medarbetarna på den operativa nivån är däremot endast med vid framtagandet av 
avdelningsspecifika mål och ibland endast de tillhörande aktiviteterna. Graden av 
delaktighet på den operativa nivån är alltså i vissa fall liten, men kanske ändå fullt 
tillräcklig. Det är svårt som medarbetare på operativ nivå att bilda sig en 
helhetsuppfattning om företaget, vilken är tillräckligt god för att ha möjlighet att ta fram 
övergripande mål. Att ta fram anpassade mål, som är rimliga att uppnå kanske är det 
svåraste vid tillämpning av ett balanserat styrkort. Att då begära av medarbetarna på den 
operativa nivån att klara detta kan vara att kräva för mycket. De flesta menar att företaget 
nu arbetar mer åt samma håll än tidigare, vilket kan bero på att det nu är enklare för 
personalen längre ner i organisationen att uppfatta vart företaget är på väg, man kan nu se 
sin del i det stora hela, något som tidigare var svårt. Både ledningen och den operativa 
nivån nämner att den vertikala kommunikationen i organisationen blivit enklare och mer 
öppen. Detta kan bero på att målen är satta uppåt i företaget och det är också där 
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uppföljningen och avrapportering sker. Båda nivåerna känner också att pressen ökat i och 
med att målstyrningen blivit tydligare. Det upplevdes inte som att det var något problem, 
men detta är självklart något som kontinuerligt måste följas upp eftersom viss press kanske 
kan öka motivationen men för mycket press kan göra det motsatta. 

På den institutionella nivån ses starten till en förändring vara påbörjad. Att mål eller dess 
tillhörande aktiviteter tas fram gemensamt tillsammans med en någorlunda regelbunden 
uppföljning gör att det nu finns en tydlighet och en struktur inbyggd i styrsystemet. 
Detta har bidragit till att det finns en grundläggande förståelse för företaget som helhet 
och hur det egna arbetet leder företaget framåt, vilket kan öka motivationen. 
Medvetenheten om att arbetssättet inte fungerar perfekt i dag finns också på båda 
nivåerna och det tillsammans med en vilja att förändras och förbättras ytterligare gör att 
denna grundläggande förståelse troligtvis kommer att öka med tiden. Att den 
institutionella förändringen är likartad på de båda nivåerna har antagligen att göra med att 
det är ett mindre företag där avståndet mellan nivåerna är relativt litet. 
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6 Slutsats och diskussion 
Här presenteras de slutsatser analysen gett och de rekommendationer vi vill ge Företaget AB. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens relevans samt förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för det balanserade styrkortets tillämpning 
i ett mindre företag samt att på olika hierarkiska nivåer analysera och jämföra upplevda 
förändringar som tillämpning av balanserat styrkort har medfört. Utifrån syftet 
formulerades två forskningsfrågor. 

1. Hur tillämpas det balanserade styrkortet i ett mindre företag? 

Företaget AB utgick ifrån Kaplan & Nortons (1996) balanserade styrkort när det valde att 
införa en ny styrmodell. En del mindre förändringar gjordes för att bättre passa 
verksamheten, men Företaget AB: s styrkort anses ändå i grunden vara detsamma som 
Kaplan & Nortons (1996) balanserade styrkort. Vidare består tillämpningen enligt Nilsson 
(2005) av de tre stegen: utformning, implementering och användning. Företaget AB 
genomför alla de tre stegen i tillämpningsprocessen. Utformningen är en genomarbetad 
process som sker årligen. Ledningen utformar de övergripande målen och varje avdelning 
får ta fram sina respektive underliggande mål. Hur styrkortet kommuniceras 
(implementeringen) är upp till varje avdelningschef att genomföra och sker därför olika 
på avdelningarna, liksom med utvärdering/mätning/kontroll på den operativa nivån. 
Eftersom kommunikation och utvärdering/mätning/kontroll av målen skiljer sig åt 
mellan de olika avdelningarna får målen en varierande påverkan vid planering och beslut. 
På ledningsnivå sker utvärdering/mätning/kontroll regelbundet varje månad vilket gör 
att målen får en större påverkan vid planering och beslut. Företaget AB tillämpar alltså 
Kaplan & Nortons (1996) balanserade styrkort enligt Nilssons (2005) definition för 
tillämpning, men kan bli bättre vad gäller implementering och användning av styrkortet. 

2. Vilka är de upplevda förändringarna på olika hierarkiska nivåer som 
tillämpning av balanserat styrkort har medfört i ett mindre företag? 

 

• Förändrat arbetssätt avseende målframtagning. Företagets övergripande mål bryts nu ner i 
underliggande mål för varje avdelning. Medarbetarna på respektive avdelning känner 
större delaktighet då de är med och tar fram de underliggande målen eller dess 
tillhörande aktivitet, och då ser hur de bidrar till företaget som helhet.  

• Ökad struktur och tydlighet i uppföljningen. Genom perspektiven skapas struktur och 
genom de nedbrutna målen skapas möjlighet att på ett tydligare sätt mäta 
måluppfyllelse jämfört med tidigare.  

• Mer öppen vertikal kommunikation inom företaget. Målen är tydligare och enklare att 
förstå genom den visualiseringsteknik som används och uppföljning är lättare att 
genomföra. Därmed känner båda parter ett större ansvar att uppnå målen, något som 
kräver en dialog dem emellan. 

Dessa tre förändringar antas till största delen bero på att vision, strategi och mål nu 
framställs på ett tydligare och mer strukturerat sätt. Detta har möjliggjorts genom det 
balanserade styrkortets uppbyggnad i kombination med visualiseringsprogrammet Mind 
Manager. 

Förändringar som skett i regler är i stort sett lika på de hierarkiska nivåerna. Hur arbetet i 
praktiken fungerar, det vill säga rutinerna, har genomgått den största förändringen. 
Denna förändring skiljer sig åt mellan nivåerna, där ledningsnivån upplever en större 
förändring i det dagliga arbetet. Uppföljning skiljer sig också åt då det genomförs 
regelbundet månadsvis på ledningsnivå, men mer sällan på den operativa nivån. Detta är 
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ledningen medveten om och de arbetar för att uppföljningen ska bli bättre. Det sätt som 
företaget valt att tillämpa styrkortet på gör att graden av delaktighet skiljer sig åt mellan 
nivåerna, men det är ett aktivt val som ledningen är nöjd med. Denna åsikt delas av de 
flesta medarbetare på den operativa nivån. Början till den institutionella förändringen är 
samma på båda nivåerna. Detta beror troligtvis på att de grundläggande värderingarna 
ändras samtidigt för hela företaget, speciellt på ett mindre företag där skillnaden mellan 
nivåerna troligtvis är mindre än på ett stort företag. De flesta positiva effekter som kan 
förväntas genom tillämpning av balanserat styrkort är mer eller mindre uppfyllda.  

När det gäller förändringarnas karaktär kan det konstateras att alla upplevda förändringar 
är evolutionära och progressiva, då de uppkommit utifrån en utvecklingsprocess som 
söker efter nya och bättre lösningar. Samtliga regelförändringar är formella eftersom de är 
tydligt uttalade och införda på ledningens direktiv. När det gäller rutin- och 
institutionsförändringar är dessa informella då de skett genom att underliggande 
handlingar och etablerade tankemönster förändrats. Förändringarnas karaktär är lika på de 
båda nivåerna. 

De samlade slutsatserna från studien är att Företaget AB tillämpar en variant av Kaplan 
och Nortons (1996) balanserade styrkort enligt Nilssons (2005) definition för tillämpning. 
Det finns dock utrymme för förbättring främst gällande implementering och användning 
av styrkortet. De viktigaste upplevda förändringar som tillämpningen av balanserat 
styrkort gett är ett förändrat arbetssätt avseende målframtagning, ökad struktur och 
tydlighet i uppföljningen samt en mer öppen vertikal kommunikation inom företaget. 
Dessa tre förändringar beror i sin tur till största delen på att vision, strategi och mål nu 
framställs på ett tydligare och mer strukturerat sätt. Det har skett förändringar både 
gällande regler och rutiner och till viss del även institutioner på båda nivåerna. Den 
största skillnaden mellan nivåerna hittas vid förändringar som rör rutiner. Samtliga 
förändringar är evolutionära och progressiva. Regelförändringarna är formella medan 
rutin- och institutionsförändringarna är informella. 

6.2 Rekommendationer 

Det finns en önskan hos flera aktörer på den operativa nivån att uppföljningen ska ske 
oftare för att kontinuerligt följa arbetets utveckling. Då är det lättare att se hur läget är 
och vad som återstår att göra och chansen att målen uppnås anses då öka. En mer 
kontinuerlig uppföljning skulle också påminna medarbetarna om företagets övergripande 
mål, om vart företaget är på väg. Detta skulle kunna höja motivationen ytterligare 
eftersom man då påminns om det egna arbetets betydelse.  

Ytterligare en observation som gjorts var den skillnad som finns mellan avdelningarna, 
både när det gäller hur målen tas fram men också hur uppföljningen genomförs. Vissa 
avdelningar har kommit långt inom några områden och andra avdelningar har jobbat mer 
med andra områden och därmed finns potential att lära av varandra för att på så sätt driva 
hela företaget framåt. Givetvis är det svårt att få avdelningarna att jobba på samma sätt 
fullt ut, och det är heller inte önskvärt på grund av de olikheter i struktur som finns. 
Skillnaderna beror till stor del på att det saknas regler för hur arbetet ska genomföras och 
detta är ett medvetet val som företaget gjort, men om kommunikationen mellan 
avdelningarna ökade skulle det vara möjligt att ta till sig och använda andra metoder och 
arbetssätt som passar avdelningen, men som tidigare kanske inte uppmärksammats.  

Idag upplever vissa medarbetare att arbetet med att ta fram mål inte riktigt lyckas, utan att 
arbetet fastnar vid en diskussion. Då själva målframtagandet är en mycket väsentlig del av 
tillämpning av ett balanserat styrkort är det viktigt att komma igenom arbetet med en bra 
känsla så att alla är medvetna om vad som gäller. Diskussioner behövs men att målen i 
slutändan blir väldefinierade underlättar kommunikationen av dem och därmed också 
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arbetet för att uppnå dem. Struktur och tydlighet är nyckelord som är viktiga att tänka på 
genom hela processen, från framtagning av mål till uppföljning av dem. 

Till sist vill vi poängtera att en alltför hård styrning mot mål inte är till fördel för 
företaget. Alla personer är olika och klarar av att arbeta under press olika bra. Därför är 
det viktigt att komma ihåg att ha en öppen dialog mellan ledningen och medarbetarna på 
den operativa nivå så att eventuella signaler på att målstyrningen är alltför hård kan 
upptäckas i tid och då förhindras.  

6.3 Diskussion 

Den institutionella teorin som har använts anses ha gett en bra grund för att tolka de 
förändringar som har skett då den bidragit med en struktur i arbetet med att upptäcka, 
kategorisera och karaktärisera dem. Uppdelningen i regler, rutiner och institutioner gör 
att en kritisk granskning av de upplevda förändringarna är nödvändig för att kunna 
kategorisera dem och för att identifiera om det ens är en förändring som skett. Vidare gör 
den dikotomiska uppdelningen i teorin att varje förändring måste studeras och diskuteras 
ingående, och därmed bidrar teorin till en djupare förståelse för förändringar och dess 
karaktärer.  

Det balanserade styrkortet är i grunden utvecklat för större företag och de flesta studier av 
styrkortets tillämpning är gjorda i större företag. Det anses därför relevant att undersöka 
tillämpningen av det balanserade styrkortet i mindre företag, speciellt eftersom det idag 
används i stor utsträckning i de flesta storlekar av företag. Denna studie anses ha bidragit 
med ny kunskap om tillämpningen av balanserat styrkort och vilka upplevda förändringar 
som tillämpningen av det ger i mindre företag. Studien har därmed också öppnat upp för 
fortsatt forskning inom området. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats har undersökt skillnader mellan olika hierarkiska nivåer på ett företag. På 
grund av företagets uppbyggnad fanns det i praktiken endast två olika nivåer. Med 
anledning av detta anser vi att det skulle vara av intresse att undersöka ett företag med fler 
hierarkiska nivåer för att se om det finns ytterligare skillnader då antalet nivåer ökar. 

Utformningen av denna studie är kvalitativ och det är ett företag som har undersökts. 
Det finns därför anledning att undersöka om de effekter som denna studie visar att 
tillämpningen av ett balanserat styrkort lett till hos ett mindre företag är generella. I en 
kvantitativ studie skulle det vara möjligt att utreda om de slutsatser som dragits här även 
kan generaliseras. En kvantitativ studie inom Företaget AB, där alla medarbetare är 
delaktiga, vore även det intressant att studera. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Tillämpning 

• Hur utformas målen i verksamheten? 

• Hur kommuniceras målen ut? 

• Hur ofta följs målen upp?  

• Hur sker uppföljning? 

• Vilka är delaktiga i uppföljningen? 

• Har det skett förändringar i regler efter införandet av det balanserade styrkortet? 

- Dokumenterade eller icke-dokumenterade? 

• Har det skett några förändringar i ditt dagliga arbete efter införandet av det 

balanserade styrkortet? 

Effekter 

• Vilka viktiga förändringar anser du att det balanserade styrkortet har medfört? 

- För dig, din avdelning och för företaget som helhet? 

•  I vilken utsträckning tror du att det kan ha berott på det balanserade styrkortet? 

• Anser du dessa förändringar har skett i samma utsträckning på ledningsnivå som 

på operativ nivå? 

• Strategi 
- Har kommunikation av företagets strategi förändrats? 

- Har förståelsen för strategin förändrats? 

- Har enigheten kring strategin förändrats? 

• Mål 
- Har kommunikation av företagets mål förändrats? 

- Har acceptansen av målen förändrats? 

- Har långsiktiga mål blivit tydligare och mer i fokus? 

- Har medarbetarnas delaktighet i målen förändrats? 

- Tycker du att medarbetarna jobbar mot ett gemensamt mål? 

- Har betydelsen av icke-finansiella mål förändrats? 

- Hur tycker du att införandet av det balanserade styrkortet har påverkat dig att 

arbeta med uppgifter som inte direkt leder till måluppfyllnad?  
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• Kommunikation 

- Har kommunikation mellan medarbetare förändrats?  

- Har kommunikation mellan underställda och chefer förändrats? 

• Motivation 

- Har din motivation att arbeta mot målen förändrats? 

- Har ditt fokus på arbetet påverkats något? 

• Övrigt 

- Anser du att organisationens prestation har påverkats på något sätt efter 

införandet av det balanserade styrkortet? 

Förväntningar 

• Hade du några förväntningar innan detta infördes? 

• Vilka förändringar förväntade du dig? 

• Ligger förändringarna som skett i linje med dessa? 

• Finns det förändringar som inträffat som du inte förväntat dig? 

- Var dessa positiva, negativa? 
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Bilaga 2: Aktörssammanställning 
 

Aktör Nivå Datum Cirkatid (min) 

Andersson Ledning 6:e maj 2008 20 

Bertilsson  Ledning 19:e april 2008 35 

Davidsson Ledning 6:e maj 2008 35 

Eriksson  Ledning 19:e april 2008 25 

Fredriksson  Ledning 6:e maj 2008 20 

Gustavsson Operativ  6:e maj 2008 20 

Henriksson Operativ  6:e maj 2008 20 

Ingvarsson Operativ  6:e maj 2008 20 

Johansson Operativ  6:e maj 2008 30 

Karlsson Operativ  19:e april 2008 30 
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Bilaga 3: Organisationsschema 

Ekonomi VD assistent

IT Marknad

Kvalitet Forskningssamordning

Tekniksamordning

Key Account Management

FÖRSÄLJNING

Försäljning

Projektadministration Projektteam
Projektledare /
Systemledare

Projektledning

Teknikresurs

Utveckling

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt3

PRODUKTION
Produktionsledare

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

PRODUKTION
Produktionsledare

Inköp

Logistik

INKÖP PRODUKTIONSTEKNIK EFFEKTIVITET

Produktion

Verkställande Direktör
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Bilaga 4: Visualisering av målbilden i Mind Manager 
 

 


