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Sammanfattning 
Strategiprocessen är en viktig fas för en organisation och är underlag för de strategiska 

mål, styrmått och handlingsplaner som styr den dagliga verksamheten. För de 

organisationer som väljer att arbeta med styrkortsmodellen ger den strategiska planen 

underlag till strategiska mål i strategikartan som i sin tur leder till styrmått i styrkort och 

vidare till individuella handlingsplaner.   

 
Tidigare forskning visar att styrkortsmodellen passar bäst vid värdebaserad styrning och 

är ett strategiskt beslut där hela organisationen bör förberedas och involveras. 

Strategikartan är en grafisk modell som enkelt kommunicerar strategiska mål och 

samband mellan perspektiven i styrkortet samt för att minimera risker och optimera 

organisationen.  

En av de större utmaningarna för att lyckas med strategiformulering och styrkort är att 

hela organisationen involveras i processen och att styrkortet integreras i affärssystem och 

rapportering.  

 

Syftet med denna studie har därför varit att studera och få en djupare förståelse av hur 

svenska organisationer genomför strategiformulering och koppling till strategikarta och 

styrkort. Studien har utförts som en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Tre organisationer har studerats som representerar olika branscher och 

storlekar.  

Resultatet visar att endast en av de tre studerade organisationerna använder strategikarta 

på övergripande nivå för att definiera övergripande strategier och mål. Samtliga 

organisationer har anpassat sina styrkort efter organisationens vision eller huvudsakligt 

fokusområde. En av organisationerna definierar sina huvudstrategier helt utanför 

styrkortsmodellen medan styrkort används avdelningsvis. En annan organisation har 

vidareutvecklat styrkortsmodellen med strategibokslut av trafikljusmodell, långsiktiga 

strategiplaner och daglig information av nyckeltal via sitt intranät. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The strategy process is an important phase in the organization. If an organization decides 

to work with the Balanced Scorecard model it starts with formulating the business idea, 

mission and vision. Then you define strategic objectives in the strategy map followed by 

measurements and targets in the Balanced Scorecard. This leads to and individual 

objectives and action plans. 

 

Earlier studies have shown that the Balanced Scorecard model is working best in value 

based organizations and it is important to get all people in the organization involved. The 

strategy map is a graphical model showing causal relationships between strategic 

objectives and perspectives and can be used to eliminate risk and optimize the 

organization. 

 

One of the challenges implementing the Scorecard model is to get leading people 

involved in the process and include the Scorcard in the business system.  

 

The aim of this study has been to get a deeper understanding of how Swedish 

organizations execute the strategy process based on the Balanced Scorecard model. This 

study has been done with a qualitative method and semi structured questions. Three 

organizations have been chosen representing different areas and sizes. 

 

The result shows that only one of three organizations was using strategy map on top level 

to define overall strategies and objectives. All organizations has designed and adjusted 

their Scorecards based on the organization vision or main perspective. One of the 

organizations defined their main strategies outside the Balanced Scorecard model while 

scorecards were used only on department level. Another organization has done further 

development of the Scorecard model with an annually traffic light strategy review, long 

term strategy planning and daily intranet report of the Scorecard measures. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning till balanserat styrkort 

För att framgångsrikt styra en organisation behöver ledningen formulera en tydlig 

affärsidé, vision och strategi
1
. Organisationen måste även identifiera fokusområden för 

organisationen och sätta mål och styrmått för dessa
2
. 

 

Balanserat styrkort är en av de etablerade modeller som idag används för att styra en 

organisation och länka ihop de fokusområden som är relevanta. I bilaga ett till fyra finns 

korta beskrivningar av strategikarta, styrkort samt definitioner och begrepp. Vi väljer att 

förkorta balanserat styrkort med styrkort i den fortsatta texten. 

 

I Sverige har styrkort använts med varierande framgång av flera större organisationer 

som t.ex. AMF Pension, Skandia, Ericsson, Helsingborgs kommun, Jönköpings landsting 

och Nordea som alla införde styrkort runt millennieskiftet
3
.  

 

I sin senaste bok om styrkort, The execution premium: linking strategy to operations for 

competitive advantage fokuserar Kaplan och Norton på strategiutveckling och processen 

de kallar strategy mapping. Att skapa kopplingar mellan organisationens processer och 

strategi anser de vara ett av de viktigaste stegen i framtagandet av styrkort
4
. 

 

Detta är inget nytt, redan 1978 skriver Miller och Friesen att flertalet karakteristiska 

organisationsegenskaper ofta samspelar och ett holistiskt synsätt behövs för att beskriva 

och dela in organisationer i framgångsrika eller olönsamma arketyper
5
. 

 

Vårt syfte har varit att studera strategiformulering och strategikartor i relation till styrkort 

i svenska organisationer.  

 

1.2 Problematisering 
 

1.2.1 Problembakgrund 

I industrisamhället mellan 1850 till 1975 var framgångsrika organisationer beroende av 

stordriftsfördelar av produktionskapacitet
6
. Lönsamheten mättes via avkastning på 

arbetande kapital, sedan styrdes kapital till produktionsenheter med största 

produktiviteten. Det nya informationssamhällets ankomst med större immateriella 

tillgångar krävde nya mätetal då värdet av kunskap, patent, informationsteknologi, 

mjukvara, databaser och personal blev viktiga. En organisation måste idag även investera 

i utveckling av framtida produkter, personal, tjänster och marknader för att säkerställa 

överlevnad, hållbarhet och utveckling
7
. 

                                                      
1 Berglund Åke, Blomquist Anders. Skapande affärsutveckling-att driva förändringsarbeten, Stockholms universitet, 

Företagsekonomiska institutionen, 2004, s. 11ff. 
2 Nordstrand Lena Maria, Högsta Stig. Personlig kompass med Balanced Scorecard för arbetsglädje och ökad effektivitet, 

Linköping, Affärslitteratur, 2000, s. 55ff. 
3 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, Malmö, 
Liber Ekonomi, 2003, s. 97ff. 
4 Kaplan Robert S., Norton David P.. The execution  premium: linking strategy to operations for competitive advantage, 

Boston, Mass., Harvard Business School Press, 2008, s. 1.  
5 Miller Danny, Friesen Peter H.. Archetypes of strategy formulation, Management science, Vol. 24, Issue 9, 1978, s. 921ff.    
6 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, Göteborg, ISL Förlag AB, 1999, s. 

12. 
7 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s. 12ff. 
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Balanserat styrkort kompletterar de historiska finansiella styrtalen med styrtal som 

påverkar det framtida resultatet. Dessa styrtal härleds ur organisationens vision, affärsidé 

och strategi. Normalt finns fyra fokusområden där strategiska mål, styrmått och 

handlingsplan tas fram för samtliga områden. Det finansiella fokusområdet visar 

historiska värden med de övriga handlar om att säkerställa framtiden
8
.   

 

Styrkortet har även fått kritik, ett stort antal misslyckanden har rapporterats och många 

organisationer har gett upp sina satsningar på styrkort
9
. Enligt Olve et al finns det de som 

säger att styrkortet som på engelska förkortas BSC bara är ett trebokstavsmode som 

TQM, BPR, ABC etc
10

. Samma öde som drabbade dem, att de var på modet och 

tillämpades felaktigt kan även drabba styrkortet.  

 

Olve et al sammanfattar i sin bok efter flera års arbete med styrkort i Sverige att 

användning av styrkort i sig inte är någon garanti för framgång
11

. Den överoptimism som 

tidigare omgett styrkort nådde sin kulmen runt millenniumskiftet. Misslyckanden som 

gjorts har gett styrkort ett dåligt namn. Organisationer behöver styrning då organisation 

handlar om samordning. Många medarbetare i en organisation behöver involveras i 

arbetet för att gemensamt komma fram till hur organisationen skall bli framgångsrik. 

Olve et al tror att termen balanserat styrkort kan försvinna i framtiden för att balanserade 

mått kan bli en naturlig del av organisationens beskrivning och kombineras med 

traditionella styrverktyg
12

. 

 

1.2.2 Problemdiskussion 

Balanserat styrkort har blivit en etablerad styrmodell inom många organisationer. Andra 

organisationer överväger att införa balanserat styrkort. Ett ökat beroende av immateriella 

tillgångar var huvudsakliga skälet att söka efter styrverktyg som kunde använda andra 

mått än de traditionella
13

.  

 

Norton och Kaplan anger i sin studie från 2001 att de vanligaste orsakerna till att 

organisationer misslyckats med att införa styrkort. De är; ointresse från 

organisationsledningen, syn på styrkortet som engångsföreteelse, för få inblandade eller 

att det endast är något för organisationsledningen
14

. En undersökning i Fortune, 1999, 

visar att 70 % av alla misslyckande införanden av styrkortet orsakas av dåligt 

genomförande
15

. Många ledare var enligt samma undersökning då övertygade om att det 

räckte med att ta fram vision och strategi för att lyckas.  

 

                                                      
8 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s. 17ff. 
9 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 11. 
10 Ibid. s. 11.  
11 Ibid. s. 349ff. 
12 Ibid. s. 355. 
13 Ibid. s. 16. 
14 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 

New Business Environment, Harvard Business School Press, Vol. 4, Issue 4, 2001, s. 366. 
15 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 
New Business Environment, s. 1. 
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Det visade sig även att 85 % av personerna i ledande managementbefattningar ägnade 

mindre än en timme per månad för att diskutera strategi som alltid bör ingå i agendan på 

alla återkommande möten
16

.  

 

1.2.3 Problematik 

Problemdiskussionen ovan visar på flera utmaningar för en ledningsgrupp vid 

strategiformulering och införande av styrkort. 

 

Första steget vid införande av styrsystem är framtagande av strategisk plan med affärsidé, 

vision och mission. Nästa steg är strategiformulering varefter styrkartan tas fram med 

definiering av strategiska mål. Därefter tas styrkort fram med relevanta mätetal och 

målvärden
17

. 

 

Denna studie har gjorts för att studera hur svenska organisationer genomför 

strategiformulering och kopplingen till styrkarta och styrkort. Även den strategiska 

planen behöver studeras då den styr strategiprocessen. 

 

Det finns flertalet vetenskapliga artiklar om strategiformulering i samband med styrkort, 

däremot få empiriska studier av hur strategiprocessen tillämpas
18

. Denna studie avser att 

studera detta område i Sverige.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

För att besvara vår övergripande frågeställning preciseras problematiken enligt följande: 

 

o Hur arbetar svenska organisationer med strategiformulering, strategikartor i 

relation till styrkort? 

o Hur har styrkortsarbetet förändrat deras långsiktiga resultat? 

 

1.4 Syfte och avgränsningar 

Vi har studerat hur svenska organisationer arbetar med styrkort med fokus på 

strategiprocessen samt hur styrkort och strategikartor används och hur resultatet 

förändrats i relation till styrkortsarbetet. Vi avgränsar oss således till fasen 

strategiformulering, strategikarta och styrkort. 

 

1.5 Disposition av uppsatsen 

Vår litteraturstudie innehåller ett flertal studier av strategiformulering, strategikartor och 

styrkort med aspekter på detta. Empiridelen ger en ögonblicksbild av hur de undersökta 

organisationerna arbetar med strategiformulering samt deras erfarenheter och hur de 

anpassat modellerna efter sin dagliga verklighet. I analysdelen ställs sedan empirin i 

relation till relevant teori. Slutdiskussionen svarar därefter på forskningsfrågorna och ger 

vidare aspekter på området.  

 

                                                      
16 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 

New Business Environment, s. 13. 
17 Gwangwava N., Mhlanga S., Goriwondo W. Implementation of a Computerized Balanced Scorecard (BSC) System in a 
Manufacturing Organization in Zimbabwe, International Journal of Soft Computing and Engineering, Vol. 2, Issue 6, 2013, s. 

238. 
18 Tapinos E., Dyson RG, Meadows M.. Does the Balanced Scorecard make a difference to the strategy development process?, 
Journal of Operational Research Society, Vol. 62, Issue 5, 2011, s. 888. doi:10.1057/jors.2010.99.   
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2. Litteraturstudie 

 

2.1 Tidigare forskning om strategiformulering 

Miller och Friesen beskriver 1978 olika arketyper av strategiformulering. De undersökte 

nyckeltal från organisationer över tid från Fortune Magazine och identifierade sedan 31 

relevanta variabler som visar karakteristiska organisationsegenskaper. Dessa samspelar 

ofta och ett holistiskt synsätt behövs för att beskriva och dela in organisationer i 

arketyper. Genom att kombinera och gradera dessa egenskaper fick de fram tio olika 

karakteristiska organisationstyper med olika strategiformulering varav sex var 

framgångsrika och fyra olönsamma och på väg utför. Genom att studera dessa 

organisationstypers strategiformulering kan vi utläsa att denna del i ledningens plan helt 

styr organisationens kultur och är vital och avgörande för organisationens framgång
19

.  

 

I artikelns exempel kan vi även utläsa att organisationer över tid befinner sig i olika 

utvecklingsstadier och organisationen förmodligen behöver ändra sin övergripande 

strategi över tid för att vara framgångsrik i sin omvärld. Strategiegenskaperna och 

viktningen av dessa skapar den övergripande strategin
20

.  

 

Artikelförfattarna valde att analysera befintliga organisationer för att identifiera 

karakteristiska organisationsinriktningar. Organisationer kan idag ha stor nytta av denna 

analys för att identifiera sig och dra nytta av tidigare erfarenheter. Artikeln skrevs för 35 

år sedan långt innan styrkortsmodellen introducerades och visar att strategiformulering i 

relation till organisationens omvärld är helt avgörande för att skapa framgångsrika 

organisationer
21

. 

 

Tidigare forskningsresultat visar enligt Okumus att styrkortet är kopplat till 

strategiimplementering
22

. Dessutom tillägger Okumus att strategiska beslut som 

implementeras i organisationen inte alltid överensstämmer med strategin eller dess 

kritiska faktorer. Det går inte heller enligt samma artikel att hantera strategi formulering 

och implementering som separata. Framförallt beror detta på hur de kritiska faktorerna 

samverkar med varandra
23

. Enligt Hrebiniak är en effektiv strategi implementering 

resultatet av en bra planering och strategiformulering
24

.  

 

2.2 Tidigare forskning om styrkortet 

Enligt Kaplan och Norton kan styrkortet betraktas som ett strategiskt 

managementsystem
25

. Framförallt ger styrkortet insikt om hur organisationen kan 

sammankoppla långsiktiga strategiska mål med ett kortsiktigt handlade
26

. Vidare 

diskuteras även vikten av att kommunicera strategi i hela organisationen för att kunna 

uppnå målen effektivt
27

. Från organisationens vision fastställs relevanta styrkortsmål
28

.  

                                                      
19 Miller Danny, Friesen Peter H.. Archetypes of strategy formulation, Management science, Vol. 24, Issue 9, 1978, s. 921ff. 
20 Miller Danny, Friesen Peter H.. Archetypes of strategy formulation, s. 924ff. 
21 Ibid. s. 921- 933.   
22 Okumus Fevzi. A framework to implement strategies in organizations, Managment Decision, Vol. 41, Issue 9, 2003, s. 873. 
23 Okumus Fevzi. A framework to implement strategies in organizations, s. 879ff. 
24 Hrebiniak Lawrence G.. Obstacles to Effective Strategy implementation. Organizational Dynamics, Vol. 35, No 1, 2006, 

s.12. 
25 Kaplan Robert S., Norton David P.. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business 
Review, Vol. 74, No. 1, 1996, s. 150. 
26 Kaplan Robert S., Norton David P.. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, s. 152. 
27 Ibid. s.154. 
28 Ibid. s.152. 
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Problemet i stora organisationer är ofta att det blir ett gap mellan senior management 

team på toppen och personer ute i fältet med direkt kundkontakt. Det kan även finnas 

olika uppfattningar om innebörden i vad visionen står för mellanchefer i större 

organisationer. I artikeln beskrivs en bank där styrkortet tvingade de 25 cheferna att hitta 

konsensus i visionen för att översätta den till termer med praktisk mening ute i 

organisationen
29

. 

 

Ett sätt att lösa detta är att som Skandia, årsvis publiceras en Business Navigator där de 

beskriver sin vision, strategi och styrmått relaterade till styrkortet där alla årsvis kan följa 

organisationens utveckling. Att arbeta med styrkort är en kontinuerlig process, skriver 

Norton och Kaplan, där fyra steg återkommer kontinuerligt. Vision, strategiska mål och 

styrmått bör ses över årsvis av organisationsledningen
30

.  

 

För att skräddarsy styrkortet till Skandias situation gjordes en del anpassningar. Ett 

humanperspektiv placerades i hjärtat av modellen för att visa att personalen sågs som 

viktigaste resursen i organisationen. Finansfokus lades som ett tak över hela modellen för 

att skydda övriga delar och förnyelse- och utvecklingsfokus för att symbolisera en stark 

grund. Skandia skapade tidigt ett datorbaserat system, Dolphin för att kunna samla ihop 

alla uppgifter. Inmatade data visades med färgkoder för att visa om siffrorna var på eller 

vid sidan av målet. Tredagarsseminarier med organisationsspel fick medarbetarna att 

testa och förstå innebörden i systemet. Man hade dock problem under flera år med att få 

medarbetarna aktiva med verktyget Dolphin och Navigator
31

.  

 

Med strategikartor och bonussystem försökte Skandia lösa detta och arbetet med 

Navigatorn till rutin. Först när beslut togs att månadsrapporterna skulle utföras i enlighet 

med Navigatorn började allt fungera och ledningen kunde börja läsa av viktiga 

indikatorer för att ta strategiska beslut
32

.  

 

En viktig aspekt för att lyckas med styrkortet ligger i länken mellan mätetal på utförandet 

och strategin. I en studie av Banker, Chang och Pizzini gjordes ett experiment för att 

bedöma hur avdelningschefer litade på mätetal kopplade till styrkort 
33

. Det visade sig att 

endast när vi har en tydlig bild av avdelningens strategier förlitar vi oss mer på strategiskt 

länkade mätetal kopplade till styrkort. 

 

AMF Pension ställdes inför fakta att förlora sitt monopol och börja konkurrera för att 

kunna få nya och behålla gamla kunder. Dessutom måste de öppna för allmän insyn och 

160 anställda måste ändra sin mentala attityd. Hösten 1999 utvecklade därför ledningen 

styrkort för hela organisationen och involverade alla anställda för att basera detta på 

AMF:s grundstrategi; skalekonomi, öppenhet, flärdfrihet och närhet till kund. Styrkortet 

användes för att samla ihop organisationen runt kostnadsbesparingar för att kunna 

erbjuda låga premier. Genom att använda styrkort i alla arbetsgrupper och genomföra 

seminarier parallellt i organisationen har man hos AMF enligt bokens författare med 

                                                      
29 Kaplan Robert S., Norton David P.. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, s.153. 
30 Ibid. s. 154ff. 
31 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 57ff. 
32 Ibid. s. 93.  
33 Banker Rajiv D., Chang Hsihui, Pizzini Mina J.. The Balanced Scorecard: Judgmental Effects of Performance Measures 
Linked to Strategy, The Accounting Review, Vol. 79, No. 1, 2004, s. 1ff. 
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hjälp av styrkortet fått till stånd en mycket tydlig gemensam strategi, de kommunicerar 

strategiska förändringar och följer upp nytt beteende
34

. 

 

2.3 Styrkortsmodellen i relation till koncernstrategi och organisationsnivå 

För att kunna besluta om hur styrkortet skall användas behöver organisationen först 

identifiera vilken typ av organisatorisk nivå, vilken koncernstrategi som föreligger och 

hur ledningen vill arbeta
35

.  

 

 
 
Figur 1. Källa: Nilsson Fredrik, Olve Nils-Göran. Control systems in multibusiness companies: from 

performance management to strategic management. European Management Journal, Vol. 19, Issue 4, 

2001, s. 356. 

 

Till vänster i figuren ovan kan vi se att där mångfacetterade organisationer övergripande 

styrs som portföljer brukar en mer traditionell finansiell styrning vara den mest använda. 

Koncernledningen mäter då de olika affärsenheterna med strikta finansiella nyckeltal och 

överlåter detaljstyrningen till ledningen i varje affärsenhet. I mitten av figuren där 

synergier eftersträvas brukar värdebaserad styrning som t.ex. styrkort användas i hela 

organisationen. Vid portföljhantering kan ett värdebaserat styrsystem mycket väl 

förekomma nere på respektive affärsenhet medan dessa endast rapporterar kortsiktiga 

nyckeltal upp till koncernledningen
36

. Genom detta förfarande kan beslutsfattande och 

styrning decentraliseras till respektive affärsenhet.  

 

De ekonomiska mått som används till vänster ofta brukar finnas med i styrkorten till 

höger i bild. Värdebaserad och strategisk styrning är generellt mer användbara för att 

länka strategi till individuella prestationer på en lägre organisationsnivå. En ledning som 

vill arbeta mer höger vill förstå affärsmodellen för hela organisationen. Således behövs 

då omfattande kunskaper hos koncernledningen
37

. 

 

 

                                                      
34 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 98ff. 
35 Ibid. s. 278ff. 
36 Nilsson Fredrik, Olve Nils-Göran. Control Systems Multibusiness Companies: From Performance Management to Strategic 

Management, European Management Journal, Vol. 19, Issue 4, 2001, s. 344ff. 
37 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 279. 
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2.4 Teoretisk referensram 

 

2.4.1 Strategipyramid 

Affärsidén beskriver hur organisationen arbetar i nuläget medan visionens uppgift är att 

beskriva ett framtida önskvärt tillstånd av affärsidén. En bra vision ger en vägledande 

bild av organisationens framtida marknad, kundbehovet som ska tillfredställas och hur 

man tänker göra detta
38

. Visionen är bas för framtagandet av strategiformulering och 

strategikartans strategiska mål uppdelat per fokusområde. Strategikartan är sedan basen 

för utvecklingen av det balanserade styrkortet. Hela utvecklingsprocessen från 

utvecklandet av mission till handling illustreras i strategipyramiden, (se nedan bild
39

.) 

 

 
 

Figur 2. Källa: Gwangwava N., Mhlanga S., Goriwondo W. Implementation of a Computerized 

Balanced Scorecard (BSC) System in a Manufacturing Organization in Zimbabwe, International 

Journal of Soft Computing and Engineering, Vol. 2, Issue 6, 2013, s. 238. 

 

Ofta är en organisations vision och mål tydliga och vi har alla parametrar och kunskap för 

att ta beslut men vi vet inte vad vi skall göra med kunskapen, detta kallas på engelska 

knowing-doing-gap
40

. Strategikartan förklarar grafiskt och överskådligt hur strategierna 

för de olika perspektiven samverkar och vi ser hur vårt eget arbete leder vidare i 

organisationens process. Detta kallas för orsak och verkan samband (cause-and-effect). 

 

Norton och Kaplan beskriver själva att strategikartor enkelt visuellt visar en organisations 

viktigaste mål och hur de hänger samman
41

. Vi kan här följa hur lärande och 

                                                      
38 Berglund Åke, Blomquist Anders. Skapande affärsutveckling–att driva förändringsarbeten, s. 21ff. 
39 Gwangwava N., Mhlanga S., Goriwondo W. Implementation of a Computerized Balanced Scorecard (BSC) System in a 

Manufacturing Organization in Zimbabwe, International Journal of Soft Computing and Engineering, Vol. 2, Issue 6, 2013, s. 
238. 
40 Scholey Cam. Strategy mapping - Using strategy maps to drive performance, CPA Canada, s. 2. 
41 Kaplan Robert S., Norton David P.. Having Trouble with Your Strategy? Then map it. Harvard Business Review, Vol. 78, 
Issue 5, 2000, s. 174. 
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utvecklingsperspektivet ger input till området interna processer som i sin tur ger input till 

kundperspektivet som slutligen landar i och ger resultat i det ekonomiska
42

.   

 

 
 
Figur 3. Källa: Sheehan Norman. Ready for risk – Strategy maps to survive and thrive, CMA 

Magazine, Vol. 86, Issue 1, 2012, s. 15. 

 

Ett vanligt misstag, skriver de, är att organisationer endast mäter sina egna 

fokusområden. I fallet som nämns med Mobil Oil är det lika viktigt att mäta sin 

återförsäljares kritiska framgångsfaktorer då det är dem som kunden träffar och Mobil 

Oils resultat kommer av ett framgångsrikt samarbete
43

. 

 

Johanson et al argumenterar att mer forskning behövs för att kunna uppnå en lösning på 

dilemman som t.ex. implementering och att balansera olika perspektiv i styrkortet
44

. 

Vidare noteras vikten av att finna balans mellan styrkortets perspektiv. Enligt Johanson et 

al innebär balans inte att alla fyra perspektiven är lika viktiga
45

. I Norreklit et al skildras 

hur kundperspektivet ger input i det ekonomiska perspektivet
46

. Dessa två perspektiv 

anses vara nödvändiga för att lyckas medan de övriga perspektiven hänvisar specifikt till 

organisationen
47

. En annan fråga är vikten av strategiformulering för att lyckats med 

strategiimplementering. Strategiformulering är tvärorganisatorisk och ger således uttryck 

i alla styrkortets perspektiv. Om inte strategiformuleringen är noggrant utarbetat kan det 

vara svårt att ta reda på var det gick fel och åtgärda dilemmat.     

 

Användandet av balanserat styrkort har spritt sig över hela världen och i Australien har 

en studie av två större organisationer lett till slutsatsen att större förändringar i 

organisationskulturen förmodligen är nödvändiga för att modellen skall få genomslag och 

ge resultat
48

. Dels analyserades en stor varuhuskedja som först definierade sin framtida 

mission och därefter gjorde en dubbelriktad 360 graders relationsfeedback för att den nya 

modellen inte skulle uppfattas som hotfull. En lärdom från detta blev att de vid 

nyrekryteringar bestämde sig för att välja personer som bättre matchade organisations 

                                                      
42 Sheehan Norman. Ready for risk – Strategy maps to survive and thrive, CMA Magazine, Vol. 86, Issue 1, 2012, s. 15. 
43 Kaplan Robert S., Norton David P.. Having Trouble with Your Strategy? Then map it, s. 174ff. 
44 Johanson Ulf, Skoog Matti, Backlund Andreas, Almqvist Roland. Balancing dilemmas of the balanced scorecard, 

Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, Issue 6, 2006, s. 842. 
45 Johanson Ulf, Skoog Matti, Backlund Andreas, Almqvist Roland. Balancing dilemmas of the balanced scorecard, s. 844.  
46 Nørreklit Hanne, Nørreklit Lennart, Mitchell Falconer, Bjørnenak Trond. The rise of the balanced scorecard! Relevance 

regained?, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 8, Issue. 4, 2012, s. 495.  
47 Nørreklit Hanne, Nørreklit Lennart, Mitchell Falconer, Bjørnenak Trond. The rise of the balanced scorecard! Relevance 

regained?, s. 495. 
48 Chavan Meena.The balanced scorecard: a new challenge, Journal of Management Development, Vol. 28, Issue 5, 2009, s. 
401ff. 
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grundvärderingar. Hela HR-processen sågs över och prioriterades vilket sedan ledde till 

att de framgångsrikt kunde genomföra en större expansion med nya varuhus. Det är 

således viktigare att bedöma personliga värderingar än specifika kunskaper vid 

rekrytering.  

 

Dels gjordes en studie av en större ideell organisation som efter 75 år behövde 

modernisera organisationen. Genom att använda styrkortsmodellen kunde de fastställa 

sammanlänkade mål för hela organisationen, per grupp och per individ. Resultatet blev 

att individer kunde ta större ansvar och deras prestation blev länkade till 

framgångsfaktorer för deras arbetsgrupp och team. Styrkortet gav således inte bara balans 

mellan styrmått i olika fokusområden utan även koppling mellan ansvar och mål
49

. 

 

Enligt Norreklit et al är styrkortet en av den främsta management innovationer som 

skapats genom tiderna
50

. Vidare påpekar författarna att styrkortets popularitet inte kan 

betraktas som ett tillräckligt kriterium för relevans. Norreklit et al ifrågasätter även om 

alla faktorer som ingår i styrkortet behöver mätas
51

. Detta går delvis i linje mot Johansson 

et al som menar att ett eller flera perspektiv kan vara viktigare än andra
52

. Kaplan och 

Norton kritiseras som beskriver vikten av att strategin skall styra valen av styrmått och att 

det därför kan vara olämpligt att begränsa antalet styrmått i styrkortet
53

.  

 

I praktiken kan vi observera hur det praktiska arbetet med styrkortet fungerar och hur 

strategiska mått väljs ut. Vidare kan vi studera om det framträder orsak-verkan samband 

och vilka konsekvenser som leder till ett högre resultat på sikt och vilken tidsram som är 

rimligt att anta. Forskningen är dock inte enig kring relationen mellan orsak-verkan 

samband och inte heller om alla faktorer i styrkortet behövs. Norreklit et al noterar även 

att styrkortet inte kan betraktas ett begränsat tekniskt problem
54

. 

 

2.4.2 Strategikarta  

Som framgår av strategipyramid i 2.4.1 definieras först den strategiska planen i form av 

affärsidé, vision och mission. Därefter bestäms övergripande strategier för organisationen 

vilka visualiseras i strategikartan som normalt tas fram innan styrkortet. 

 

Sheehan förklarar begreppet strategikarta med tre artiklar. Första artikeln beskriver vilka 

förutsättningar som behövs för att utforma en strategikarta. Den andra behandlar 

implementering av strategikartan. Med den sista artikeln visar Sheehan på hur 

strategikartan kan användas för att begränsa risktagande.    

 

I Sheehans första artikel beskrivs ramverket kring strategikartan. En strategikarta baseras 

på organisationens vision, mission och strategi och visar hur organisationen uppnår 

målen
55

. Först definieras övergripande mål och därefter upprättas en plan vad som behövs 

                                                      
49 Chavan Meena.The balanced scorecard: a new challenge, s. 402. 
50 Nørreklit Hanne, Nørreklit Lennart, Mitchell Falconer, Bjørnenak Trond. The rise of the balanced scorecard! Relevance 

regained? s. 491. 
51 Ibid. s. 497. 
52 Johanson Ulf, Skoog Matti, Backlund Andreas, Almqvist Roland. Balancing dilemmas of the balanced scorecard, s. 844. 
53 Kaplan Robert S., Norton David P.. Putting the balanced scorecard to work, Harvard Business Review, Vol. 71, Issue 5, 
1993, s. 135. 
54 Nørreklit Hanne, Nørreklit Lennart, Mitchell Falconer, Bjørnenak Trond. The rise of the balanced scorecard! Relevance 

regained?, s. 491. 
55 Sheehan Norman. Ready for risk – Strategy maps to survive and thrive, s. 14ff. 
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för att uppnå detta. Även här beskrivs länken mellan perspektiven från lärande och 

tillväxtperspektivet till vänster till det ekonomiska längst till höger. Lärande och 

utvecklingsperspektivet med human-, organisations-, och informationskapital skapar de 

processer som ger kunden organisationens unika värdeerbjudande vilket i sin tur ger 

ekonomiskt resultat till organisationens intressenter och aktieägare. 

 

Den andra artikel handlar om hur ledningen kan implementera strategikartan för att 

identifiera och värdera risker i organisationer. Från denna aspekt handlar det inte bara om 

att identifiera strategiska mål, utan även hur risk kan relateras till strategikartan. Sheehan 

har utgått från tre styrkorts perspektiv; kund, process samt lärande och utveckling 

perspektivet. I var och en av dessa perspektiv förklaras risk och vad som kan påverka 

perspektivets resultat. Det fjärde perspektivet påverkas av de dessa perspektiv, vilket 

avspeglas i de ekonomiska målen. Vidare presenterar Sheehan två metoder som kan 

tillämpas för att identifiera externa händelser som kan skada organisationen. Dessa är 

PESTE samt Porters fem konkurrenskrafter
56

.  

 

Den tredje artikeln handlar om hur organisation kan minimera risktagande med  

strategikartor
57

. Genom att dessa är länkade till relevanta nyckeltal kan medarbetare 

direkt se om de ligger i linje med organisationens strategi och hur väl de uppfyller målen. 

Som exempel nämns flygbolaget JetBlue som använder Break-even Load Factor (BELF) 

för att räkna ut hur många passagerare som behövs per flygning för att nå break-even. Ett 

annat är Cost per avaliable Seat Mile (CASM) mäter hur mycket det kostar att flyga för 

varje sätesmil. Flygbolagets mål är att ha marknadens billigaste CASM. En annan metod 

är interaktiv strategikontroll som innebär att det finns regler och protokoll om att säljare 

omedelbart måste rapportera om konkurrenters aktiviteter på marknaden för att ledningen 

i organisationen skall ha möjlighet att modifiera strategin baserat på den externa 

affärsmiljön.  

 

För att hjälpa organisationer att verkställa sina strategier har Certified Management 

Accountants (CMA) och American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

tagit fram en guide och ramverk för att motivera utveckling och integration av 

strategikartor
58

. Den består bland annat av en sexstegsprocess för att hjälpa 

organisationer att utveckla en egen strategikarta. De visar även hur en strategikarta kan 

integreras med andra management system som TQM, JIT, CRM och traditionell 

budgetplanering
59

.  

 

Enligt Armitage och Scholey håller användandet av strategikartor organisationen 

fokuserad på sina utvalda huvudstrategier. Vi kan även utläsa var fokus och investeringar 

skall och inte skall göras. Den visuella strategikartan gör det enkelt att förklara strategier 

och samband både intern till medarbetare och externt till investerare och aktieägare
60

. 

 

Nordamerikanska organisationer är generellt positiva och uppmuntrande till införande 

och användning av strategikartor och styrkort. Varken i Europa eller i Sverige tar någon 

                                                      
56 Sheehan Norman. Assess your risk – Integrating Strategy maps, CMA Magazine, Vol. 86, Issue 2, 2012, s. 15ff. 
57 Sheehan Norman. Reduce your risk – Five controls to help you manage, CMA Magazine, Vol. 86, Issue 3, 2012, s. 16. 
58 Armitage Howard M., Scholey Cameron. Using strategy maps to drive performance, CMA Management, Vol. 80, Issue 9, 

2007, s. 23. 
59 Armitage Howard M., Scholey Cameron. Using strategy maps to drive performance, s.24ff. 
60 Ibid. s. 25. 
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organisation ställning till styrkort. Detta kan vara en anledning till framgången i 

Nordamerika och förklara varför modellen inte omskrivs lika mycket i Sverige. En 

utmaning för organisationer i Sverige är att de själva behöver samla kunskap eller anlita 

en konsultfirma inför ett styrkortsprojekt.  

 

Lärande- och utvecklingsperspektivet kan i strategikartan enligt Kaplan och Norton delas 

upp i human-, informations- och organisationskapital för att enklare ta fram ett 

utvecklingsprogram för humankapital. Önskat humankapital eller kompetensprofil 

behöver definieras med kunskap, färdigheter och värderingar för att rekrytera och träna 

nyanställda. Det viktiga är att en HR-avdelning inte sätter upp generella krav för alla 

rekryteringar utan istället identifierar vilka olika kompetensprofiler som behövs på 

respektive avdelning och nivå
61

. 

 

Banker, Chang och Pazzini visar i sin studie strategiska fördelar med strategikartan. 

Studien bekräftade att personer lägger mer vikt på strategiskt länkade mätetal i styrkartan 

än de som tar beslut baserat endast på huvudstrategier och en generell 

organisationsbeskrivning. Beslutet som togs var såldes mer i linje med de övergripande 

strategierna än då det inte fanns en strategikarta. De tillägger att ingen av testpersonerna 

hade erfarenhet av styrkort eller strategikarta
62

. 

 

2.4.3 Strategiska mål i strategikartor 
Det räcker inte med att beskriva vad som ska ingå i styrkortet, utan även hur dessa 

faktorer ska väljas ut på ett lämpligt sätt. För att genomföra detta behövs kunskap om 

vilka kriterier som finns att välja mellan i selektionsprocessen. Detta var en bidragande 

orsak till varför styrkortet kritiserades
63

. Med anledning av detta utvecklar Kaplan och 

Norton vidare styrkortet med strategikarta
64

. En strategikarta kan betraktas som ett tillägg 

till styrkortet och fungerar som en praktisk vägledning under arbetets gång. Det framgår i 

strategikartan hur de fyra perspektiven i styrkortet är sammankopplade med varandra 

vilket illustreras med orsak- verkan samband 
65

. En strategikarta är även individuellt 

framtagen för varje organisation och baseras på organisationens vision och strategi. Att 

kommunicera mål och kritiska faktorer kan leda till ett bättre resultat på sikt.   

 

Enligt Quezada et al tillämpas tre olika metodologier på olika typer av organisationer för 

att identifiera strategiska mål till att utforma en strategikarta. Denna studie består av tolv 

organisationer som har olika tillvägagångssätt för att välja strategiska mål till en 

strategikarta
66

. En gemensam metodologi skapas utifrån dessa tre metodologiers fördelar 

för att förenkla framtagandet av strategikartan. Vidare förklarar Quezada et al att de 

strategiska mål delas in i två kategorier som består av generella och specifika. Generella 

mål väljs utifrån organisationens vision och mission medan specifika väljs med en 

modifierad SWOT analys. Vidare reflekterar författarna kring att i många fall är chefer 

                                                      
61 Kaplan Robert S., Norton David P.. Strategy Maps – converting intangible assets into tangible outcomes, Boston, Harvard 
Business School Publishing Corporation, 2004, s. 224ff. 
62 Banker Rajiv D., Chang Hsihui, Pizzini Mina. Judgmental Effects of strategy maps in balanced scorecard performance 

evaluations, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 12, Issue 4, 2011, s. 277. 
63 Lawrie Gavin, Cobbold Ian. Third-generation balanced scorecard: evolution of an effective strategic control tool. 

International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53, Issue 7, 2004, s. 613ff. 
64 Kunc Martin. Using system thinking to enhance strategy maps. Management Decision, Vol. 46, Issue 5-6, 2008, s.762. 
65 Quezada Luis E., Cordova Felisa M., Palominos Pedro, Godoy Katherine, Ross Jocelyn. Methods of identifying strategic 

objectives in strategy maps. International journal of production economics, Vol. 122, Issue 1, 2009, s. 493. 
66 Quezada Luis E., Cordova Felisa M., Palominos Pedro, Godoy Katherine, Ross Jocelyn. Methods of identifying strategic 
objectives in strategy maps, s. 494. 
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eniga vad som ska mätas, men inte hur dessa ska reduceras för att bli hanterbart. I denna 

studie noterar Melnyck et al att det är en utmaning att välja strategiska mål
67

.  

 

Enligt Cheng och Humhreys ökar en strategikarta med strategiska mål en ledares 

informationsunderlag och leder till mer lämpliga strategiska bedömningar. Om personen 

enbart har ett styrkort nås samma resultat endast om strategiska mål finns definierade på 

annat sätt. Studien visar att styrkort och strategikarta har olika påverkan på personers 

strategiska bedömningar samt vikten av att utveckla både strategiformulering och 

prestationsmätsystem. Strategiformulering kan således göras på annat sätt än via 

strategikarta och prestationsmätning kan göras utan styrkort, systemen har olika inverkan 

men båda är i samspel mycket viktiga för strategiskt beslutsfattande
68

. 

 

2.4.4 Scenariobaserade strategikartor 

De senaste åren har scenariobaserade strategikartor börjat diskuteras för att bedöma 

framtida möjligheter för en organisation
69

. Strategikartan i sig själv är som vi tidigare gått 

igenom designad för att länka ihop perspektiven i ett styrkort med orsak-verkan samband. 

Dessa strategikartor är dock ofta extrapoleringar och resultat av tidigare prestationer och 

sällan kopplade till framtida möjligheter. En scenarioanalys kan förbättra designen av 

strategikartan och är även en metod att bedöma framtida affärsoptimering förutom den 

som organisationen förväntar sig. Metoden som beskrivs sätter upp tre olika scenarier. 

Det första är att marknaden fortsätter precis som tidigare och organisationen växer 

organiskt i ett köra-vidare läge.  

 

Det andra scenariot baseras på en marknadsexpansion och hyperväxt, det tredje på 

recension och kostnadsbesparingar för att överleva. Sedan utvecklas tre strategikartor, ett 

för respektive scenario som sedan jämförs i en matris där nödvändiga strategiska kriterier 

och valbara strategiska dito skiljs ut. Ur denna jämförelse kan sedan en ny sammansatt 

karta skapas som tar vara på möjligheterna i varje scenario men ändå balanserar 

kostnaderna. Exemplet i artikeln visar att den nya sammansatta strategikartan avsevärt 

skiljer sig från den ursprungliga och är mer framtidsanpassad.  

 

Scenariotänkandet använder visuella strategikartor för att enkelt visuellt betrakta flertalet 

möjliga framtidsscenarior för att sedan skapa en mer framtidsoptimerat organisation. 

 

2.4.5 Alternativ strategiformulering 

Sioncke och Parmentier skriver att bristande förmåga att definiera och skapa kundvärde 

är vanligaste anledningen till misslyckande. Istället för att utveckla nya mätetal eller 

mätsystem behövs en mer integrerad syn på prestationsledarskap. För att nå bästa 

långsiktiga hållbarhet måste organisationens ledning ta följande tre förpliktelser: först 

måste organisationens vision, riktning och syfte fastställas. Sedan ska ledningen aktivt 

alliera sig med organisationen och slutligen bemyndiga den för att utföra strategin
70

.  

 

                                                      
67 Quezada Luis E., Cordova Felisa M., Palominos Pedro, Godoy Katherine, Ross Jocelyn. Methods of identifying strategic 
objectives in strategy maps, s. 492. 
68 Cheng Mandy M., Humpreys Kerry A.. The Differential Improvement Effects of the Strategy Map and Scorecard 

Perspectives on Managers’ Strategic Judgment, The Accounting Review, Vol. 87, Issue 3, 2012, s.899ff. 
69 Buytendijk Frank, Hatch Toby, Micheli Pietro. Scenario-based strategy maps, Business Horizons, Vol. 53, Issue 4, 2010, s. 

335ff. 
70 Sioncke Gratienne, Paramentier Ann. Different Approaches to Strategy Formulations, Total Quality Management, Vol. 18, 
Issue 1-2, 2007, s. 181-187. 
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Vid en studie av ett sjukhus och ett vårdhem sattes 29 nyckelfaktorer upp som sedan 

värderades på en skala mellan ett och sju (mycket viktig och relevant). Genom att 

presentera detta grafisk fås en lättförståelig och grafisk bild som enkelt visar vilka 

faktorer och områden organisationen skall fokusera på respektive inte lägga tid på. Detta 

ger en bra utgångspunkt för verkställandet av strategin. I det nämnda exemplet 

identifierades de tio viktigaste nyckelfaktorerna för organisationen som sedan kunde 

utvecklas och jämföras med konkurrenter inom samma område
71

.  

 

Författarna nämner även ett ramverk utarbetat av Verweire och Van den Berghe 

bestående av fem komponenter där alla måste integreras samtidigt för att strategin skall 

bli framgångsrikt. 

 

Dessa komponenter är:  

o Riktning och mål fastställande. 

o Operativa processer. 

o Support processer. 

o Utvärdering och kontroll. 

o Organisationens beteenden
72

. 

 

Även mognadsgraden i ovanstående komponenter kartläggs grafiskt i en fyragradig skala. 

Många styrmodeller utgår idag från att organisationen har en hög mognadsgrad på alla 

nivåer och därför kan formas och styras inom modellen. Detta är dock inte alltid fallet 

och ledningen måste därför anta en mer integrerad syn och utbilda och bemyndiga 

personal som stöttas av lämpliga ledare för att vi skall få en jämn mognadsgrad i hela 

strategiprocessen
73

. 

 

Författarna betonar ett integrerat tänkande i strategiprocessen som skall löpa från 

strategiformulering, genom allierande och bemyndigande ut i organisationen. Metoden 

för att värdera nyckelfaktorer påminner om de utvalda fokusområden vi har i styrkortet 

men fokuserar istället på enskilda faktorer. Detta kan vara en alternativ metod till 

styrkortet genom att den är enklare men ändå ger en bra överblick. Fördelen med styrkort 

är att faktorerna systematiseras i fokusområden vilket bör leda till tydligare synergier och 

gemensamma mål mellan de enskilda faktorerna. Det som författarna tillför är 

identifieringen av mognadsgrad i den fem komponenterna samt integreringen av dessa. 

Modellen ovan kan användas självständigt eller som delkomponent i annan styrmodell 

för att göra en strukturerad och kvalitativ strategiformulering.   

 

Tableaux de Bord är enligt Epstein och Manzoni ett managementkoncept som 

introducerades i Frankrike på 1930-talet. I denna modell delas organisationen normalt 

upp i avdelningar och underavdelningar som länkas till varandra i jämförelse med 

styrkortet som delar upp i olika perspektiv. Från organisationens mission och vision 

identifieras övergripande mål från vilka avdelningen identifierar Key success factors 

(KSF) som sedan översätts till kvantitativa Key performance indicators (KPI). 

Strategiformuleringen påminner tydligt om den i styrkortsmodellen. Största skillnaden är 

att styrkortsmodellen summerar alla organisationens perspektiv i ett överblickbart 

                                                      
71 Sioncke Gratienne, Paramentier Ann. Different Approaches to Strategy Formulations, s. 182ff. 
72 Ibid. s. 185. 
73 Ibid. s. 185ff. 
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dokument medan den franska modellen har ett tableaux avdelningsvis vilket inte ger 

samma övergripande överblick. Epstein och Manzoni ser ett flertal fördelar med 

styrkortet jämfört med tableaux de bord. Oavsett vald modell är det än dock viktigast att 

valda KPI diskuteras inte bara för siffrornas skull, utan för att utmana underliggande 

antaganden och data
74

. 

 

2.4.6 Etik i ledarskapet 

Gardiner betonar vikten av etiken i ledarskapet sin artikel från 2002. En 

organisationsledares ansvar är förvalta organisationen enligt ägarnas önskemål vilket 

normalt innebär att skapa så mycket vinst som möjligt. På senaste år skriver han, har ett 

flertal förslag utarbetats för att tydliggöra och integrera etiska och sociala värderingar i 

organisationer. Ett av dessa är Sustainability Reporting Guidelines som supportas av 

flertalet ickestatliga organisationer och FN. Detta ramverk betonar länken mellan 

ekonomi, miljö och socialt ansvar. Vidare finns även Social Accountability 8000 

Standard (SA 8000) som är framtagen med ISO 9000 som jämförelsemodell. SA 8000 

baseras på FN:s barnkonvention och ett antal fackföreningars konventioner och berör 

barnarbete, hälsa och säkerhet, frihet att organisera sig, diskriminering, straff, ersättning 

och ledarskap
75

. 

 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 

Vi sammanfattar kortfattat litteraturstudien med att notera följande: 

 

o Styrkortet hade stort fokus runt millenniumskiftet i Sverige då ett flertal 

organisationer tog upp modellen.  

 

o Styrkortsmodellen passar bäst när värdebaserad och strategisk styrning tillämpas. 

Traditionell finansiell styrning passar bättre vid portföljhantering och vid stora 

inslag av standardisering förordas andra former av styrning.  

 

o Införandet av styrkort är ett strategiskt beslut där organisationen bör förberedas 

för att inte bli fientlig till förändringen.  

 

o En av de större utmaningarna för att lyckas med strategiformulering och styrkort 

är att hela organisationen involveras i processen och att styrkortet integreras i 

affärssystem och rapportering.  

 

o Strategipyramiden visar enkelt och grafiskt processen för implementering där hela 

kedjan från mission i toppen ner till individuella handlingsplaner är länkade och i 

vilken ordning de ska tas fram.  

 

o Den strategiska planen ger förutsättningar till strategikartans fokusområden med 

strategiska mål. Strategikartan leder i sin tur till styrkortets styrmått och 

målvärden som till sist resulterar i handlingsplaner och individuella aktiviteter. 

 

                                                      
74 Epstein Marc, Manzoni Jean-Francois. Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecards, 

European Management Journal, Vol. 16, Issue 2, 1998, s. 190-197. 
75 Gardiner Chris. Balanced Scorecard Ethics, Business and Professional ethics journal, Vol. 21, Issue 3/4, 2002, s. 129ff. 
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o Strategiformulering med styrkort innefattar vanligtvis fyra utvalda fokusområden 

som i exemplet ovan benämns ekonomi-, kund-, process- och 

utvecklingsperspektiv. 

 

o Strategikartan är grafisk bild som enkelt förtydligar och kommunicerar 

sambanden av typen orsak-verkan mellan utvalda fokusområden. Där kan vi följa 

hur individuella insatser samverkar och leder vidare område för område för att 

slutligen påverka ekonomiska nyckeltal.  

 

o Strategikartor kan även användas för att minimera risker och i en scenarioanalys 

för att optimera organisationen inför möjliga framtida marknadsutvecklingar. 

 

o Det finns flera alternativa sätt till strategiformulering som värderar 

nyckelkomponenter, mognadsgrad och identifierar KPI utanför styrkortsmodellen. 

 

3. Forskningsansats 

Vi har intervjuat tre organisationer med huvudkontor i Stockholm som arbetat några år 

med styrkort. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Våra frågeställningar 

har varit av semistrukturerad typ för att avläsa hur de i organisationen arbetat fram 

strategiformulering och implementerat detta i styrkortet. Efter att intervjuerna var utförda 

använde vi teoridelen som referensram till analys.  
 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

 

3.1.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Inom vetenskapsteoretiska perspektiv finns två olika forskningstraditioner. På den ena 

sidan står positivismen och på andra sidan hermeneutiken. I Anderssons Positivismen 

kontra hermeneutik påvisas skillnaden mellan dessa forskningstraditioner. I 

positivisternas värld eftersträvas entydighet och allmängiltighet medan hermeneutikerna 

strävar efter totalitet och förståelse
76

. Vidare beskriver Andersson termologin expressiv 

totalitet som ingår i det hermeneutiska synsättet som betyder att delen uttrycker helheten. 

På liknade sätt ser vi strategikartan som en del av styrkortet. För att öka förståelsen kring 

strategikartan har vi valt ett hermeneutiskt synsätt.     

 

Det som skiljer hermeneutikerna från positivisterna är deras ståndpunkt. För 

positivisterna är förklaringar centralt som till exempel orsak - verkan samband
77

.  

Nørreklit antar ett kritiskt förhållningssätt mot styrkortsmodellen och ifrågasätter 

existensen av orsak-verkan samband
78

. Här vill vi påpeka att vår studie baseras på 

styrkortet och strategikartans förutsättningar och vi avsåg att studera om det skett någon 

förändring av organisationens långsiktiga resultat. Därmed kommer vi att betrakta 

positivisternas tankesätt sekundärt. När vi sammanställt materialet av intervjuerna är det 

relevant att uppmärksamma denna del för att kunna utvärdera resultatet av diskussionen. 

På detta sätt kan vi även möta kriteriet samstämmighet.  

 

 

                                                      
76 Andersson Sten. Positivism kontra hermeneutik, Göteborg, Korpen bokförlag, 2006, s. 31, s. 41.  
77 Andersson Sten. Positivism kontra hermeneutik, s. 28. 
78 Nørreklit Hanne. The balanced scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the balanced scorecard. Accounting, 
Organizations and Society, Vol. 28, Issue 6, 2003, s. 616. 
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3.1.2 Kvalitativ metod 

Enligt Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder karakteriseras en kvalitativ metod i 

regel av att den är induktiv, tolkande och konstruktivistisk
79

. Inom forskningsfältet av 

kvalitativa metoder råder viss oenighet kring dessa tre egenskaper. Detta beror dels på 

kopplingen mellan teori och praktik som anses vara mångtydig
80

. I vår studie tillämpas 

först teorin av styrkortet, strategiformulering och strategikarta. I nästa steg samlades 

empirin in. Därefter kompletterade vi med någon ytterligare teori. Således är vår studie 

induktiv med deduktiva inslag.  

 

I en kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats ingår ontologiska och epistemologiska 

antaganden. Ett ontologiskt antagande hänvisar till hur verkligheten uppfattas inom 

forskningen det vill säga antingen subjektivt eller objektivt
81

. I vår uppsats antas en 

kvalitativ forskningsansats vilket överensstämmer med egenskaper såsom subjektivitet 

och mångtydighet
82

. Epistemologiska eller kunskapsteoretiska antaganden hänvisar till 

hur kunskap om verkligheten uppnås och med liknande resonemang som ovan antas 

empirism
83

.   

 

Bourgeaults diskuterar frågeställningar som berör kvalitativa metoder. I artikeln 

framhålls frågeställningar som till exempel vad, hur och varför om ett fenomen och som 

vidare kan utvecklas med hur många och hur ofta
84

.  I vår studie har den preciserade 

forskningsfrågan växt fram under skrivandet gång genom att vi studerat olika vinklar av 

problematiken i litteraturstudien från ett kvalitativt metodsätt. Med Bourgeaults artikel 

kan vi nu stödja oss utifrån den teoretiska utgångspunkten. 

 

Enligt Brymans bok föreslår Guba och Lincoln alternativa kriterier för validitet och 

reliabilitet. Dessa kriterier är anpassade till kvalitativa metoder och utgör riktlinjer för 

bedömning. Det första kriteriet är tillförlitlighet och kan delas in i fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera
85

. Det 

andra kriteriet är äkthet och delas på liknande sätt; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet, taktisk autencitet
86

. I 

forskningssammanhang anses dessa kriterier adekvata för att återge verkligheten med 

tillräckligt hög precision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
79 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber AB, 2002, s. 340. 
80 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 344. 
81 Creswell John W.. Research design Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, Calif., SAGE Publication, 

cop., 1994, s.5. 
82 Creswell John W.. Research design Qualitative and Quantitative Approaches. s. 5.  
83 Lewis-Beck Michael S., Bryman Alan, Liao Tim Futing. Encyclopedia of Social Science Research Methods: Epistemology, 

Thousand Oaks, Calif., SAGE Publication, Inc, 2004, E-bok, s. 2.   
84 Bourgeault Ivy Lynn. Critical Issues in the funding of Qualitative Research. Journal of Ethnographic and Qualitative 

Research, Vol. 7, Issue 1, 2012, s. 1.  
85  Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 354. 
86  Ibid. s. 356ff. 
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3.2 Forskningsmetod 

Vi utförde vår studie som en kvalitativ undersökning baserad på semistrukturerade frågor 

i intervjuer
87

. Undersökningens teman skall beröra teorierna från litteraturstudien med 

fokus på hur ledningen i de undersökta organisationerna arbetar med strategiformulering 

och strategikartor. För att nå intern validitet och öppenhet om dessa frågeställningar bör 

intervjupersonerna träffas i lugn miljö och vi klargör våra forskningsetiska principer där 

de kan välja konfidentialitet om de så önskar
88

.  

 

Valet av hermeneutiskt synsätt återkopplar till syftet med att finna förståelse om samband 

mellan strategikartor och långsiktigt resultat
89

. För att få tillträde och tid med personer i 

ledande befattningar, vilken kan beskrivas som en sluten miljö är det brukligt att först 

kontakta en högre chef i organisationen för att få stöd och tillåtelse till studien
90

.  

 

Semistrukturerat frågeupplägg valdes för att fokusera och avgränsa frågorna till 

huvudtemat och samtidigt ge plats för underteman. Dessa underteman kan leda till 

detaljer om hur processen ser ut för framtagandet av strategikartor samt hur ofta dessa ses 

över. Det bör även ges plats att fråga om erfarenheter, värderingar, åsikter och deltagande 

från medarbetare
91

.  

 

Intervjuerna spelades in då intervjuobjekten gav tillstånd för att senare transkriberas, 

beredskap fanns för manuella noteringar ifall någon inte ville låta sig spelas in
92

. Det var 

lämpligt att anta ett feministiskt förhållningssätt där det byggs upp en högre grad av tillit 

mellan intervjuare och intervjuperson för att få en icke-hierarkisk relation
93

. Intervjuerna 

gavs en naturalistisk tonvikt genom att de gjordes på aktuell arbetsplats
94

. Detta gjorde 

det lättare att få tid med intervjuobjektet när vi mötte dem i sin naturliga omgivning.  

 

Inom företagsekonomi finns tre olika metodsynsätt; det analytiska och systemteoretiska, 

aktörssynsättet
95

. Den främsta skillnaden mellan dessa synsätt består av hur verkligheten 

betraktas och hur helheten och delarna förklaras eller förstås. Inom aktörssynsättet 

betraktas verkligheten som en social konstruktion och helheten förstås utifrån delarnas 

egenskaper
96

. Motsatsen till detta synsätt är det analytiska som hör ihop med 

positivisterna där istället förklaring av verkligheten är centralt, det systemteoretiska 

synsättet befinner sig i ett mellanläge. I vår uppsats antas aktörssynsättet eftersom denna 

inriktning är baserad på hermeneutik och förståelse
97

.  

 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervju består av ett bestämt antal frågeställningar som inte behöver 

följa en strikt ordningsföljd
98

. Denna intervjuform är flexibel och smidig vilket passar väl 

                                                      
87  Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 413. 
88  Ibid. s. 352. 
89  Ibid. s. 31. 
90  Ibid. s. 380ff. 
91  Ibid. s. 424. 
92  Ibid. s. 428ff. 
93  Ibid. s. 438. 
94  Ibid. s. 441. 
95 Arbnor Ingeman, Bjerke Björn. Företagsekonomisk metodlära, Lund, Studentlitteratur, 1994, s. 61. 
96 Arbnor Ingeman, Bjerke Björn. Företagsekonomisk metodlära, s. 70. 
97  Ibid. s. 62.  
98 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 206. 
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in på studien. I denna intervjuform är det även tillåtet att ställa följdfrågor vilket kan 

bidra till att öka förståelsenivån. Det går att föra en dialog med respondenten för att få 

fram den samlade erfarenheten kring styrkortet. Respondenten har även möjlighet att 

redogöra för hur strategiformuleringen fungerar i praktiken.  

 

I de fall som styrkortet har lett till förändring av strategiformuleringen är det relevant att 

ta reda på varför och hur. För att hålla fokus på ämnet begränsas antalet huvudfrågor. 

Därför formuleras öppna frågeställningar som bland annat anknyter till organisationens 

vision och mission.  

 

Eftersom intervjufrågorna inte kommer att följa en strikt ordningsföljd kommer vi att 

föreslå att spela in intervjuerna. Enligt Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder 

påvisas både fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Fördelen med metoden 

är att då kan intervjuaren gå tillbaka till intervjutillfället för att analysera detaljerna i 

materialet. En nackdel med metoden är att den anses vara tidskrävande
99

.  

 

I denna studie har vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju då vi berör specifika 

teman och för att det går att ställa följdfrågor eller följa upp frågor till respondenten kring 

strategiformulering och strategikartor. Ett annat sätt att argumentera varför denna 

intervjuform är mest lämplig framför de övriga alternativen är med så kallade listor. 

Dessa listor delas in i två spalter vilket beskriver antingen för och nackdelar med vald 

intervjuform eller vad som ska göras och inte göras
100

. På detta sätt kan forskaren 

precisera och resonera sig fram till ett satisfierande alternativ.   

 

En intervjuguide utformas enligt Rabionet som består av två delar; introduktion och 

frågeställningar
101

. I introduktionen ingår det att informera respondenten om de 

forskningsetiska reglerna och syftet med studien, på vilket sätt vi kommer använda 

intervjumaterialet. Våra frågeställningar är av öppen karaktär och utformas med hänsyn 

till respondenten och innan intervjun äger rum genomförs en pilotundersökning
102

.  

 

De teman som vi avser att beröra vid intervjuerna är följande: 

o Strategiprocessen.  

o Strategikartans utformning. 

o Strategi i organisationen. 

o Revideringsintervall och process. 

o Engagemang i ledning respektive organisation. 

o Resultatutveckling över tid kopplat till styrkortet. 

 

Vi utvecklade frågorna till ovanstående teman genom rollspel där den ena av författarna 

läste in sig på om organisationen vi skulle träffa och sedan bytte vi. På detta sätt 

utvecklade vi intervjuguiden som finns i bilaga fem.  

 

 

                                                      
99 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 428. 
100 Rabionet Silvia E.. How I learned to design and conduct semi-structured interviews: an ongoing and continuous journey, 
The Weekly Qualitative Report, Vol. 2, Issue 35, 2009, s. 203. 
101 Rabionet Silvia E.. How I learned to design and conduct semi-structured interviews: an ongoing and continuous journey, s. 

204. 
102 Ibid. s. 204. 



 

 19 

3.2.2 Urvalsmetod 

Då vi inte har hittat någon naturlig samlingsplats eller gemensamt forum för 

organisationer som använder styrkort använder vi oss av ett bekvämlighetsurval. Genom 

att samtala med svenska författare av vetenskapliga artiklar i ämnet, 

managementkonsulter och organisationer som levererar mjukvarustöd för styrkortet har 

vi samanställt en lista på aktiva styrkortsorganisationer. Dessa har sedan tillfrågats om de 

vill medverka i vår studie. Vår målsättning har varit att välja tre organisationer som 

skiljer sig i bransch och storlek. Viktigt att notera är att bekvämlighetsurval inte kan ge 

någon representativitet eller tvärsnitt då det mer är tillfälligheter som avgör vilka vi 

intervjuar
103

. 

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer för att möjliggöra intern 

reliabilitet
104

. 

 

De tre utvalda organisationerna är: Statens fastighetsverk, ACO Hud Nordic AB och AB 

Gröna Lunds Tivoli. Se tabell nedan. 

 
Tabell 1: Källa: Finansiella data kommer från Stockholms universitets databas Orbis och * SFV. SFV Årsredovisning 2012 
pdf, 2013-02-27, http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04).**siffror från Dahlfors Helena; CFO, 

ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. *** Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Parks och Resorts i siffror som pdf. 

http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-20101/ (hämtad 2013-04-06). 

 

Organisation Statens 

fastighetsverk 

ACO Hud Nordic 

AB  

AB Gröna Lunds 

Tivoli  

Bransch Fastighetsförvaltning 

Sveriges 

Nationalbyggnader 

Apoteksvaror, 

kosmetik  

Restaurang, 

nöjespark  

Antal anställda 350* 102** 373 

Omsättning 2011 

msek 

2756* 659** 467,7*** 

Resultat 2011 msek 184* 83** 44*** 

Etableringsår Feb 1993 Dec 2000 Feb 1917 

 

3.2.3 Källkritiska problem  

Merparten av de relevanta och vetenskapligt granskade artiklar vi funnit och använt oss 

av i vår teoridel kommer från Nord- och Sydamerika där USA, Canada och Chile har de 

flesta skribenterna. Utöver dessa har vi funnit enstaka artiklar från Asien som Australien, 

Taiwan och Indien. Från Europa finns endast enstaka artiklar från Storbritannien samt en 

stark kritiker till styrkortet i Danmark. Vi behöver beakta och undersöka om 

organisatonskulturella skillnader i styrning och strategiformulering kan påverka våra 

svenska studier. Det kan vara så att implementering och användande av styrkort skiljer 

sig något i Sverige jämfört med Nord- och Sydamerika. Vi bör undersöka om det finns 

några svenska eller europeiska riktlinjer framtagna för styrkortsanvändande. Det kan 

även vara så att det finns skillnader vad gäller redovisningsregler i Europa som bör 

beaktas.   

 

                                                      
103 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 194ff. 
104 Ibid. s. 352. 

http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html
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Som tidigare nämnts har styrkortet fått kritik för att bara vara ett trebokstavsmode
105

. Vi 

bör i vår studie beakta att det finns andra alternativa eller komplementerande 

styrmetoder.  

 

Vi har även berört att det finns organisationer som styrs som portföljer eller mer handlar 

om drift där en mer traditionell styrning kan vara den bästa
106

. Vi bör således välja ut 

organisationer som är relevanta styrkortsanvändare för att vår studie skall bli valid.     

 

Vi kan inte nog poängtera att framgången med styrkort till stor del beror på vikten av att 

strategiskt välja ut korrekta och relevanta framgångsfaktorer och styrmått. Dessa bör tas 

fram av berörd personal med hjälp av SWOT-analys
107

. Det finns alltid en risk att de blir 

subjektivt valda av någon på ledningsnivå som inte har full insyn i verksamheten. Detta 

är något vi tar med i framtagandet av frågeformuläret. 

 

En av de stora kritikerna av styrkortet på den internationella arenan är Nørreklit från 

Danmark. Hon har skrivit flera artiklar där hon menar att det inte finns något samband av 

typer orsak-verkan mellan vissa av fokusområdena som mäts i styrkortet
108

. Hon nämner 

som exempel att kunder som inte är lojala är dyra att underhålla, dock betyder inte det 

automatiskt att lojala kunder är billigare. Detta innebär att organisationer kan komma att 

sätta upp styrmått som är felaktiga och resulterar i felaktigt beteende och prestanda. Hon 

menar att det styrkortsmodellen erbjuder saknar pålitligt teoretiskt stöd och retoriken som 

används mer handlar om att vinna över åhörarna till att använda managementkonceptet 

styrkort. Hon kritiserar även styrkortet på en högre retorisk argumentationsnivå med 

hänvisningar till filosofer som Foucault och Wittgenstein.  

 

Vi noterar kritiken men kan dock inte ta någon direkt hänsyn till den i vår studie då vi 

valt att acceptera styrkortet som etablerad modell. Men då vår undersökning är avgränsad 

till strategiformulering och logiken i strategikartan är vi inne på det område som 

Nørreklit berör och kommer senare att kommentera detta i vår analys. 

 

3.2.4 Forskningsetiska principer  
Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer bör forskaren betrakta fyra forskningsetiska 

principer. Inom forsknings sammanhang är dessa krav essentiella samt kvalitén och 

strukturen förhöjs på den vetenskapliga studien. Dessa fyra principer betraktas som 

allmänna riktlinjer för hur forskning ska bedrivas och utövas.  

 

Det första etiska kravet som nämns är informationskravet. Det innebär att forskaren ska 

från början informera om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt, vilka 

moment som ingår
109

. Här bör även forskaren informera om respondentens rättigheter 

som hänvisar till att när som helst kan respondenten avbryta oavsett skäl. 

Informationskravet kommer att innehålla information om var resultatet av 

                                                      
105 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 11. 
106 Ibid. s. 279. 
107 Nordstrand Lena Maria, Högsta Stig. Personlig kompass med Balanced Scorecard för arbetsglädje och ökad effektivitet, 

Linköping, Affärslitteratur, s. 70ff. 
108 Nørreklit Hanne. The balanced scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the balanced scorecard. s. 591ff, 
Nørreklit Hanne. The balance of the balanced scorecard- a critical analysis of some of its assumptions. Management 

Accounting Research. Vol. 11, Issue 1, 2000, s. 65-88. 
109 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, 
Vetenskapsrådet, 2001, s. 7. 
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undersökningen kommer att publiceras. En fråga att beakta är om intervjuobjekten vill ta 

del av resultatet i förväg innan det publiceras publikt.  

 

Det andra etiska kravet kallas för samtyckeskravet. Det refererar till respondenternas 

medbestämmande vilka som ska medverka i den aktuella studien. Dessutom ingår det att 

inhämtat material behöver godkännas från organisationens ledning innan vi får använda 

detta i vår studie
110

. För att uppfylla detta krav kommer vi att bemöta organisationens 

interna regler för att säkerhetsställa rättigheterna. Där det råder tveksamhet gäller det att 

diskutera direkt med organisationens kontaktperson för att undvika eventuella 

missförstånd. Här vill vi också tillägga att i vår uppsats kommer författare att kontaktas 

via mail för att få deras tillåtelse att publicera bilder och använda textmaterial. När vi fått 

skriftligt besked om detta kan vi lägga till bilder och text.  

 

Konfidenskravet innebär att ingen obehörig ska kunna ta del av utlämnat material. Med 

andra ord ska forskaren hantera materialet konfidentiellt
111

. I vår studie kommer intervju 

materialet att raderas efter transkriberingen för att skydda individernas identitet. För att 

upprätthålla konfidenskravet kommer vi anonymisera intervjupersonernas identitet. Vi 

kommer med undertecknandet av samtycke att ta med en text som beskriver vår 

tystnadsplikt. I och med att vi som undersöker ej för noteringar med personuppgifter kan 

materialet ej missbrukas efteråt. Innan uppsatsen publiceras kontaktas respondenterna i 

god tid för att granska materialet och för att ge sitt slutgiltiga godkännande.   

 

Slutligen gäller nyttjandekravet. Detta innebär att materialet som vi samlar in för vår 

studie får endast användas för detta ändamål och inte till något annat
112

.   

 

4. Empiri 

Vi har genomfört och spelat in intervjuerna med respektive organisation varefter vi 

transkriberat intervjumaterialet. Respondenterna har sedan tagit del av den transkriberade 

intervjun för korrekturläsning och eventuella förtydligat då de så önskat. Vi har sedan 

justerat intervjuguiden efter respondenternas önskemål för att alla uppgifter ska vara 

korrekta. Innan den sista inlämningen har respondenterna även tagit del av uppsatsen i sin 

helhet för ett slutgiltigt godkännande.  

 

Empiridelen består ibland av citat. För att få med de mest relevanta aspekterna i 

empiridelen har vi gjort en koncentrering av intervjuerna med våra forskningsfrågor och 

uppsatsens syfte som utgångspunkt. Koncentrering innebär att väsentliga innebörder 

omformuleras i färre antal ord. Intervjuguiderna med svar och övrigt överlämnat material 

finns inte med som bilaga då flera av våra respondenter bett om sekretess för helheten av 

intervjumaterialet vilket vi självklart respekterat.  

 

4.1 Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk är en statlig myndighet med anor från 1600-talet som idag ligger 

under socialdepartementet
113

. De förvaltar och ansvarar för bland annat delar av statens 

skog och mark, svenska ambassader, residens, slott och kungsgårdar, teatrar, museer
114

.  

                                                      
110 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, s. 9. 
111 Ibid. s. 12. 
112 Ibid. s. 14.  
113 SFV. Årsredovisning 2012 pdf, 2013-02-27. http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04), s. 1. 
114 SFV. Årsredovisning 2012 pdf, 2013-02-27. http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04), s. 41. 

http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html
http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html
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I år har SFV erhållit flertal priser som Svenska Publishingspriset för sin kundtidning och 

det visuella priset för hemsidan om evenemanget hemliga rum, av en enhällig jury
115

. 

Enligt SFV:s årsredovisning 2012 uppgick SFV:s omsättning till 2756 mkr med ett 

rörelseresultat på 184 mkr
116

.  

 

SFV arbetar med styrkort sedan 2007. De använder ingen strategikarta
117

. Det var den 

tidigare Generaldirektören Bo Johansson som tog initiativet att starta med styrkortet och i 

dag leder Patrik Häggstrand och Lie Evaldt styrkortsarbetet.   

 

På Statens fastighetsverk träffade vi följande personer: 

Patrik Häggstrand, Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, anställd 2007. 

Lie Evaldt, verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, anställd 2007. 

 

Ovan personer refereras vidare till med förnamn. 

Intervjun tog plats på SFV:s huvudkontor i Gamla Stan den 2013-04-16. 

 

4.1.1 Strategisk plan 

SFV har varit under utredning ganska länge på olika sätt, berättar Patrik. Den statliga 

förvaltningen ska göras långsiktig och på det mest resurseffektivaste sättet. Frågan om 

vision har de därför legat ganska lågt med. 

 

SFV:s gamla vision löd: Vi vill vara ett internationellt och nationellt föredöme när det 

gäller förvaltning av kulturfastigheter. 

 

Patrik fortsätter berätta att på senare år har SFV försökt vara mer inriktade på 

resurseffektivitet. Under rådande omständigheter har organisationens vision, 

verksamhetsidé tonas ner och fokus inriktats ”på hur den statliga förvaltningen ska göras 

långsiktigt, på det resurseffektivaste sättet”
118

.  

 

Under intervjun betonar Patrik att SFV:s viktigaste miljömål är energifrågan, som är 

viktigaste inom fastighetsbranschen. Anledningen är att fastighetsbranschen står för cirka 

40 % av den totala energianvändningen i Sverige.  

 

SFV har ledorden:”Respekt, mod, glädje. Vi använder inte dessa i den strategiska 

styrningen, utan de är mer ett förhållningssätt, berättar Patrik”
119

. 

 

4.1.2 Strategiformulering 

Lie berättar att ”Förut låg strategidelen skild från verksamhetsplanen i systemet men nu 

har vi båda delarna på samma ställe i systemet så att vi lättare kan avgöra om vi lever upp 

till kraven”
120

.   

 

                                                      
115 SFV. Årsredovisning 2012 pdf, 2013-02-27. http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04).  
116 SFV. Årsredovisning 2012 pdf, 2013-02-27. http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04), s. 28.   
117 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16, Evaldt Lie; 
verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16.  
118 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
119 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
120 Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 

http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html
http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html
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Båda berättar att regleringsbrevet från staten ändras väldigt sällan ur ett 

strategiperspektiv. SFV:s strategi ska normalt gälla i tre år, men revideras årligen.  

 

Detta år startade SFV med att göra en omvärldsspaning där hela ledningen och 

processledare deltog. I denna process samlar ledningen in viktiga saker som de ser i 

omvärlden och som kan påverka. Nästa steg är en direktionskonferens där de diskuterar 

inriktning. Lie förklarar att den egna omvärldsspaningen startar när man själv vill och att 

man samlar in egna klipp och intryck vilka tas med som input. 

 

Lie tillägger att de även har en intern styrning och kontroll med interna och externa 

revisioner. Verksamhetsutvecklingsenheten tar fram en revisionsplan en gång per år 

genom att göra olika analyser av föregående revisionsrapporter och vad organisationen 

har för behov, vilket beslutas av styrelsen. 

 

4.1.3 Strategikarta och strategiska mål 

I nuläget använder inte SFV strategikarta eftersom ”Tiden har ännu inte varit mogen för 

att implementera strategikartan som verktyg”
121

. Lie tillägger att ”Vi tog fram en 

strategikarta för första gången förra omvärldsspaningen 2012”
122

. Patrik berättar att 

ledningen tyckte att det på ett sätt blev ännu fler modeller. Patrik och Lie är överens om 

att SFV skulle ha nytta av att använda strategikarta ur flera synvinklar.  Även om SFV 

inte använder strategikarta har de definierat framgångsfaktorer som normalt används i 

strategikartan.  
 
Tabell 2: Källa: Framgångsfaktorer från SFV, Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens 

fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 

 

Ägare Process 

Öka den ekonomiska effektiviteten Minskad energianvändning 

 Utvecklade rutiner, system och 

organisation för upphandling 

 Proaktiv fastighetsförvaltning 

 Effektiv projektstyrning 

  

Kund Medarbetare och utveckling 

Ökat förtroende hos kunderna Rätt kompetens i rätt tid 

Våra prioriterade besöksmål utvecklas Uppdatera stödsystemen så att 

medarbetarna får konkurrenskraftiga 

verktyg 

 Främja hälsa 

 

4.1.4 Styrmått och mål i styrkortet 

Statens fastighetsverk har fyra perspektiv i styrkortet som benämns ägare, kund, process 

samt medarbetare – utvecklingsperspektivet.  

 

 

 

                                                      
121 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
122 Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
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Tabell 3: Källa: Mål från SFV styrkort, Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens 

fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 

 

Ägare Process 

Öka intäkterna, minska kostnaderna Minskad energianvändning 

Ett förbättrat resultat Etablera E-beställning med ett tydligt 

regelverk 

 Analys av direktupphandlingar 

 Identifiera behov av nya ram- och 

serviceavtal samt genomföra sådana 

upphandlingar 

 Klargörande av ambitionsnivå för 

underhållsåtgärder i bidragsfastigheter 

 Vi styr våra projekt mot bästa ekonomi 

med upprätthållande av kvalitet och i rätt 

tid 

  

Kund Medarbetare och utveckling 

God kommunikation Vi har en kompetensstrategi baserad på en 

analys av det framtida uppdraget på SFV-

nivå 

Vi bidrar till att uppfylla de övergripande 

målen för besöksnäringen. – Swedish 

welcome- Samverkan för 

destinationsutveckling och ökad tillväxt 

inom besöksnäringen 

Vi har rätt kompetens i rätt tid 

 Riktad utbildning avseende 

direktupphandlingar och ramavtal 

 Förstärka den centrala inköps- och 

upphandlingsfunktionen   

 Generella utbildningar som har 

överenskommits mellan Personalenheten 

och andra enheter har genomförts enligt 

SFV:s utbildningsplan   

 Vi har effektiva och användarvänliga IT-

stödsystem som verktyg. 

 Vi mår bra såväl fysiskt som psykosocialt   

 Våra arbetsplatser berikas av jämställdhet 

och mångfald.   

 Alla medarbetare känner sig trygga i sitt 

arbete. 

 

En utmärkande skillnad mellan de fyra perspektiven är antalet operativa mål. Patrik 

motiverar detta genom att det är flera operativa mål inom processperspektivet för där sker 

vår huvudverksamhet.  
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Tabell 4: Källa: Styrmått från SFV styrkort, Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens 

fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 

 

Ägare Process 

Driftnetto, mål per m2 Minskad energianvändning, mål i % 

Resultatnetto, mål i mkr Etablera E-beställning 

 Analys av direktupphandlingar 

 Identifiera behov, nya ram-och serviceavtal 

 Klargöra underhållsåtgärder 

 Uppnådd nollbudget, projekt 

 Projektstyrning, bästa ekonomi 

  

Kund Medarbetare och utveckling 

NKI, Nöjd kundindex Kompetensstrategi, plan klar 

Arrendatorer, nöjdindex Antal utbildningar, mål 

NBI, Nöjd boendeindex Rekrytering mot mål antal 

Virkesköpare, nöjdindex NMI, Nöjd medarbetarindex 

Besöksnäringen, nytt index, 15 objekt JÄMIX, jämställdhetsindex 

 Trygghetsindex 

 Mobbningsindex 

 

4.1.5 Strategi i organisationen 

Framtagandet av styrkortet startar med omvärldsspaningen.  

 

Lie fortsätter, ”Alla i verksamheten deltar på alla nivåer. Det är för att alla ska vara 

samlade på en gång så att det sker en förankring”
123

.  

 

Patrik och Lie träffar regelbundet systemambassadörerna för systemet digital 

verksamhetsplanering och presenterar nyheter. De är ett antal personer som är extra 

insatta i systemet. De hjälper de olika organisationsenheterna och förankrar nyheter. 

Tillsammans med dem utvecklas systemet vidare.  

 

Patrik och Lie berättar att de nyligen erbjudit sig att komma ut och prata styrmodeller. På 

några dagar har de fått mycket stort gensvar. 

 

4.1.6 Långsiktigt resultatutveckling  

SFV anpassar utgifterna för att styra resultatet. ”Vi styr väldigt mycket vårt ekonomiska 

resultat kring underhåll vilket står för den största kostnaden i vår kärnverksamhet”
124

.  

 

4.1.7 Strategi i framtiden 

Patrik berättar att inga scenariebaserade analyser görs i dag men vid årets 

omvärldsspaning har SFV pratat om att de ska göra scenarier till 2015. 

 

Han fortsätter med att SFV ska bli mer kundorienterade och bättre anpassade till kunden 

på olika sätt. De ska inte ha ett sätt att lösa allt på utan att anpassa sig utifrån sina 

kundsegment. Därmed kan kanske SFV dessutom få bättre mätningar i processerna.  

                                                      
123 Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
124 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
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”Vi kommer att ha en ännu bättre styrmodell där vi förhoppningsvis har full koll på 

prestationer dvs. en tydligare bild av vårt värdeskapande och sedan har vi försiktigt börjat 

med aspekter”
125

. 

 

Det finns ett antal nätverk och forum för statliga aktörer som sysslar med 

fastighetsförvaltning. Vad gäller verksamhetsfrågor benchmarkar sig gärna SFV med 

Trafikverket som har hunnit längre inom sin styrning. Inom områden som utveckling för 

fastighetsförvaltande sektorer finns UFOS. Där sitter kommuner och landsting för att 

diskutera utvecklingsfrågor. 

 

4.2 ACO Hud Nordic AB 

ACO etablerades 1939 och kom ur apotekares egen tillverkning och blandning av 

preparat som kallades ”Apotekens Composita” och förkortades ACO. ACO har idag cirka 

450 produkter under 30 varumärken och ägs av Belgiska Omega Pharma sedan 2004. 

ACO har en egen forskningsavdelning och verkar inom kategorierna kosmetika, 

läkemedel, kosttillskott, medicintekniska produkter och biocider
126

. Bolaget består av ett 

Holdingbolag, ACO Hud Nordic AB med dotter/säljbolag i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. Koncernen har idag 102 anställda och omsättningen uppgick 2011 till 659 mkr 

med ett rörelseresultat på 83 mkr
127

. 

 

ACO startade med styrkort 2008 där varje dotterbolag och avdelning satte sina egna 

styrkort som sedan samlades ihop i holdingbolaget. Detta arbete trappades dock ner 2011 

p.g.a. strukturella förändringar inom bolaget. Idag arbetar ledningsgruppen med fem 

huvudstrategier som fastställs utanför styrkortsmodellen. Forsknings- och Supply-

avdelningen arbetar fortfarande aktivt med både strategikarta och styrkort. Sälj- och 

marknadsavdelning har dock släppt styrkortsmodellen
128

.  

 

På ACO träffade vi följande personer: 

Helena Dahlfors, CFO/Ekonomichef, anställd 2006. 

Ulf Åkerström, Head of Innovation, ansvarig för RnD, anställd 2002. 

Veronica Söder, Head of Supply Chain, ansvarig för Supply, anställd 2003. 

 

Ovan personer refereras vidare till med förnamn. 

Intervjun tog plats 2013-04-12 på ACO:s huvudkontor i Upplands-Väsby. 

 

4.2.1 Strategisk plan 

Helena gav oss affärsidé och vision: 

 

Nuvarande affärside: Att via apotek i Norden erbjuda attraktiva och säkra produkter och 

varumärken inom hud och hälsa. Kunskap är vår ledstjärna! 

 

Visionen ändrades 2011 till: Det självklara valet för hälsa och välbefinnande. 

 

 

                                                      
125 Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
126 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Företagspresentation. Intervju 2013-03-12. 
127 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
128 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
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4.2.2 Strategiformulering 

I holdingbolaget ingår supportfunktioner som finans-, RnD-, marknads- och Supply-

avdelning. Här sätts övergripande strategier för Norden. Enligt Helena jobbar ACO inte 

lika aktivt med styrkort nu som för några år sedan. 

 

Tanken med styrkortet 2008 var att dotterbolagen och avdelningarna skulle sätta sina 

styrkort och samla ihop dessa till ett styrkort i det Nordiska holdingbolaget. 

 

Helena sammanfattar, ”Det vi gjorde var att samlas för att enas om de övergripande 

strategierna. Vi hade hjälp av två konsulter för att styra upp enligt perspektiven i 

styrkortsmodellen vilket var helt nytt för oss. Vi fick fundera ut vad vi ville åstadkomma 

och vad som är nycklarna till att länka samman detta till den vision vi har”
129

. 

 

Första styrkorten lanserades första kvartalet 2009. Sedan uppdaterades dessa månadsvis, 

kvartalsvis eller halvårsvis och användes sedan av ledningsgruppsmöten månadsvis där 

varje avdelning gicks igenom. Om något avvek togs en avvikelseplan tas fram med 

bakgrund och hur man skulle komma tillrätta med detta. Detta var arbetssättet under 

2009, 2010 och fram till och med 2011. Därefter har styrkortsarbetet trappats av i 

intensitet. 

 

Helena förklarar arbetet med att definiera strategin skulle ha gjorts i större utsträckning 

genom att tydliggöra bolagets och varumärkenas roll på marknaden utifrån de 

förutsättningar som en effekt av omreglering och marknad gav, ”detta borde vi ha lagt 

mer tid på”
130

. 

 

Apotekens omreglering var en stor omdaning för ACO då de gick från att ha en kund i 

Sverige till att få flera kunder med ökat inslag av dagligvarufokus. 

 

”Där tror jag det gick fel då vi fokuserade på att jobba med kortet istället för att se vad 

som var viktigt just nu. Det var mer fokus på verktyget än på innehållet. Vi hade flera och 

långa diskussioner på mätvärdesutformningen än hur det gick för företaget”
131

. 

 

De delar som idag jobbar mycket med interna processer som t.ex. RnD och Supply 

använder fortfarande styrkort och där fungerar det bra. ”Vi är strukturerade och 

processorienterade, mer kanske än vad övriga företaget är”
132

. Helena tillägger att sälj 

och marknad inte längre arbetar med styrkort. 

 

ACO jobbar nu med ny strategiprocess på det övergripande planet. Det externa 

perspektivet påverkar mer och de har klart och tydligt definierat vilka områden som de ur 

ett sälj och marknadsperspektiv behöver jobba med för att komma ut som vinnare i den 

avreglerade marknaden. 

 

ACO fick ny VD i början av 2013. ”Det vi gjort nu är att samma ledningsgrupp satte sig 

ner och funderade på vad det är som egentligen inte fungerar riktigt bra. Vi fann att det 

                                                      
129 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
130 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
131 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
132 Åkerström Ulf; Head of Innovation, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
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var mycket definierat i sälj. Vi började i marknaden, var underpresterar vi, vad vill vi, 

vilka möjligeter har vi som företag, vi började operativt för att sedan gå inåt”
133

. 

 

ACO har nu satt upp fem övergripande huvudstrategier som definierar vilket 

produktområde som skall ökas, vilka produktområden som skall introduceras, vilka 

geografiska områden som skall få speciellt fokus, var kompetens behöver tillföras samt 

en generell punkt om effektivisering. Dessa har sedan brutits ner i delmoment där de 

definierar vem som ska göra vad, hur det ska mätas och när det ska göras. 

 

Utöver detta understryker Helena att hon noggrant följer resultaträkningen och arbetar 

med budget. 

 

4.2.3 Strategikarta och strategiska mål 

Strategikartor finns idag för Rnd och Supply. Viktigaste delen för RnD är 

processperspektivet med följande strategiska målformulering: ”RnD är navet i 

kunskapsföretaget genom att sprida kunskap såväl internt som externt”
134

. 

 

Veronica arbetar med Vendor managed inventory (VMI) för att minska antalet 

inköpsorder.”Viktigast för mig är Cost of goods (COGS) samt varulager där 

omsättningshastigheten är viktigast”
135

. ”För min del har vi arbetat vidare med 

strategikartor och styrkort. Vi har många nyckeltal som är väldigt konkret ingrupperade 

under de fyra perspektiven”
136

. 

 

Helena berättar att de slutade med övergripande strategikarta 2011 med motiveringen 

”det är här det blev fel, vi anpassade inte vår strategi tydligt nog efter omregleringen 

vilket vi inte hittade i strategikartan. Styrkortet avspeglade verkligheten men vi hittade 

inte lösningen”
137

. 

 

4.2.4 Styrmått och mål i styrkortet 

I ACO:s samtliga styrkort ingår fyra perspektiv; finans-, kund och konsument, process- 

och utvecklingsperspektivet. Perspektiven sätts per avdelning och respektive land med 

Key performance indicators (KPI). ”Tanken är att alla ska vara delaktiga och de 

personliga målen ska tagga in i avdelningens mål som taggar in i företagets övergripande 

mål”
138

. 

 

Veronica nämner att de på Supply, även tar fram liknande styrkort för större leverantörer 

så de kan se hur dessa ligger till och vid behov följa upp med diskussion. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
133 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
134 Åkerström Ulf; Head of Innovation, ACO Hud Nordic AB. Strategikarta, Intervju 2013-04-12. 
135 Söder Veronica; Head of Supply Chain, ACO Hud Nordic AB Intervju 2013-04-12. 
136 Söder Veronica; Head of Supply Chain, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
137 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
138 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
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Tabell 5: Källa: Omarbetat styrkort med styrmått RnD, Åkerström Ulf; Head of Innovation, ACO Hud Nordic AB. Intervju 

2013-04-12. 

 

Finansiella mätetal Processperspektivet 

Budgetresultat i procent Artikelmastern uppdaterad 

Reparationskostnader Produkter på tid 

Besparingsaktiviteter Processbeskrivningar i tid 

Freshness index, omsättning  

Freshness, index, SKU  

  

Kund och konsumentperspektivet Utvecklingsperspektivet: (Framtid) 

Produktfördelar lanseringar Förebyggande åtgärder på tid 

Extern opinionsbildning Kunskapsfika, 30 minuter 

Okontroversiella produkter NMI, Tändsticksindex 

 
Tabell 6: Källa: Omarbetat styrkort med styrmått Supply, Söder Veronica; Head of Supply Chain, ACO Hud Nordic AB. 

Intervju 2013-04-12. 

 

Finansiella perspektivet Processperspektivet 

Restordervärde Antalet leverantörsmöten med leverantörer 

Lageromsättning Prognosprecision 

Lagervärde Lageravstämningsprecision 

Antal pallar på lager  

Kassationsvärde  

  

Kund och konsument Utvecklingsperspektivet 

Service grad = fulleverans Kompetensutveckling, antal per år 

Antal leverans-reklamationer Förbättringsaktiviteter, antal aktiviteter per 

år 

Antal operationsmöten med säljbolagen NMI 

Antal möten med apoteksbolagen  

 

4.2.5 Strategi i organisationen 

Övergripande styrmått och handlingsplaner gås igenom månadsvis med de nordiska 

cheferna. Sedan informeras personalen om strategierna. Även avdelningarna har 

månadsmöten där informationen kommuniceras internt. ”När man gör sina personliga 

mål för året ska det kännas att de taggar in i de övergripande målen”
139

.  

 

Både Ulf och Veronica har ansvariga personer för processarbetet på sina respektive 

avdelningar som samlar in uppgifter och uppdaterar styrkort och strategikarta månadsvis. 

Båda avdelningarna har årsvisa utvärdering och revision av mål, styrkort och 

strategikartor. 

 

”Just i detta läge där vi är just nu är det lätt att få folk engagerade då vi inte levererade 

resultatmässigt vad vi förväntat oss under förra året. ”Har det gått dåligt är det lätt att få 

med folk för att alla vill få till en förändring”
140

. 

                                                      
139 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
140 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
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4.2.6 Långsiktigt resultatutveckling 

Helena tror att om de gjort samma arbete 2008 som de gjorde nu i januari med att klart 

och tydligt definiera strategierna så kanske verktyget hade fungerat. Grundarbetet är det 

viktigaste menar hon. ”Hade vi hittat övergripande KPI-er då så hade förmodligen 

styrkortet varit kvar på det övergripande planet”
141

. 

 

4.2.7 Strategi i framtiden 

Helena är tveksam till att ACO på övergripande plan vi går tillbaks till styrkortsformatet. 

De tittar nu på andra sätt att följa upp verksamheten ur kund och konsumentperspektiv, 

på en mer operativ nivå. ”Jag kommer alltid att titta på resultaträkningen men 

tillsammans kommer vi att vara mycket mer djuplodande och försäljningsorienterade”
142

. 

 

Avdelningscheferna tillägger: 

”Vi kommer att behöva en annan uppföljning för att mäta på de långsiktiga målen”
143

. 

”Om fem år har vi ännu mer fokus på nyckeltal”
144

. 

 

4.3  AB Gröna Lunds Tivoli 

I Parks and Resorts koncern ingår Gröna Lund, Aquaria Vattenmuseum, Kolmårdens 

Djurpark, Skara Sommarland, Furuviksparken
145

. Gröna Lund är en av Sveriges 

populäraste nöjesparker och startades 1889 av tysken Jacob Shulthesis
146

. Enligt Park and 

Resorts årsredovisning 2011 slog Gröna Lund besöksrekord 2011 och erhöll priset 

Publishers Pick of the Year av branschtidningen Amusement Today. Detta var första 

gången priset delades ut till en nöjespark utanför USA
147

.  Gröna Lunds omsättning år 

2011 uppgick till 468 mkr med ett rörelseresultat på 44 mkr
148

.  

 

Gröna Lund arbetar aktivt med styrkort och strategikarta
149

. På sikt ska arbetet rullas ut i 

de andra bolagen i koncernen. Gröna Lund har tre ledfraser som genomsyrar hela 

organisationen; alla är välkomna alltid, omöjligt bor inte här, Gröna Lund är en annan 

värld
150

. 

 

På Gröna Lund träffade vi följande person: 

Hanna Johansson, VD trainee, anställd sedan 2012. 

 

Intervjun ägde rum 2013-04-08 på Gröna Lunds huvudkontor, Djurgården.  

Ovan person refereras vidare till med förnamn. 

 

 

                                                      
141 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
142 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
143 Åkerström Ulf; Head of Innovation, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
144 Söder Veronica; Head of Supply Chain, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
145 Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Parks och Resorts som pdf. http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-

20101/(hämtad 2013-04-06), s. 12.  
146 Parks and Resorts. Årsredovisning 2010: Parks och Resorts som pdf. http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-
20101/(hämtad 2013-04-06), s. 21.   
147 Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Parks och Resorts som pdf. http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-

20101/(hämtad 2013-04-06), s. 46. 
148 Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Parks och Resorts i siffror som pdf. 

http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-20101/(hämtad 2013-04-06), s. 4.   
149 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
150 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.   
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4.3.1 Strategisk plan 

Gröna Lund kallar sin vision för upplevelsevision vilken är följande:  

 

”Vår upplevelsevision är att erbjuda helhetsupplevelser i världsklass, varje gång. Det gör 

vi genom att ständigt förbättra och anpassa våra erbjudanden till alla våra gäster, och 

skapa utvecklingsmöjligheter för alla våra medarbetare”
151

.  

 

4.3.2 Strategiformulering 

För att ta fram Gröna Lunds målkort involverades alla avdelningar, avdelningschefer och 

medarbetare i organisationen. Avdelningschefen inom varje avdelning fick utifrån Gröna 

Lunds strategi ”göra sina egna målkort tillsammans med medarbetarna på sina respektive 

avdelningar och sätta upp relevanta nyckeltal”
152

. När arbetet med att ta fram mål-

/styrkorten var färdigt rapporterade respektive avdelning sina målkort till Gröna Lunds 

ledningsgrupp. 

 

Därefter diskuterade ledningsgruppen respektive avdelnings målkort och ”vissa nyckeltal 

valdes ut för att utgöra delar av Grönans övergripande målkort”
153

.  

 

Ekonomichefen skickar ekonomirapporter och säljchefen säljrapporter till bland annat 

styrelse, ledningsgrupp och ägare. Gröna Lund använder även budget och arbetar löpande 

med prognoser.   

 

Gröna Lund delar in året i tre delar – före, under och efter säsong. Under säsong följer de 

utfallet så att de snabbt kan justera/sätta in åtgärder. Alla målnivåer i budgeten läggs 

utifrån hur det såg ut förra året och vad de tror är rimligt att förvänta sig innevarande år. 

 

4.3.3 Strategikarta och strategiska mål 

Vid intervjutillfället visar Hanna Gröna Lunds strategikarta och hur de olika perspektiven 

kan sammanlänkas med följande resonemang.  

 

”I utvecklingsperspektivet har vi tre områden, bland annat implementering av 

kompetensutvecklade initiativ och implementering av normer avseende kvalitet och 

värderingar. Inom dessa områden spelar Parks and Resorts Academy, vår egen 

utbildningsakademi, en mycket viktig roll. Har vi bra utvecklingsarbete får vi bättre 

processer och rutiner samt ännu mer kompetenta medarbetare. Processperspektivet 

innefattar olika typer av processer på Gröna Lund till exempel underhåll och utveckling 

av parken. Med fungerande processer får vi nöjda gäster, vilket syns i gästperspektivet. 

Nöjda gäster stannar längre, är goda ambassadörer och besöker oss oftare, vilket bidrar 

till god ekonomi och tillväxt, i det ekonomiska perspektivet, som tillåter oss att investera 

och utveckla vår park”
154

. 

 

                                                      
151 Parks and Resorts. Vår upplevelsevision. http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Upplevelse-i-
varldsklass/(hämtad 2013-04-18).  
152 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
153 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.  
154 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.  

http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Upplevelse-i-varldsklass/(hämtad
http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Upplevelse-i-varldsklass/(hämtad
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Baserat på Gröna Lunds strategikarta har målkort tagits fram för respektive avdelning. 

”Strategikartan representerar det vi som grönalundare ska arbeta med inom vår 

verksamhet, oberoende av avdelning”
155

.   

 
Tabell 7: Källa: Omarbetad strategikarta med strategiska mål Gröna Lund, Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 
2013-04-08. 

 

Ekonomi Process 

Lönsamhet Utveckla det lokala nätverket 

Tillväxt Bidra till utvecklingen av parken 

Kostnadseffektivitet Marknadsföring 

 Säkra driften och kvaliteten genom löpande 

underhåll 

 Leda den löpande driften och säkra kvalitén 

  

Gäst Utveckling 

Inför besök Ta del av Parks and Resorts Academys 

kompetensutvecklingsinitiativ 

Under besök Implementera koncerngemensamma normer för 

kvalité och värderingar 

Efter besök, gästundersökning Ta tillvara på Parks & Resorts som en 

kvalitetshöjande faktor, -stordriftsfördelar, 

erfarenhetsutbyte mellan koncernens parker etc. 

 

4.3.4 Styrmått och mål i styrkortet 

Gröna Lunds mål/styrkort består av fyra perspektiv som benämns 

utvecklingsperspektivet, processperspektivet, gästperspektivet och det ekonomiska 

perspektivet. I varje perspektiv finns ett antal utvalda mått ”vi har inte med alltför många 

mått i respektive perspektiv för att hålla dem på en hanterbar nivå”
156

.  

 

”Varje vecka under säsong har vi driftsmöten. Där diskuteras bland annat utfallet av 

gästundersökningen, som tillsammans med ekonomin är fokus på mötet. Flera nyckeltal 

ur gästundersökningen och ekonomirapporten utgör några av de viktigaste nyckeltalen i 

målkorten”
157

. 

 

Vi har inte tagit del av Gröna Lunds styrkort.  

 

4.3.5 Strategi i organisationen 

I dagens läge hanterar ledningsgruppen hela processen centralt
158

. Sammanställningen av 

statistiken sköter Hanna för Gröna Lunds räkning.  

 

”Ett stort arbete ligger bakom framtagandet av målkorten. I processen med att ta fram 

målkort och nyckeltal var medarbetarna på alla avdelningar delaktiga på sina respektive 

avdelningar, vilket var en viktig del i att förankra arbetet i organisationen. Detta steg 

kräver mycket arbete, men den stora utmaningen ligger i att implementera 

                                                      
155 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.  
156 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.  
157 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
158 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
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målkortsarbetet fullt ut. Det är viktigt att man som ledning visar vägen och aktivt arbetar 

med målkortet”
159

.  

 

Park and Resorts ägare tillsammans med VD Jan Roy är dessutom enormt engagerade 

och brinner för koncernens strategiska utveckling och styrkortet. 

 

4.3.6 Långsiktigt resultatutveckling     
Hanna har arbetat för kort tid för att kunna svara på om resultatutvecklingen kan relateras 

till styrkortet. Hon framhåller att all vinst investeras i att utveckla verksamheten/parken.  

   

4.3.7 Strategi i framtiden 

Hanna berättar att på sikt är tanken att varje avdelning ska sammanställa statistiken kring 

nyckeltalen i sitt eget styrkort och redovisa till ledningsgruppen. 

 

I dagsläget arbetar Hanna och Parks and Resorts koncerns ledningsgrupp tillsammans 

med dotterbolagen med att ta fram Masterplaner fram till 2020 och nyligen har Hanna 

sammanställt ett Strategibokslut 2012 utifrån strategikartans områden och utfallet som 

mätts i målkorten.     

 

”I nuläget håller vi på att ta fram Masterplaner fram till 2020 som berör vilka satsningar 

vi ska genomföra på sikt. Strategiarbetet och därmed målkortet ingår i Masterplanen 

eftersom strategin bör överensstämma med varför vi är här, vad vi skall göra och hur vi 

ska utvecklas i framtiden. Jag har också sammanställt ett Strategibokslut för 2012 som 

utgick från strategikartans områden. I Strategibokslutet diskuteras respektive perspektiv, 

hur vi arbetar inom dem och dess områden. Utifrån hur vi arbetar inom områdena inom 

de respektive perspektiven, om vi följer strategin har de blivit bedömda med ett grönt, 

gult eller rött stoppljus”
160

. 

 

”Överlag är vi superduktiga på det vi gör och hur vi gör det. Om vi inte gjort det vi sagt 

att vi ska blir det rött, men det behöver inte innebära att det var fel eller dåligt på något 

vis, bara att det är något annat än vad vi bestämt”
161

. 

 

Gröna Lund arbetar även med ett nyckeltalsprojekt där sex nyckeltal ur GLT:s 

övergripande målkort kommer att presenteras på intranätet. Där finns möjlighet att läsa 

mer och se diagram över utvecklingen under året. Det kommer även vara möjligt att läsa 

kommentarer i en lättförståelig text som är mer kvalitativ än kvantitativ.  

 

5. Analys 

 

5.1 Strategisk plan 

De tre organisationer vi studerat har helt olika perspektiv på strategisk plan. ACO Hud 

Nordic AB definierade en ny marknadsanpassad affärsidé och vision för koncernen 2011, 

                                                      
159 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08.  
160 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
161 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
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Gröna Lund har en upplevelsevision inriktad på besökare och SFV har släppt 

visionstänkandet och fokuserar på resurseffektivitet och energibesparingar
162

. 

 

Värdebaserad styrning med styrkort är mer användbar för att länka strategi till 

individuella prestationer på en lägre organisationsnivå enligt Olve et al. vilket 

överensstämmer med de organisationer vi studerat där alla aktivt vill förstå och styra hela 

organisationen
163

. 

 

SFV har varit under utredning en längre tid då den statliga förvaltningen ska göras 

långsiktig och på det mest resurseffektivaste sättet. SFV har därför i dagsläget ingen 

aktuell affärsidé eller vision. I och med att de årsvis får ett regleringsbrev är de mer 

ägarstyrda än ACO och Gröna Lund. Regleringsbrevet från staten ändras sällan ur ett 

strategiperspektiv medan strategiska mål för SFV revideras årligen internt och definieras 

i styrkort. SFV startar året med att göra omvärldsspaning och arbetar med tre ledord för 

att sätta ett gemensamt förhållningssätt. SFV avvaktar således pågående utredning för 

framtida visionsformulering samtidigt som en tradition av strategiskt arbete enligt 

styrkortsmodellen är väl integrerad i organisationen
164

.  

 

På ACO Hud Nordic AB har ledningen bestämt sig för en koncernstrategi med affärsidé, 

vision och strategiprocess på ett övergripande plan. De tar intryck från det externa 

perspektivet och ledningen har tydligt definierat fem övergripande huvudstrategier ur ett 

sälj och marknadsperspektiv som organisationen behöver jobba med. ACO Hud Nordic 

AB har satt upp dessa utanför styrkort och strategikarta som dock används aktivt inom 

avdelningarna RnD och Supply
 165

. ACO:s affärsidé uppfyller kravet på vision enligt 

Berglund och Blomquist, marknaden är Norden, de erbjuder säkra produkter och kunskap 

är vägen dit. Visionen förmedlar dock endast erbjudandet
166

. 

 

Gröna Lund arbetar med ledord för att internt förtydliga sin upplevelsevision som utgår 

från besökarens upplevelse. Här involverar ledningen organisationens alla 

avdelningschefer och medarbetare i strategiarbetet
167

. Gröna Lunds vision förmedlar att 

marknaden är Gröna Lunds gäster, kunden erbjuds helhetsupplevelser och förbättringar 

och anpassningar av erbjudanden är hur de ska uppfylla detta. Gröna Lund uppfyller alla 

tre kraven för vision, dock säger de att gästerna är deras marknad men inte hur dessa ska 

bli gäster
168

. 

 

5.2 Strategiformulering  

Den främsta skillnaden mellan dessa tre utvalda organisationer är att de representerar 

olika branscher och organisationerna befinner sig i olika utvecklingsstadier. Miller och 

Friesen har studerat detta och därför kan en organisation behöva se över sin strategi för 

att vara framgångsrik i sin omvärld
169

.   

                                                      
162 Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16, Evaldt Lie; 
verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16, Johansson Hanna; VD 

trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08, Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
163 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 278ff. 
164 Evaldt Lie; verksamhetsutvecklare, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16, 

Häggstrand Patrik; Enhetschef, verksamhetsutvecklingsenheten, Statens fastighetsverk. Intervju 2013-04-16. 
165 Dahlfors Helena; CFO, ACO Hud Nordic AB. Intervju 2013-04-12. 
166 Berglund Åke, Blomquist Anders. Skapande affärsutveckling–att driva förändringsarbeten, s. 21ff. 
167 Johansson Hanna; VD trainee, Gröna Lund. Intervju 2013-04-08. 
168 Berglund Åke, Blomquist Anders. Skapande affärsutveckling–att driva förändringsarbeten, s. 21ff. 
169 Miller Danny, Friesen Peter H.. Archetypes of strategy formulation, s. 924ff. 
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Oavsett branschtillhörighet och utvecklingsstadier noterar vi att organisationerna är eniga 

kring vikten av strategiformulering vilket överensstämmer med Miller och Friesens 

studier om att strategiformulering styr och är avgörande för organisationens framgång
170

.  

 

SFV har tidigare haft strategidelen skild från verksamhetsplanen medan Gröna Lund 

formar strategin utifrån sitt helhetstänkande och ACO Hud Nordic AB ganska nyligen 

definierat fem övergripande strategier
171

.  

 

Strategiformulering kan även ses från ett strategiimplementeringsperspektiv. Det är vad 

organisationen gör som är dess strategi och här spelar taktik en större roll. Okumus anser 

att strategiformulering och implementering inte går att hanteras separat medan Hrebiniak 

menar att effektiv strategiimplementering är resultatet av bra planering och 

strategiformulering
172

. Sioncke och Parmentier noterar att definiering och 

implementering av strategi är två svårigheter i många organisationer
173

. Detta synliggörs 

vanligtvis när organisationer möter olika situationer över tid som kan vara en orsak till 

varför organisationen behöver se över sin nuvarande strategiformulering. Det sistnämda 

beskrivs av Helena på ACO Hud Nordic AB som beskriver det första övergripande 

styrkortet ”styrkortet avspeglade verkligheten men vi hittade inte lösningen”
174

.  

 

5.3 Strategikarta och strategiska mål 

Enligt Sheehan är strategikartan en visuell bild av hur organisationen uppnår den 

strategiska planen
175

. Helena på ACO Hud Nordic AB menar att ”man måste sätta 

grunden på ett bra sätt innan man går vidare”
176

. Hanna på Gröna Lund illustrerar hur 

strategikartan kan sammanlänkas vilket Sheehan kallar för den underliggande logiken i 

strategikartan
177

.  

 

SFV ser nyttan med att använda strategikartan från fastighetsförvaltningens synvinkel 

vilket överensstämmer med Sheehans teori att strategikartan startar med att definiera 

önskade mål
178

.  

 

Viktigt vid införande av strategikartan är var organisationen står utvecklingsmässigt och 

SFV menar att ”tiden har ännu inte varit mogen för att implementera strategikartan som 

verktyg till direktionen”
179

.  
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5.4 Styrmått och mål i styrkortet 

Samtliga studerade organisationer har valt fyra perspektiv i styrkorten. Visionen ska 

enligt Kaplan och Norton vara basen till att fastställa relevanta styrkortsmål vilket 

förmodligen är bakgrunden till att de inte valt exakt samma perspektiv i styrkortet
180

.  

 

SFV har valt ägarperspektivet där de andra organisationerna valt det 

ekonomiska/finansiella perspektivet. Detta är förmodligen anpassat för att avspegla den 

nära ägarstyrningen. Gröna Lund har döpt om kundperspektivet till gästperspektivet 

vilket direkt relaterar till deras upplevelsevision. 

 

Det finns flera utmaningar som kan vara svåra att hantera med styrkortet. Hanna på 

Gröna Lund beskriver ”den stora utmaningen ligger i att implementera målkortsarbetet 

fullt ut”
181

. Helena på ACO Hud Nordic AB beskriver en annan utmaning ”styrkortet 

avspeglade verkligheten men vi hittade inte lösningen”
182

. Johnson et al diskuterar 

dilemman som till exempel implementering av styrkortet och noterar att mer forskning 

behövs
183

.  Detta diskuteras även av Johnson et al i som visar på svårigheter vid 

implementering av styrkortet
184

.  

 

ACO HUD Nordic bestämmer styrmått med KPI för varje avdelning och land baserat på 

övergripande mål vilket liknar strategiformuleringen i Tableaux de bord som är uppdelad 

avdelningsvis
185

.  

 

Gröna Lund och ACO Hud Nordic AB har 14 eller 15 strategiska mått i styrkortet med 

uppsatta målvärden medan SFV har 21 stycken varav sju i processperspektivet vilket 

förklaras med att SFV har sin huvudverksamhet där. SFV kan ha balans i styrkortet även 

om processperspektivet uttalat är det viktigaste
186

. Kaplan och Norton beskriver vikten av 

att välja styrmått baserade på strategin
187

.    

 

Nørreklit ifrågasätter existensen av Kaplan och Nortons kausala samband i styrkortet. 

Enligt Kaplan och Norton leder utvecklings - lärande perspektivet→ interna processer→ 

kundperspektivet→ finansiella perspektivet
188

. Nørreklit föreslå istället att samband 

etableras mellan styrmåtten
189

. Sheehan styrker dock det kausala sambanden mellan 

perspektiven i sin artikel
190

. I denna studie representerar organisationerna olika branscher 

vilket kan förklara varför vissa perspektiv påverkar mer än andra.  

 

SFV har sju strategiska mått även i medarbetar- och utvecklingsperspektivet varav fyra 

avser medarbetarvärden, vilket kan leda till att det finns för många mätbara mål på 

samma område enligt Nørreklit et al
191

. SFV:s fokusering på medarbetarperspektivet där 
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de målsätter fyra olika medarbetarindex tyder dock på att de vill tydliggöra och integrera 

sociala och etiska värderingar i organisationen
192

. 

 

På ACO:s avdelningar för RnD och Supply kan styrkorten betraktas som ett strategiskt 

managementsystem enligt Norton och Kaplan, då de uttalat vill att alla ska vara delaktiga 

och de personliga målen ska tagga in i avdelningens mål som taggar in i organisationens 

övergripande mål
193

. ACO Hud Nordic AB gör även styrkort för sina större leverantörer 

då bästa resultat kommer av ett framgångsrikt samarbete och det är därför lika viktigt att 

mäta sina affärspartners styrkortsmått
194

. 

 

5.5 Strategi i organisationen 

Det Sioncke och Parmentier skriver om att bristande förmåga att definiera och skapa 

kundvärde är vanligaste anledningen till misslyckande stämmer exakt in på ACO:s första 

försök med styrkort innan de definierat ACO:s framtida roll
195

.  

 

Enligt Kaplan och Norton ger styrkortet insikt om hur organisationen kan sammankoppla 

långsiktiga strategiska mål med ett kortsiktigt handlade
196

. Detta arbetssätt har ACO Hud 

Nordic AB nu anammat med månadsmöten där övergripande styrmått och 

handlingsplaner gås igenom med de nordiska cheferna. Även avdelningarna har 

månadsmöten där informationen kommuniceras internt. ”När man gör sina personliga 

mål för året ska det kännas att de taggar in i de övergripande målen”
197

.  

 

ACO Hud Nordic AB använder nu styrkortet i avdelningarna på samma sätt som AMF 

gjorde för att samla ihop organisationen runt kostandsbesparingar
198

. Helena på ACO 

Hud Nordic AB berättar att de levererade resultatmässigt under förväntan förra året och 

”Har det gått dåligt är det lätt att få med folk för att alla vill få till en förändring”
199

.  

 

På Gröna Lund har ledningen gjort som AMF, ledningen har utvecklat styrkort för att 

sedan involvera medarbetarna på sina respektive avdelningar
200

.  Detta var viktigt enligt 

Hanna på Gröna Lund för att förankra arbetet i organisationen. Hon fortsätter ”den stora 

utmaningen ligger i att implementera målkortsarbetet fullt ut. Det är viktigt att man som 

ledning visar vägen och aktivt arbetar med målkortet”
201

. Ägarna och Gröna Lunds VD, 

Jan Roy är mycket engagerade i strategi- och styrkortsarbetet. Jan Roy har varit 

medförfattare till boken Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter. 

 

SFV startar året med att göra en omvärldsspaning med hela ledningen och processledare 

för att samla in viktiga omvärldsfaktorer. Därefter diskuterade de inriktning och mål i 

styrkortet då alla är samlade för att få en förankring
202

. Detta är ett sätt enligt Kaplan och 

Norton att undvika olika uppfattningar och innebörden i vad visionen står för mellan 
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chefer i större organisationer och istället tvinga dem att hitta konsensus i överföringen till 

termer med praktisk mening i organisationen
203

. 

 

Här framträder en tydlig skillnad i sättet att arbeta med strategiutveckling i 

organisationerna. ACO Hud Nordic AB tog initialt extern konsulthjälp för att definiera 

styrkort och strategikartor och byggde långsamt upp ett eget kunnande. Gröna Lund har 

en strategikunnig kunnig VD med nätverk inom den svenska styrkortsvärlden där han kan 

diskutera strategifrågor. SFV har fördelen att de öppet diskuterar och har utbyte om 

verksamhetsfrågor direkt med andra statliga verk och i forum för dessa. 

 

5.6 Långsiktigt resultatutveckling  

Ingen av organisationerna har kunnat koppla långsiktigt resultat till styrkortet. Gardiner 

menar att ägarnas önskemål normalt är att organisationsledarens ansvar är att skapa så 

mycket vinst som möjligt
204

. Gardiner menar att ett önskat resultat ska vara balanserat 

och för mycket fokus på ett område inte är effektivt
205

. För SFV som är en statlig 

organisation innebär det i första hand inte om att skapa vinst, utan medborgarnytta. SFV 

genererar dock vinst via inkomster från hyresgäster.  

 

5.7 Strategi i framtiden 

Hanna på Gröna Lund har för första gången sammanställt ett strategibokslut för 2012, där 

respektive perspektiv gås igenom och bedöms med ett trafikljus. Perspektiven bedöms 

med grönt, gult eller rött stoppljus utifrån hur Gröna Lund arbetat inom respektive 

område utifrån ett strategiskt perspektiv. Måluppfyllelse med färgkoder för strategiska 

mål har använts tidigare i Skandias datasystem medan Gröna Lunds trafikljusmodell är 

lyft upp till en strategisk nivå
206

. Strategiboksluten kommer Gröna Lund förmodligen att 

fortsätta med
207

. 

 

Hanna arbetar nu med Masterplaner för 2020 vilka berör strategiarbete om vad de ska 

göra och hur de ska utvecklas i framtiden. Detta överensstämmer med Miller och 

Friesens teorier om att organisationer över tid befinner sig i olika utvecklingsstadier och 

behöver ändra sin strategi för att vara framgångsrik i sin omvärld
208

. 

 

Under våren 2013 lanserar Gröna Lund ett nyckeltalsprojekt där nyckeltal ska visas på 

intranätet för att direkt återkoppla det dagliga resultatet till medarbetarna. Det är viktigt 

för Gröna Lund att de även förmedlar strategierna då det har visat sig enligt Banker, 

Chang och Pizzini att vi litar på strategiskt länkade nyckeltal endast då vi har en tydlig 

bild av organisationens strategi
209

. 

 

ACO Hud Nordic AB kommer inte att gå tillbaks till styrkortsformatet på övergripande 

nivå, de tittar på andra sätt att följa upp kund- och konsumentperspektivet i framtiden där 
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de enligt Helena kommer att övergripande fokusera mer på försäljning och detaljer runt 

detta. För Helena som CFO kommer dock resultaträkningen alltid vara viktigast
210

.  

 

SFV ser en möjlig framtid med scenariobaserade analyser inför 2015, som är ett visuellt 

verktyg för att enkelt bedöma möjliga framtidscenarier
211

. SFV ska även bli mer 

kundorienterade genom en förbättrad styrmodell där de ännu tydligare mäter prestationer 

för värdeskapande
212

.  

 

6. Slutdiskussion  

 

6.1 Inledning 

Vi börjar här med att i de första två punkterna besvara våra två forskningsfrågor. 

Sedan utvecklar vi ämnet i 6.1.3 och 6.1.4 baserat på den information vi fått in i empiri 

och analys. Vi avslutar sedan med självkritik och egna reflektioner. 

 

6.1.1 Strategiformulering i svenska organisationer  

På det övergripande planet ser vi att samtliga tre organisationer har anpassat sina 

strategiska planer till verksamhetens viktigaste fokusområde. Både ACO och Gröna Lund 

är säljorienterade, dock på olika sätt. ACO inriktar sig naturligt mer på säljkanal och 

produkt medan Gröna lund fokuserar på sina besökare. SFV som inte har någon aktuell 

vision har hittat ett alternativ i form av omvärldsspaning för att bestämma inriktning och 

mål i styrkortet.  

 

ACO som helt lämnat styrkortet på övergripande nivå har hittat ett alternativ där de sätter 

fem övergripande säljorienterade strategier för de nordiska bolagen utanför styrkort och 

strategikartor. Detta förhållningssätt är troligtvis en motreaktion till detaljfokuseringen på 

styrkortsformatet som de fastnade i under 2011. På ACO används däremot styrkort och 

strategikarta som ett strategiskt managementsystem på avdelningarna RnD och Supply. 

Dessa avdelningar har drivande chefer som aktivt arbetar med modellerna, personal är 

delaktiga med personliga mål som taggar in i avdelningens mål som i sin tur taggar in i 

organisationens mål. 

 

En viktig anledning till att strategiarbetet fungerar är att samtliga organisationer eller 

avdelningar har en ledning som aktivt arbetar med styrkort och följer upp dessa månads- 

eller veckovis med berörd personal för att följa utfall och påminna om utvalda strategiska 

mål. 

 

Viktig för en organisation är även att regelbundet se över och anpassa sin övergripande 

strategi till omvärldsfaktorer. SFV reviderar strategiska mål med en årsvis 

omvärldsspaning, ACO Hud Nordic AB har bestämt att i början på året ta intryck från det 

externa perspektivet, och Gröna Lund arbetar redan nu fram en strategisk plan som 

sträcker sig till 2020. 

 

En annan viktig aspekt för att utvecklas är möjligheten till externt dialog med andra 

styrkortsanvändare. SFV har tillgång till forum och ett antal andra statliga verk att 
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diskutera med, Gröna Lund har en VD med bakgrund från styrkortsvärlden medan ACO:s 

avdelningar sköter sitt arbete själva. Vår bedömning är att ACO skulle vinna på att hitta 

en långsiktig samarbetspartner för styrkortstöd eller att alliera sig med eller anställa 

någon från styrkortsvärlden. 

 

ACO Hud Nordic AB har mer strikta textbaserade styrkort på de två avdelningarna som 

även innehåller pilar som visar hur olika strategiska mål i olika perspektiv är länkade till 

varandra. Då strategikartan ska vara baserad på organisationens centrala vision och, 

mission framgår vikten av en övergripande samordnad strategikarta. Idag illustrerar de 

två avdelningarnas strategikartor olika syn på kund-, konsument- och finansperspektiven. 

Nyttan med strategikartor avdelningsvis för ACO Hud Nordic AB är således starkt 

begränsad då det inte finns en övergripande strategikarta som samordnar perspektivens 

funktioner och mål. 

 

Strategikartor används idag av Gröna Lund och ACO Hud Nordic AB och har en viktig 

funktion för att på en A4-sida illustrera de strategiska delarna i styrkortet med 

övergripande mål. Endast Gröna Lund har en övergripande strategikarta med tecknade 

bilder för att pedagogiskt och med lite humor kunna förklara övergripande mål. De har 

inga inritade länkar och syftet blir således främst för intern information. 

 

6.1.2 Strategisk resultatförändring  

Ingen av organisationerna har kunnat koppla ihop strategiformulering och strategikartor 

till hur långsiktig resultatutveckling förändras. Dessa aspekter i relation med långsiktigt 

resultat är intressant att notera eftersom styrkortets antaganden baseras på att koppla ihop 

långsiktiga mål med kortsiktigt handlande.  

 

6.1.3 Strategiarbete i framtiden 

Gröna Lund är den organisation som ligger längst fram i nytänkande avseende 

strategiarbete och uppföljning av strategi. Deras strategibokslut med trafikljusmodell är 

ett sätt att göra bokslut runt strategiarbetet där de bedömer hur de arbetat med förra årets 

uppsatta strategier. Strategibokslutet ger dem även kunskaper inför kommande 

strategiarbete. 

 

Gröna Lund har en bra framförhållning och arbetar idag med Masterplaner inför 2020 där 

de planlägger hur de ska utvecklas. 

 

Gröna Lund har även ett nyckeltalsprojekt som gör det möjligt för alla anställda att på 

intranätet direkt få en återkoppling av det dagliga resultatet. Detta är ett ultimat sätt att få 

kvitto på sina dagliga prestationer och hur de ligger i fas med uppsatta mål. På detta sätt 

får Gröna Lund en direkt koppling från övergripande vision ner till avdelnings- och 

personnivå. 

 

ACO kommer alltid att titta på resultaträkningen som vi måste komma ihåg är det 

traditionella sättet att se resultat i backspegeln. 

 

Sammanfattningsvis är det lika viktigt att arbeta med den nuvarande visionen och 

strategin som att blicka bakåt för att utvärdera tidigare uppsatt strategi mot verkligt arbete 

som att strategiskt planera framåt. Vikten av ett framtida strategiarbete illustreras tydligt i 
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styrkortsmodellen med perspektivet för lärande- och utveckling som ska stå för framtida 

affärsmöjligheter och resultat. 

 

I flertalet amerikanska artiklar och böcker om styrkort visas det finansiella perspektivet 

överst. Vi får här även lära oss i strategikartan att övriga perspektiv länkas vidare från 

lärande och utvecklingsperspektivet längst ner via process- och kundperspektiv till att 

landa överst i det ekonomiska perspektivet vars huvudmål är att leverera aktieägarvärde. 

Det är naturligtvis en självklarhet att sätta ekonomiska mål men kan ensamt uppfattas 

som lite för strikt och därför det viktigt att tillföra etiska och sociala värderingar.  

 

Det måste vara roligt att arbeta samtidigt som organisationens medarbetare ska kunna 

känna att ledningen värdesätter deras arbete och delegerar ansvar och befogenhet. Vi 

anser att detta är speciellt viktigt i Sverige, där delaktighet värderas högt. Kanske är det 

därför som ett medarbetarperspektiv ofta läggs till eller kombineras med 

utvecklingsperspektivet.  

 

6.1.4  Scenariobaserade strategikartor  

SFV ser en möjlighet att införa scenariobaserat arbete med strategikartor inför 2015 för 

att visuellt bedöma möjliga framtidscenarier.  

 

Med scenariobaserad analys sätter organisationen upp flera scenarier där konsekvenser i 

perspektiven värderas med hänsyn till möjliga framtida marknadslägen. Organisationen 

kan då ligga steget före och hinner agera i tid på oväntade händelser.  

 

Att bedöma risk är centralt i varje organisation och med återkommande scenariobaserade 

analyser kan dessa på sikt leda till att effektivitet och lönsamhet ökar i organisationen.  

 

6.2 Självkritik 

I slutfasen på uppsatsen ser vi nu att strategiformulering inte handlar om styrkortet eller 

strategikarta utan om övergripande strategiskt målformulering. Vid våra intervjuer lade vi 

mycket tid på att förstå styrmått i styrkortet hos de studerade organisationerna. Om vi 

vetat det vi vet idag hade vi förmodligen styrt forsknings- och intervjufrågorna mer mot 

strategiformulering oavsett vilken modell som organisationen använder och på detta sett 

fått med en bedömning av andra styrmodeller och då kunnat jämföra dessa.  

 

6.3 Författarnas reflektioner och förslag till framtida forskning 

Vi har konstaterat att balanserat styrkort är en användbar modell för strategiskt arbete 

men det är egentligen bara en ram för att betrakta helheten i en organisation. Det är 

mångdubbelt viktigare att fylla den med ett välarbetat strategiskt innehåll eller att som 

ACO välja bort formatet och istället sätta upp ett antal övergripande strategier ur ett sälj 

och marknadsperspektiv. En annan reflektion är att Gröna Lund har vidareutvecklat 

strategiarbetet med ett strategiskt bokslut med trafikljusmodell som uppföljning av 

tidigare strategiarbete. De planerar även framtiden strategiskt med 2020 som 

planeringshorisont och har ett nyckeltalsprojekt som dagligen kommunicerar utfall till 

anställda.   
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Baserat på ovanstående reflektioner föreslår vi utökade studier av hur svenska 

organisationer arbetar med strategiformulering oavsett styrmodell. Dessa studier kan leda 

till en större kunskap om hur svenska organisationer planerar och praktiskt utför 

strategiprocessen där olika styrmodeller jämförs. Dessa studier kan leda till uppdaterade 

kunskaper och råd till andra svenska organisationer som behöver förbättra eller 

komplettera sina strategiska processer. Det kan även leda till att nätverk bildas för 

erfarenhetsutbyte runt strategifrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

Källor och referenser 

 

Andersson Sten. Positivism kontra hermeneutik. Göteborg, Korpens bokförlag, 2006.  

 

Armitage Howard M., Scholey Cameron. Using Strategy maps to drive performance, 

CMA Management, Vol. 80, Issue 9, 2007, s. 22-26. 

 

Arbnor Ingeman, Bjerke Björn. Företagsekonomisk metodlära, Lund, Studentlitteratur, 

1994.  

 

Banker Rajiv D., Chang Hsihui, Pizzini Mina J.. The Balanced Scorecard: Judgmental 

Effects of Performance Measures Linked to Strategy, The Accounting Review, Vol. 79, 

No. 1, 2004, s. 1-23.  

 

Banker Rajiv D., Chang Hsihui, Pizzini Mina. Judgmental Effects of strategy maps 

in balanced scorecard performance evaluations, International Journal of Accounting 

Information Systems, Vol. 12, Issue 4, 2011, s. 259- 279. 

 

Berglund Åke, Blomquist Anders. Skapande affärsutveckling–att driva 

förändringsarbeten, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2004. 

 

Bourgeault Ivy Lynn. Critical Issues in the funding of Qualitative Research. Journal of 

Ethnographic and Qualitative Research, Vol. 7, Issue 1, 2012, s. 1-7. 

 

Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber AB, 2002. 

 

Buytendijk Frank, Toby Hatch, Pietro Micheli. Scenario-based strategy maps, Business 

Horizons, Vol. 53, Issue 4, 2010, s. 335-347.  

 

Chavan Meena. The balanced scorecard: a new challenge. Journal of Management 

Development, Vol. 28, Issue 5, 2009, s. 393-406.  

 

Cheng Mandy M., Humpreys Kerry A.. The Differential Improvement Effects of the 

Strategy Map and Scorecard Perspectives on Managers’ Strategic Judgment, The 

Accounting Review, Vol. 87, Issue 3, 2012, s.899-924.  

 

Creswell John W.. Research design Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand 

Oaks, Calif., SAGE Publication, cop., 1994. 

 

Epstein Marc, Manzoni Jean-Francois. Implementing Corporate Strategy: From 

Tableaux de Bord to Balanced Scorecards, European Management Journal, Vol. 16, 

Issue 2, 1998, s. 190-203. 

 

Gardiner Chris. Balanced Scorecard Ethics, Business and Professional ethics journal, 

Vol. 21, Issue 3/4, 2002, s. 129-132. 

 

 



 

 44 

Gwangwava N., Mhlanga S., Goriwondo W. Implementation of a Computerized 

Balanced Scorecard (BSC) System in a Manufacturing Organization in Zimbabwe, 

International Journal of Soft Computing and Engineering, Vol. 2, Issue 6, 2013, s. 236-

240. 

 

Hrebiniak Lawrence G.. Obstacles to Effective Strategy implementation, Organizational 

Dynamics, Vol. 35, No 1, 2006, s. 12-31. 

 

Johanson Ulf, Skoog Matti, Backlund Andreas, Almqvist Roland. Balancing dilemmas of 

the balanced scorecard, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, Issue 

6, 2006, s. 842-857.  

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard -Measures that Drive 

Performance, Harvard Business Review, Vol. 83, Issue 7/8, 1992, s. 172-180. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. Putting the Balanced Scorecard to work, Harvard 

Business Review, Vol. 71, Issue 5, 1993, s. 134-147. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. Using the Balanced Scorecard as a Strategic 

Management System, Harvard Business Review, Vol. 85, Issue 7/8, 1996, s. 150-161. 

 

Kaplan Robert S, Norton David P.. The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, 

Göteborg, ISL Förlag AB, 1999. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. Having Trouble with Your Strategy? Then map it. 

Harvard Business Review, Vol. 78, Issue 5, 2000, s. 167-176. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. The Strategy-Focused Organization: How Balanced 

Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business 

School Press, Vol. 4, Issue 4, 2001, s. 519-522. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. Strategy Maps – converting intangible assets into 

tangible outcomes, Boston, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004. 

 

Kaplan Robert S., Norton David P.. The execution premium: linking strategy to 

operations for competitive advantage, Boston, Mass., Harvard Business School Press, 

2008. 

 

Kotler Philip, Marketing Management, Upper Saddle river, NJ, Prentice Hall, cop., 2003.  

 

Kunc Martin. Using system thinking to enhance strategy maps. Management Decision, 

Vol. 46, Issue 5, 2008, s. 761- 778. 

 

Lawrie Gavin, Cobbold Ian. Third-generation balanced scorecard: evolution of an 

effective strategic control tool. International Journal of Productivity and Performance 

Management, Vol. 53, Issue 7, 2004, s. 611-623.  

 



 

 45 

Lewis-Beck Michael S., Bryman Alan, Liao Tim Futing. Encyclopedia of Social Science 

Research Methods: Epistemology, Thousand Oaks, Calif., SAGE Publication, Inc, 2004, 

E-bok. 

 

Miller Danny, Friesen Peter H.. Archetypes of strategy formulation, Management 

science, Vol. 24, Issue. 9, 1978, s. 921- 933.   

 

Nilsson Fredrik, Olve Nils-Göran. Control systems in multibusiness companies: from 

performance management to strategic management. European Management Journal, Vol. 

19, Issue 4, 2001, s. 344-358. 

 

Nordstrand Lena Maria, Högsta Stig. Personlig kompass med Balanced Scorecard för 

arbetsglädje och ökad effektivitet, Linköping, Affärslitteratur, 2000. 

 

Nørreklit Hanne. The balance of the balanced scorecard- a critical analysis of some of its 

assumptions. Management Accounting Research. Vol. 11, Issue 1, 2000, s. 65-88. 

 

Nørreklit Hanne. The balanced scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the 

balanced scorecard. Accounting, Organizations and Society, Vol. 28, Issue 6, 2003, s. 

591-619. 

 

Nørreklit Hanne, Nørreklit Lennart, Mitchell Falconer, Bjørnenak Trond. The rise of the 

balanced scorecard! Relevance regained?, Journal of Accounting and Organizational 

Change, Vol. 8, Issue. 4, 2012, s. 490-510.  

 

Okumus Fevzi. A framework to implement strategies in organizations, Managment 

Decision, Vol. 41, Issue 9, 2003, s. 871-882. 

 

Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – 

metoder och erfarenheter, Malmö, Liber Ekonomi, 2003. 

 

Parks and Resorts. Årsredovisning 2010: Parks och Resorts som pdf. 

http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-20101/ (hämtad 2013-04-06).  

 

Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Om Parks och Resorts som pdf. 

http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-20101/ (hämtad 2013-04-06).  

 

Parks and Resorts. Årsredovisning 2011: Parks och Resorts i siffror som pdf. 

http://parksandresorts.com/Press/Arsredovisning-20101/ (hämtad 2013-04-06).  

 

Parks and Resorts. Vår upplevelsevision. http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-

and-Resorts/Upplevelse-i-varldsklass/ (hämtad 2013-04-18).  

 

Porter Michael E. Competitive Strategy – techniques for analyzing industries and 

competitors, New York, Free Press, 1998. 

 

http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Upplevelse-i-varldsklass/(hämtad
http://parksandresorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Upplevelse-i-varldsklass/(hämtad


 

 46 

Quezada Luis E., Cordova Felisa M., Palominos Pedro, Godoy Katherine, Ross Jocelyn. 

Methods of identifying strategic objectives in strategy maps. International journal of 

production economics, Vol. 122, Issue 1, 2009, s. 492-500. 

 

Rabionet Silvia E.. How I learned to design and conduct semi-structured interviews: an 

ongoing and continuous journey, The Weekly Qualitative Report, Vol. 2, Issue 35, 2009, 

s. 203-206.   

 

Scholey Cam. Strategy mapping - Using strategy maps to drive performance, CPA 

Canada, s. 1-4. 

 

Sheehan Norman. Ready for risk – Strategy maps to survive and thrive, CMA Magazine, 

Vol. 86, Issue 1, 2012, s. 14-15. 

 

Sheehan Norman, Assess your risk – Integrating Strategy maps, CMA Magazine, Vol. 86, 

Issue 2, 2012, s. 15-16. 

 

Sheehan Norman. Reduce your Risk – Five Controls to Help you Manage. CMA 

Magazine, Vol. 86, Issue 3, 2012, s. 16-17.    

  

Sioncke Gratienne, Paramentier Ann. Different Approaches to Strategy Formulations, 

Total Quality Management, Vol. 18, Issue 1-2, 2007, s. 181-187.  

 

Statens Fastighetsverk. SFV Årsredovisning 2012 pdf, 2013-02-27, 

http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html (hämtad 2013-04-04). 

 

Tapinos E., Dyson RG, Meadows M.. Does the Balanced Scorecard make a 

difference to the strategy development process?, Journal of Operational Research 

Society, Vol. 62, Issue 5, 2011, s. 888-899. doi:10.1057/jors.2010.99.  

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, Vetenskapsrådet, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfv.se/cms/om_sfv/Ekonomi.html


 

 47 

Bilagor 

Bilaga 1. Strategiprocess, strategikarta och styrkort 

Nedan bild är en egen förenkling, omarbetning och översättning av 

strategiformuleringsprocessen från strategisk plan via strategikarta och styrkort ner till 

handlingsplaner.  

 

 
 

Figur 4. Källa: Omarbetad och förenklad, översatt bild inspirerad av Kaplan Robert S., Norton 

David P.. Strategy Maps – converting intangible assets into tangible outcomes, Boston, Harvard 

Business School Publishing Corporation, 2004, s. 53.  

 

Den strategiska planen ger förutsättningar till strategikartans fokusområden med 

strategiska mål. Strategikartan i sin tur leder till styrkartans styrmått och målvärden som 

längst till höger resulterar i handlingsplaner och individuella aktiviteter.  

 

Bokstäverna A-D är tillagda för att via att strategiska mål A1 leder till målvärden A2 som 

i sin tur resulterar i aktiviteter A3. Oftast sätts flera mål inom varje fokusområde. 
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Bilaga 2. Strategikarta 

En strategikarta baseras på organisationens vision och mission där övergripande mål eller 

strategi är definierad. Nedan bild är ett schematiskt exempel på strategikarta där länkar är 

inritade mellan perspektiven för att illustrera orsak-verkan samband mellan övergripande 

målområden. På samma sätt som i styrkortet placeras lärande och utvecklingsperspektivet 

längst ner där dessa delar skapar processer som leder vidare uppåt till kundvärden som i 

sin tur skapar resultat i det ekonomiska perspektivet. Som framgår av exempelbilden gör 

den visuella strategikartan enkelt att förklara strategier och samband både intern till 

medarbetare och externt till investerare och aktieägare. 

 

 
 
Figur 5. Källa: Kaplan Robert S., Norton David P.. Strategy Maps – converting intangible assets into 

tangible outcomes, Boston, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004, s. 66. 
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Bilaga 3. Styrkortet 

Balanserat styrkort är en populär managementmodell och ett sätt att styra och följa upp 

organisationens mål och utfall. Styrkortet presenterades första gången 1992 i Harvard 

Business Review, The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance
213

. 

 

Styrkortet är normalt uppdelat på fyra fokusområden som skall infatta hela 

organisationen, nämligen ekonomi-, kund-, interna processer- och 

lärande/utvecklingsperspektivet. Se bild nedan. I Sverige används även ett femte 

perspektiv, medarbetarperspektivet och även ett sjätte område, miljöperspektivet 

förekommer
214

. 

 

 
 
Figur 6. Källa: Epstein Marc, Manzoni Jean-Francois.  From Tableaux de Bord to Balanced 

Scorcards, European Management Journal, Vol. 16, Issue 2, 1998, s. 192. 

 

Syftet med ett styrkort är att på ett balanserat sätt beskriva de perspektiv/fokusområden 

som är viktiga för organisationen. Bakgrunden är att det inte räcker med ett finansiellt 

perspektiv för att ge en rättvisande bild av en verksamhet. Hänsyn måste tas till 

tidsdimensionen där perspektiven är länkade till varandra. Lärande och 

utvecklingsperspektivet ger idag input till området interna processer som i sin tur ger 

input till kundperspektivet som slutligen landar i och ger resultat i ett framtida 

ekonomiskt perspektiv
215

. 

 

För varje perspektiv identifieras strategiska mål, mätetal, målvärden och slutligen 

enskilda handlingsplaner, se även bilaga ett
216

.  
 

 

                                                      
213 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 

Vol. 83, Issue 7/8, 1992, s. 172.  
214 Nordstrand Lena Maria, Högsta Stig. Personlig kompass med Balanced Scorecard för arbetsglädje och ökad effektivitet, s. 
16. 
215 Olve Nils-Göran, Petri Carl-Johan, Roy Jan, Roy Sofie. Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter, s. 13-

18. 
216 Kaplan Robert S., Norton David P.. The Balanced Scorecard – Från Strategi till handling, s.  32ff.   
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Bilaga 4. Definitioner och översättningar 

Då merparten av materialet i vetenskapliga artiklar och böcker är på engelska har vi valt 

följande översättningar i uppsatsen, översättningarna är baserade på följande böcker och 

artiklar: Kaplan Robert S., Norton David P. The Balanced Scorecard – Från strategi till 

handling, Kaplan Robert S., Norton David P.. Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System, Kotler Philip, Marketing Management, Nordstrand Lena 

Maria, Högsta Stig. Personlig kompass med Balanced Scorecard för arbetsglädje och 

ökad effektivitet, Porter Michael E. Competitive Strategy – techniques for analyzing 

industries and competitors samt Sheehan Norman Reduce your Risk – Five Controls to 

Help you Manage.  

 

o Balanserat styrkort är det svenska ordet för balanced scorecard och förkortas ofta 

BSC i engelsk litteratur. I denna uppsats används ordet styrkort eller målkort.  

o Lärande och utvecklingsperspektivet är svenska för learning and growth. 

o Interna processperspektivet är svenska för process eller internal business process. 

o Kundperspektivet är svenska för customer. 

o Ekonomiska perspektivet eller finansperspektivet är svenska för financial. 

o Fokusområden eller perspektiv är svenska för perspectives. 

o Strategiska mål är svenska för objectives. 

o Mätetal eller styrmått är svenska för measurement.  

o Målvärde är svenska för targets.  

o Handlingsplaner är svenska för initiatives. 

o Strategikarta är det svenska ordet för strategy map. 

o SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

o PESTE (L) står för politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, ekologiska och 

juridiska (legala) aspekter.  

o TQM står för Total Quality Management och beskriver en process där alla i en 

organisation arbetar för att ständigt förbättra processer, produkter, service, kultur 

etc. 

o ABC står för en analys och kategoriseringsmetod som ofta används för dela in en 

organisations produkter eller tjänster där A står för de viktigaste osv. 

o JIT står för Just-in-time och används ofta inom produktion för att tillverka 

produkter exakt när de behövs och genom detta hålla ner lagerkostnad. 

o CRM står för Customer relationship management och står för ett system att samla 

och effektivisera information om kunder tvärorganisatoriskt genom hela 

organisationen. 

o Porter fem konkurrenskrafter är en modell för att beskriva och bedöma de fem 

krafter som verkar på en marknad för att bedöma om marknaden är attraktiv eller 

inte. 
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Bilaga 5. Intervjuguide 

 

1. Introduktion: 

o Presentation av vårt uppsatsämne. 

o Syfte. 

o Forskningsfrågor. 

o Forskningsetiska principer. 

 

2. Teman:  

o Balanserat styrkort 

o Kan ni översiktligt berätta hur ni jobbar med styrkort i er organisation? 

o Organisatoriskt – vilka delar är involverade? 

o Vilka är ni som leder styrkortsarbetet och vilken funktion/titel har ni? 

o Vad är organisationens vision och mission, strategi? 

 

o Strategiprocessen.  

o Hur arbetar ni med strategiformulering? 

o Hur ser processen/metoden ut för framtagandet? 

o Vilka perspektiv använder ni i ert styrkort? 

o Vilka nyckelområden ingår i respektive perspektiv och hur har ni satt 

framgångsfaktorer och styrmått?  

o Använder ni även andra styrsystem?  

o Används i så fall dessa i kombination med styrkortet? 

 

o Strategikartans utformning. 

o Kan ni visa er strategikarta och förklara den? 

o Hur länkar ni ihop de olika perspektiven? 

o Gör ni scenariobaserade analyser? 

o Hur används denna internt? 

 

o Strategi i organisationen. 

o Tas strategin fram centralt eller av avdelningsvis?  

o Hur fördelas och länkas mål, perspektiv, styrmått och handlingsplaner i 

organisationen? 

o Samordnas vision och strategi över organisationen och dess 

avdelningar/perspektiv och i så fall hur? 

 

o Revideringsintervall och process. 

o Hur ser processen ut för revidering och hur ofta görs detta? 

o Hur ofta ändrar ni strategi? 

 

o Engagemang i ledning respektive organisation. 

o Hur fördelas/var ligger ansvaret? 

o Hur mäts och belönas medarbetare och avdelningar? 

o Finns koppling till styrkortet? 

 

o Resultatutveckling över tid kopplat till BSC. 

o Hur ser ni på er resultatutveckling i relation till styrkortet över tid? 
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o Jämför ni er med konkurrenter och deras styrsystem? 

 

o BSC utvecklingen i organisationen över tid. 

o Hur, när och varför startade ni med styrkort? 

o Hur involverade ni personalen? 

o Hur har styrkortarbetet förändrats över tid? 

o Hur ser ni på styrkortsarbetet idag och fem år framåt? 
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