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Summary 
 
This work is directed to people who has an interest in the Relevance Lost debate and has 
knowledge of the intense debate that has been around management control. The Balanced 
Scorecard that was one of the results of the Relevance Lost debate has also been discussed 
but mostly in an uncritical way. The scorecard has had great penetrative power and seems 
to have come to stay, at least in the foreseeable future. The debate about management 
control and the Balanced Scorecard has definitely become less intense. Now there is a 
continuation of the Balanced Scorecard, the Strategic Map. There is not very much written 
about it. That is why my work is a contribution to the discussion. 
 
My purpose is to give understanding for the possibilities and the limitations of the Strategic 
Map.     
 
The valuation has its roots in my hermeneutic epistemological approach. Therefore I have 
given a thorough description of foremost epistemological approach and hermeneutics in the 
part concerning method. My work has been a study in literature and therefore there is 
thorough part around this as well. To achieve my main purpose the work has been done in 
three steps. 
 
To create an understanding for the construction of the Strategic Map and how it’s supposed 
to work I have in the first step presented a rather rich description of the concept.  
 
The purpose by the second step has been to produce the development of control between 
the Balanced Scorecard and the Strategic Map by looking into similarities and differences. 
The comparison has been built more on showing similarities and differences by the 
epistemological approach that characterize the two concepts than to show actual similarities 
and differences. I have used the description made by Jan Lindvall of the foundation of 
ideas separated from technique and the classification in different schools by Anthony G 
Puxty. I have with help by thoughts borrowed from them presented eight similarities and 
nine differences.  
 
Since I have pointed out similarities and differences between the two concepts in step two, 
I could make a valuation of the Strategic Map in step three, even though there isn’t much 
written about it. I have made the valuation out of my own thoughts, but I still needed tools 
for creating reliability for them. I have used authors who has been both positive and 
negative and presented their views as a complement to mine. I have presented seven areas 
of discussion. I point out both advantages and disadvantages but I don’t say what is best. In 
most cases I cannot see advantages for themselves or disadvantages for themselves. 
Therefore it feels better for me to put them against each other. 
 
My interpretive epistemological approach leads to my not presenting an answer whether 
the Strategic Map is good or bad, but I have realized that it actually has happened much 
more than I thought when I started my work. Kaplan and Norton who basically has a 
systems perspective, which in most parts is similar to the technique perspective, have 
developed to a more interpretive epistemological approach. That is shown in some parts of 
the Strategic Map. As a whole the Strategic Map feels like a tool for a more modern 
management control, but it is still just a control tool.   
 



Sammandrag 
 
Det här arbetet riktar sig till ekonomer i olika företag och även blivande ekonomer som 
känner till den intensiva debatt som varit kring verksamhetsstyrning och som började 
med den så kallade Relevance Lost-kritiken. Det balanserade styrkortet som var ett av 
resultaten av debatten har också diskuterats men till stor del varit okritisk. Styrkortet har 
fått stor genomslagskraft och verkar ha kommit för att stanna, i alla fall under 
överskådlig tid. Debatten kring verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet har 
helt klart minskat i intensitet. Nu har det kommit en fortsättning på det balanserade 
styrkortet, den strategiska kartan, och den finns det inte särskilt mycket skrivet om. 
Därför är mitt arbete ett bidrag till diskussionen.  
 
Mitt syfte är att ge förståelse för de möjligheter, men också för de begränsningar som 
den strategiska kartan har. 
 
Värderingen har sin grund i min hermeneutiska kunskapssyn. Jag har därför i 
metodavsnittet gett en grundlig beskrivning av främst kunskapssyn och hermeneutik. 
Mitt arbete har varit en litteraturundersökning och därför finns det även ett grundligt 
avsnitt kring det. För att uppnå huvudsyftet har arbetet skett i tre steg.  
 
För att skapa förståelse för hur den strategiska kartan är uppbyggd och tänkt att fungera 
har jag presenterat en rätt fyllig beskrivning av konceptet i det första steget. 
 
Syftet med det andra steget har varit att få fram utvecklingen av styrning mellan det 
balanserade styrkortet och den strategiska kartan genom att titta på likheter och 
skillnader. Jämförelsen har byggt mer på att visa likheter och skillnader i den 
kunskapssyn som präglar de båda koncepten än på att visa faktiska likheter och 
skillnader. Detta har jag gjort via Jan Lindvalls beskrivning av idégrunder skiljt från 
teknik och Anthony G Puxtys klassificering i olika skolor. Jag har med hjälp av tankar 
jag lånat från dem presenterat åtta likheter och nio skillnader.  
 
Eftersom jag i steg två visat på likheter och skillnader mellan de båda styrkoncepten 
kunde jag sedan i det tredje steget göra en värdering trots att det, som jag berättat 
tidigare, inte finns speciellt mycket skrivet kring den strategiska kartan. Värderingen har 
gjorts utifrån mina tankar men det behövdes ändå verktyg för att skapa trovärdighet åt 
dem. Jag har därför använt författare som varit både positiva och negativa och 
presenterat deras åsikter som komplement till mina. Jag har presenterat sju 
diskussionsområden. Jag pekar på fördelar och nackdelar men säger inte vad som är 
bäst. I de flesta fall har jag svårt att se fördelarna för sig respektive nackdelarna för sig 
och därför känns det bättre för mig att ställa dem mot varandra.  
 
Min tolkande kunskapssyn gör att jag inte kommer med något facit om den strategiska 
kartan är bra eller dålig. Jag har däremot insett att det faktiskt har hänt mycket mer än 
vad jag trodde när jag började arbetet. Kaplan och Norton, som i grunden har ett 
systemsynsätt som till stora delar är lika som det tekniska, har utvecklats mot en mer 
tolkande kunskapssyn, vilket syns i vissa delar av den strategiska kartan.  Sammantaget 
känns kartan som ett hjälpmedel för en modernare verksamhetsstyrning, men den är 
fortfarande endast ett styrverktyg. 
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1 INLEDNING 
Under min tid som student vid Högskolan i Gävle har jag läst många intressanta kurser 
med lite olika inriktning. De kurser som varit mest inspirerande och utvecklande är 
kurserna i verksamhetsstyrning, vilket också lett till mitt vetenskapliga intresse för 
ämnet. Jag har fått en inblick i olika sätt att styra och leda verksamheter, bland annat 
genom olika styrkoncept. Intresset har ökat genom att jag granskat styrkoncept utifrån 
olika synvinklar.   
 
Ett koncept som följt mig genom hela studietiden är det balanserade styrkortet. Under 
min första kurs på högskolan läste jag en artikel om företaget Analog Devices. När jag 
senare fick läsa andra artiklar om samma företag stod det klart att de använde sig av 
TQM men också ett balanserat styrkort för sin styrning. Det blev därför en intressant 
upptäckt när jag insåg att det var i detta företag som grunden lades till the Balanced 
Scorecard (BSC), det balanserade styrkortet. 
 
Det har varit en intensiv debatt om verksamhetsstyrning som till stora delar har sin 
grund i den så kallade Relevance Lost-kritiken av Kaplan och Johnson. Med 
utgångspunkt i speciellt den debatten har många, både svenska och utländska, företag 
provat en hel del olika styrkoncept. Däribland finns bland annat Activity Based Costing 
(ABC), Total Quality Management (TQM), Balanced Scorecard (BSC), empowerment 
och flera andra hjälpmedel för företagen.  
 
Det balanserade styrkortet har vunnit stor genomslagskraft och många har provat på det. 
Diskussionen som fanns kring det balanserade styrkortet har till stor del varit okritisk. 
Det har av många setts som lösningen på de problem som fanns inom företagen. Inte 
bara företag utan även många kommuner har infört det balanserade styrkortet eller 
håller just nu på med ett genomförande. Jag tror att det har kommit för att stanna, i alla 
fall under överskådlig tid. Trots det ses idag inte det balanserade styrkortet som en 
lösning på alla problem utan det har vuxit fram ett ytterligare steg i form av the Strategy 
Map, den strategiska kartan.  
 
När Johnson efter Relevance Lost utvecklade tankegångarna i ”Relevance Regained” 
konstaterade han att det i en förbättringsprocess kan vara lämpligt att göra en karta över 
länkar hur ”interna kunder” tillfredsställer ”externa” kunders behov. Som jag ser det 
idag var detta ett embryo till den strategiska kartan. 
 
Det har tidigare varit en intensiv debatt kring det balanserade styrkortet. Debatten kring 
det nya verktyget, den strategiska kartan, är inte alls lika livlig. Jag tror att den 
strategiska kartan kommer att få stor spridning. Därför tycker jag att den också behöver 
diskuteras. Min åsikt är att det är nödvändigt att skaffa sig ett förhållningssätt till den.  
 
Med tanke på att det balanserade styrkortet följt mig genom studieåren känns det rätt att 
fortsätta studierna med den utveckling som nu finns i form av den strategiska kartan. 
Eftersom debatten inte är så livlig idag och det behövs ett sätt att förhålla sig till 
konceptet kan jag ge ett bidrag genom mitt arbete. Jag riktar det mot ekonomer inom 
olika företag, men även blivande ekonomer, som känner till den intensiva debatt som 
varit kring ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet. Mitt 
syfte är att skapa förståelse för det nya konceptet, den strategiska kartan. Jag vill även 
ge idéer och tankar som kan bidra till bättre styrning genom hjälp att förhålla sig till 
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kartan. När en verksamhetsstyrare ska börja arbetet med att titta på ett nytt koncept kan 
det vara bra att redan från början ha viss insikt i både positiva och kritiska aspekter 
kring det. Utifrån min hermeneutiska kunskapssyn är mitt syfte inte ett sätt att leverera 
någon direkt sanning utan ”endast” en viss förståelse. En viktig sak att hålla i minnet är 
att vi inte ska ha en övertro på konceptet och att detta inte är någon absolut lösning på 
problem i företagen. 
 
Min strävan har varit att skapa förståelse för den strategiska kartan som hjälp för att 
förhålla sig till den. Jag ville se vilken styrfilosofi som finns till grund för det nya 
konceptet. Därför har jag sett ett värde i att jämföra den strategiska kartan med det 
balanserade styrkortet. Till min hjälp att göra denna analys har jag använt tankar som 
jag lånat från Jan Lindvall och Anthony G Puxty.  
 
I min värdering har jag också tagit hjälp av olika författare för att ge tyngd åt mina 
tankar och även lyfta några saker som inte framstått lika tydligt för mig. Jag har 
medvetet valt att inte göra någon empirisk undersökning, men ser ett sådant 
angreppssätt som mycket intressant för någon annan att se på. 
 
Jag hoppas att mitt arbete ger inspiration även till andra studenter att ytterligare granska 
och ifrågasätta konceptet. 

1.1 Problem och syfte 
Är den strategiska kartan ”bra” för styrning? Vilken syn på styrning finns i den 
strategiska kartan?  
 
Dessa problemställningar har lett fram till mitt huvudsyfte som är att ge förståelse för de 
möjligheter, men också för de begränsningar som den strategiska kartan har.  
 
För att nå detta huvudsyfte krävs olika steg i arbetet, vilket har lett till tre olika 
delsyften. Det första delsyftet är att skapa förståelse för den strategiska kartan, hur den 
är uppbyggd och hur den är tänkt att fungera. Det andra delsyftet är att beskriva 
utvecklingen av styrning mellan det balanserade styrkortet och den strategiska kartan 
genom att titta på likheter och skillnader. Det tredje delsyftet är att visa fördelar och 
nackdelar med den strategiska kartan. 

1.2 Struktur på arbetet 
Kapitel två, metod, består av två delar, en allmän del och en del om det praktiska 
arbetet. Den första delen, den allmänna delen är till för att visa den vetenskapssyn som 
präglat mitt arbete och här presenterar jag stöd för den utifrån litteraturen. Sedan visar 
jag också på litteraturstöd för mitt val av metod och generellt om kvalitetssäkring. Den 
andra delen handlar om mitt praktiska arbete. Eftersom jag valt att nalkas problemet 
genom att söka mina svar i litteraturen börjar jag det här avsnittet med en allmän del 
med litteraturstöd för detta arbetssätt. Mitt arbetssätt som är en litteraturundersökning 
innebär att det inte finns någon nyframtagen empiri utan endast empiri som är beskriven 
i litteraturen. Därför har jag valt att bearbeta litteraturen i tre steg. 
 
Mot bakgrund av att mitt arbete är en litteraturundersökning kommer arbetet inte att 
läggas upp på det sätt som är mest vanligt för uppsatser. Början på uppsatsen följer 
gängse sätt med inledning följt av ett metodavsnitt, som jag nyss beskrivit. Därefter 
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brukar följa ett avsnitt med teori, sedan ett med empiri följt av ett avsnitt med 
redovisning av resultatet, ett slags sammanfattning. Efter det brukar följa ett 
analysavsnitt när kunskaparen analyserar resultatet för att sedan följas av ett kapitel med 
en avslutande diskussion. Mitt arbete ser inte ut på det sättet. Istället för denna indelning 
kommer mitt arbete att presenteras i de tre steg som motsvarar min bearbetning av 
litteraturen. Varje steg får ett eget kapitel. Eftersom jag hela tiden arbetar med teori 
kommer det att finnas teori i alla mina tre steg men även mina egna tankar. Det kommer 
att bli speciellt tydligt i kapitel fyra och kapitel fem. Arbetet fram till mina avslutande 
kommentarer i kapitel fem har haft en naturlig progression som lett till en helhet i 
arbetet.   
  
Jag har valt att börja själva studien av styrkonceptet, den strategiska kartan, med en 
grundläggande beskrivning i kapitel tre.  
 
Därefter kommer en analys genom en jämförelse med det balanserade styrkortet i 
kapitel fyra. I min analys har jag tagit hjälp av Lindvall och Puxty genom att använda 
deras tankegångar som stöd samt en kort kommentar från Olve via telefon. En 
presentation av Lindvall och Puxty finns delvis i metodavsnitt 2.2.4 men främst i avsnitt 
4.1 till och med 4.3. Olve presenterar jag i metodavsnitt 2.2.2. 
 
Därefter går jag vidare till det femte och sista kapitlet. Det här kapitlet innehåller en 
värdering av den strategiska kartan genom en beskrivning av fördelar och nackdelar 
med konceptet. I detta steg tar jag hjälp av några författare via deras böcker och artiklar.  
Sist i detta kapitel finns några avslutande kommentarer som bör ses som en generell 
fundering över arbetet som helhet.  

 3



Metod 
______________________________________________________________________ 

2 METOD 
I detta kapitel kommer jag först att generellt beskriva stöd utifrån litteraturen för min 
vetenskapssyn. Därefter redogör jag för hur mitt praktiska arbete har gått till vid 
studierna av litteraturen. Jag kommer också att redogöra för de redskap jag använt mig 
av vid analys och värdering.  
 
Eftersom mitt arbete baseras på litteraturstudier så känns det viktigt att beskriva 
metoden i två huvuddelar.  
 
Den första huvuddelen handlar om viktiga saker för arbetet som helhet. Där är det 
främst min vetenskapssyn som jag tagit fram stöd för i litteraturen under rubrikerna 
kunskapssyn, hermeneutik och aktörssynsätt. Andra viktiga delar som rör arbetet i sin 
helhet finns också här i ett avsnitt om metodsynsätt och ett stycke om kvalitetssäkring.  
 
Den andra innehåller hur arbetet har gått till. Först kommer en grundläggande 
beskrivning av litteraturundersökning som metod. Efter presentation av Olve följer 
därefter en beskrivning av det praktiska arbetet, som har skett i tre steg.  
 
Genomgående i metodavsnittet använder jag ordet kunskapare. Arbnor och Bjerke 
använder konsekvent detta uttryck när de beskriver den som gör en undersökning, vare 
sig det handlar om forskning på högre nivåer eller vid uppsatsskrivning. Jag tycker att 
detta uttryck är så bra att jag använder det även när jag hänvisar till andra författare. 

2.1 En allmän del för arbetet i sin helhet 
De tre första styckena i denna del handlar om min vetenskapssyn som jag presenterar 
med hjälp av delarna kunskapssyn, hermeneutik och aktörssynsätt. Styckena därefter är 
mer pragmatiska men av intresse för arbetet i sin helhet och innefattar metodsynsätt och 
kvalitetssäkring.  

2.1.1 Kunskapssyn 
Jag börjar med en beskrivning av olika kunskapsintressen eftersom detta arbete bygger 
på min kunskapssyn och för att få en förståelse för den behövs även en viss inblick i hur 
andras syn på kunskap kan se ut.  
 
”Verkligheten” ser olika ut beroende på vilket kunskapsintresse man har som 
”bottenplatta”. Kunskapsintresset är en ram för hur vi agerar i olika situationer enligt 
Alvesson (2005).  
 
Kunskapsintressena har till sin grund det naturvetenskapliga synsättet och det 
samhällsvetenskapliga synsättet. Med ett grundläggande naturvetenskapligt synsätt 
finns det en tro på fakta och objektiva sanningar som går att studera från ”utsidan”, 
liksom tron på givna lagar och orsakssamband. Med ett grundläggande 
samhällsvetenskapligt synsätt finns en tro på att det är människorna som genom inre 
idéer, känslor och motiv bygger upp ett meningssystem. Det sker då hela tiden en 
konstruktion av ”verkligheten” och en önskan finns att skapa förståelse för både det som 
är uppenbart och det som kan anas. 
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Ödman (1988, s 35) liksom Alvesson (2005, s 20-25) tar upp de tre kunskapsintressen 
som Habermas har myntat, det tekniska (naturvetenskapliga), det hermeneutiska 
(tolkande) och det kritiska (emancipatoriska). Båda konstaterar att det hermeneutiska 
har saker gemensamma med de båda andra, men att de i sin tur är på kollisionskurs.  
 
Det tekniska kunskapsintresset syftar enligt Alvesson (2005, s 20-22) till att utveckla 
kunskap som kausala förbindelser i syfte att manipulera och kontrollera olika variabler 
och därigenom uppnå vissa önskvärda resultat. Det tekniska kunskapsintresset bygger 
helt på det naturvetenskapliga synsättet.  
 
Det praktiskt-hermeneutiska intresset syftar enligt Alvesson (2005, s 20, 22-23) till att 
uppnå kunskap om den mänskliga tillvaron. Det finns en önskan att skapa mening och 
kommunikation som kan vidga kunskapen om människan som en kulturell varelse, utan 
att bekymra sig särskilt mycket för nyttan av en sådan kunskap. Frågor som rör tolkning 
och beskrivning blir viktigare än frågor som rör funktioner och orsaksbeskrivningar. 
Kunskap ses som ett mål i sig själv snarare än att förknippas med till synes nyttigare 
ändamål, som att förbättra företagsledning. Det här synsättet kan uppmuntra till nya sätt 
att agera för att uppnå ett mål eller få människor att känna att de fått insikt. Detta 
synsätt, liksom det emancipatoriska har sin grund i det samhällsvetenskapliga synsättet.  
 
Det emancipatoriska intresset syftar enligt Alvesson (s 20, 23-24) till att frigöra 
människor från yttre och inre hämmande krafter som hindrar dem från att göra fria val 
och handla utifrån dessa. Enligt detta synsätt möjliggör kunskap kritisk reflektion och 
därmed frigörelse vilket gör att det är främst organisationslivets negativa drag som 
utforskas. Idén är att bidra till att motverka de föreställningar och värderingar som ses 
som självklara och därför begränsar självständigheten ifråga om tänkande och 
klargörande av ideal och värderingar. I de flesta organisationer finns idag en stark 
prägel av manlig dominans och därmed en tydlig maktaspekt.  
 
För att visa på ett sätt hur det emancipatoriska intresset kan användas för att se på den 
strategiska kartan har jag valt att även ta upp en kommentar från Anthony G Puxty. 
Puxty (1999, s 119) beskriver ett djupare sätt att se på tillvaron, genom att använda 
intryck från Michel Foucaulds verk. Han konstaterar där att redovisning helt och hållet 
är en skapelse av övervakning och makt som tillåter moderna ledare att fungera på 
avstånd från själva arbetsprocessen. Den här kommentaren faller egentligen inte inom 
ramen för det här arbetet, men jag anser att tanken är så intressant att den mycket väl 
kan vara utgångspunkt för fortsatta studier. 
 
Jag tycker att det är viktigt att ta med det som Segesten et al (1993, s 46-47) trycker på, 
nämligen att det är viktigt att utifrån litteraturen välja vilket perspektiv kunskaparen ska 
använda sig av i närmandet till sitt problem.  
 
Detta avsnitt om kunskapssyn är viktigt för mitt arbete för det ger en grund för att se på 
kunskap på olika sätt och från olika perspektiv. Allt är inte svart eller vitt. När jag ser på 
både den strategiska kartan och det balanserade styrkortet ser jag att de verkar vara 
tekniska till sin utformning. Skaparna av konceptet, Kaplan och Norton, vill skapa en 
mall för hur styrning ska ske med mätning av olika saker, även om det nu inte bara är 
finansiella mått de tar fram. Därför upplever jag dem som i grunden tekniska i sin 
kunskapssyn trots att jag upplever det som om de vill tolkas som mer praktiska, om än 
inte hermeneutiska, i sitt synsätt.  
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Min egen kunskapssyn har sin grund i den praktiskt-hermeneutiska kunskapssynen. En 
viss dragning mot det emancipatoriska har jag, men inte tillräckligt för att våga mig på 
utmaningen att gå på djupet med det synsättet i det här arbetet. Jag är lite för låst i mitt 
moderna, men inte fullt så radikala, tänkande. De artikelförfattare som jag har använt 
mig av för att visa på viss kritik har en annan kunskapsgrund än Kaplan och Norton. 
Detta kommer också att visa sig i kopplingen till Lindvalls idégrunder och Puxtys 
klassningar i olika skolor som jag diskuterar i kapitel fyra.  

2.1.2 Hermeneutik 
För att förstå den praktiskt-hermeneutiska kunskapssynen känns det viktigt för mig att 
också ge en lite djupare beskrivning av hermeneutiken. Det är främst några viktiga 
uttryck inom hermeneutiken som jag vill lyfta fram, nämligen tolkning, förståelse, 
förförståelse, insikt samt del och helhet. 
 
I Bengt Gustavssons (red) bok (2004) beskriver Ödman (s 71-77) att den hermeneutiska 
processen omfattar fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. 
Tolkning kan sägas handla om översättning som förmedling av innebörder och 
betydelser, men också att jag presenterar min förståelse för mig själv och även för 
andra. Förståelse kan lättast beskrivas som insikt. Förförståelsen kan vara både ett 
hinder och en tillgång. När vi ska tolka aktualiserar vi vår förförståelse genom att 
avgöra vad vi ser. Förklaring som är det sista momentet har nära relation till förståelse 
eftersom tolkning ofta innehåller förklaringar eller bygger på dem. Vi måste förklara för 
att förstå, men även ha förstått för att kunna förklara. Arbnor och Bjerke (1994, s 61) 
skiljer på förklarande och förstående kunskap. Förklarande kunskap är knutet till 
systemsynsättet och förstående kunskap är knutet till aktörssynsättet. Aktörssynsättet, 
som är ett av tre metodsynsätt kommer jag att beskriva under punkten 2.1.3. De andra 
två metodsynsätt som Arbnor och Bjerke tar upp, analytiskt synsätt och systemsynsätt, 
kommer jag inte att göra någon beskrivning på då jag inte använder dem i mitt arbete. 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära enligt Wallén (1996, s 33). Hermeneutik handlar om 
tolkning av innebörder i dess vidaste mening av texter, handlingar och upplevelser. Den 
som tolkar har en förförståelse som måste medvetandegöras. Under tolkandet växlar 
man mellan del- och helhetsperspektiv. Det är viktigt att tolkningen sker i förhållande 
till en kontext, d v s i det sammanhang texten är skriven, men också i vilken situation 
läsaren befinner sig. Wallén tar också upp att hermeneutik handlar om kommunikation 
och Puxty (1999, s 61-63) kompletterar detta med att vi inte bara kommunicerar med 
andra utan även med oss själva. Vi försöker förstå andra och försöker också att få dem 
att förstå oss. Meningen kan bara förstås i sin kontext och kan mycket väl förstås 
annorlunda av olika observatörer.  
 
Ödman (1988, s 9) konstaterar att hermeneutik handlar om att tolka och förstå. Wallén 
(1996, s 81) trycker också på att tolkningen innebär att kunskaparen förstår något nytt 
genom att använda den tillsammans med tidigare kunskap, förförståelse. För att ”förstå 
måste man redan ha förstått”, så definierar Wallén (1996, s 81) förförståelsen. Det är 
viktigt att arbeta för att öka mottagarens förståelse enligt Ödman (1988, s 102) som 
också konstaterar (s 16) att förståelse innebär förnyelse och omskapande. Han trycker 
på att tolkningsprocessen innebär att man låter en värld öppna sig (s 21). Vid tolkning 
spelar tolkaren en mycket stor roll eftersom tolkningen är beroende av tolkaren.  
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Tolkningen kan ses som en form av medskapande och återskapande eftersom den som 
skrivit texten kanske (troligtvis) uppfattat texten på ett annat sätt än den som läser den 
och tolkar den.  
 
Begreppet tolkning, berättar Ödman (1988, s 57), kan betyda tre saker, att säga något 
högt, att förklara och att översätta. Förklarande tolkning innebär att man genom en 
utsaga gör något tydligt och klart. Man klargör sammanhang, relationer mellan begrepp 
och företeelser. För att kunna översätta ett enstaka ord är det viktigt att förstå hela 
meningen och för att förstå meningen måste man förstå den helhet inom vilken den 
befinner sig. Lindholm (2001, s 72) varnar däremot för uttrycket tolkning. På svenska 
betyder det processen att tolka men också resultatet, tolkningen. Han ser ”förståelse” 
som ett resultatord medan han ser ”tolkning” som den process som leder fram till 
förståelsen.  
 
När det gäller förförståelsen berättar Ödman (1988, s 45) att när det gäller företeelser 
som vi ofta eller dagligen stöter på gör den förförståelse vi utvecklat att vi inte behöver 
lägga någon möda på tolkningsarbetet i dessa fall. När förförståelsen inte räcker till så 
tolkar vi. När vi tolkar bör vi grunda det på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi 
tolkar. Vi måste vara medvetna om att tolkning kan ske från flera perspektiv.  
 
Hermeneutikens pendlande mellan del och helhet kännetecknar förståelsen. Lindholm 
(2001, s 73) förklarar den hermeneutiska spiralen på ett bra sätt. Varje kunskapare har 
en förförståelse, en förhandsuppfattning av helheten. Sen börjar kunskaparen arbeta med 
olika delar vilket gör att helhetsuppfattningen förändras en del. När sedan jobbet med att 
omforma arbetet fortskrider kommer nya delar som leder till ny förståelse. Spiralen är 
ett faktum. En illustration av detta finns nedan i figur 1. Hermeneutik innebär 
(Lindholm, 2001, s 77 och Alvesson och Deetz, 2000, s 165) och att man kryssar fram 
och tillbaka mellan delarna och helheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Den hermeneutiska spiralen.  Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s 
222)  
 
Ödman (1988, s 100) konstaterar att det gäller att bringa reda i det kaos av tecken som 
den tolkade ”verkligheten” består av, så att ett mönster slutligen börjar framträda. Det 
gäller också att klarlägga sammanhanget mellan helheten, mönstret, och dennes olika 
delar och de innebörder dessa ger varandra. Genom detta sammanhang får en 
kunskapare fram en förklaring till sin ”verklighet”.  
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Alvesson och Sköldberg (1994, s 115-117) konstaterar att meningen hos en del endast 
kan förstås om den sätts i samband med helheten. Eftersom helheten består av delar, kan 
den endast förstås ur dessa. Genom att kunskaparen försöker sätta sig in i aktörens ställe 
för att bättre kunna förstå handlingen kompletteras hans eller hennes förmåga att förstå 
denna genom sin egen kunskap.  
 
En viktig del i den kritiska forskningen är enligt Alvesson och Deetz (2000, s 20) att ge 
insikt. Den uppgiften är kopplad till hermeneutikens tolkande mål att uppnå förståelse. 
En annan viktig del är den kritiska uppgiften med analytiska aspekter som erkänner 
dominans och de tror att det går att vinna viktiga insikter genom att försöka få tolkande 
och kritiska studier att närma sig varandra (s 41).  
 
Alvesson och Deetz (2000, s 157) utvecklar sina funderingar kring insikt, genom att 
säga att insikt både syftar på processen med att skapa en intressant mening ur ”data” och 
på förståelsen för vad som behövs för att kunna se denna mening. Insikt är att kunna se 
vad som är viktigt, ett slags praktisk kunskap. De konstaterar också att insikten är en 
väsentlig del och ett resultat av tolkningen. Tolkning gör att det som är enkelt och 
självklart blir komplext och öppet. Det beror på att ju mer information en kunskapare tar 
in, desto mer material finns det att tolka utifrån och därigenom ökar komplexiteten. Den 
naturliga instinkten hos människan är annars att förenkla komplexa saker. Insikt kan 
betraktas som ett resultat av en lyckad tolkning. Det i sin tur inriktas på det som inte är 
uppenbart, skapar mening och berikar förståelsen, kort sagt det lägger till något till vad 
kunskaparen tidigare har förstått. Vidare utvecklar de (s 159) tankegångarna kring den 
kritiska uppgiften. De konstaterar att den inte kan skiljas från insikten eftersom det 
ligger ett kritiskt element i att betrakta en tidigare förståelse som ofullständig. Kritiken 
bygger alltså på insikt, men förhåller sig till maktförhållanden och ofrihet. Den kritiska 
delen ingår i det emancipatoriska synsättet. I mitt synsätt har jag en viss dragning även 
åt detta håll, men kommer, som jag sagt tidigare, inte att fördjupa mig i denna del.   
 
Då jag ser min studie som kvalitativ vill jag hänvisa till Wallén (1996, s 73) som 
beskriver att kvalitativa studier behövs för att undersöka företeelser. De behövs som 
tolkning från del till helhet för att få ett sammanhang. De är också nödvändiga för 
sådant som är vagt och mångtydigt, t ex innebörder och symboler måste tolkas 
kvalitativt. Tolkning används för att förstå handlande. En viktig del i kvalitativa studier 
är att kunna växla mellan förtrogenhet och engagemang (närhet) och metodisk 
medvetenhet och teoriram (distans). En annan viktig del i den kvalitativa 
undersökningen är enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s 358-359) att den är poängrik.  
 
Jag har valt att göra en rätt grundlig genomgång av hermeneutiken därför att den känns 
central för mig i mitt arbete. Genom hela arbetet tolkar jag olika författare. När jag 
tolkat dem utifrån min förförståelse, så har jag skaffat mig en ny plattform att stå på, 
vilket gör att jag efter det har fått en annan förståelse som gör att jag kan tolka det de 
säger på ett nytt plan. Samtidigt är det en dialog mellan mig och författarna när jag 
tolkar dem. Det tredje kapitlet med beskrivningen av konceptet har gett mig en insikt i 
hur den strategiska kartan fungerar. I arbetet med det fjärde och det femte kapitlet har 
jag genom att se på konceptet utifrån olika synsätt fått en ny insikt och förhoppningsvis 
även skapat förståelse hos er som läsare för att de delar som jag gått igenom krävs för 
att kunna se helheten.  

  8



Metod 
______________________________________________________________________ 

2.1.3 Aktörssynsätt 
Mitt arbete handlar om att beskriva för att förstå och skapa förståelse. Därför ser jag 
aktörssynsättet som mitt sätt. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver på ett bra sätt olika 
delar i aktörssynsättet som jag vill lyfta fram.  
 
Det första jag vill ta fram är att mitt arbete hela tiden är en dialog mellan mig och olika 
författare, vilket jag också tog upp under avsnittet hermeneutik. Arbnor och Bjerke 
(1994, s 261) konstaterar att som kunskapare måste man befinna sig både i och utanför 
dialogen. Man måste vara medveten om att verkligheten konstrueras och bekräftas 
fortlöpande, varför den inte är en strikt avgränsad företeelse. Det gäller också att gå in i 
dialogen ”utan att veta” (trots att vi egentligen alltid vet en massa och har många 
förutfattade meningar) och det gäller att gå ur dialogen och känna att man vuxit 
kapacitetsmässigt och vågat ge upp något, inte bara att man har fått någonting bekräftat.  
 
En annan del som är värd att lyfta fram är att Arbnor och Bjerke (1994, s 438) gör 
skillnad mellan verktyg, tekniker och metoder. Inom aktörssynsättet är dialog och 
språkutveckling olika tekniker. I mitt arbete koncentrerar jag mig på dialogen mellan de 
författare jag tolkar och mig själv och då spelar språket naturligtvis stor roll i mitt 
tolkande av författarna. Tekniker är också givna regler för användande av olika redskap, 
verktyg, för praktiskt kunskapande. Metoder är de principer som är vägledande för 
praktiskt kunskapande i relationen mellan ett metodsynsätt och ett 
undersökningsområde (s 476). Ett instrument som de lyfter fram (s 402) i det här 
sammanhanget är det som kallas arbetsparadigm. Det är avsett att utifrån ett 
metodsynsätt känna av ett undersökningsområde och via en process se om det finns 
överensstämmelse mellan metodsynsättet och undersökningsområdet. 
 
En aktör beskrivs enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 180) som handlande, reflekterande 
och skapande. Att vara handlande innebär att människan är en aktiv skapare av 
innebörder. Det är intentionalitet som gör kunskaparen till en handlande och skapande 
aktör och är därför en viktig del i aktörssynsättet enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 
175). Intentionalitet uttrycker att det vi väljer att granska formar sig efter hur vi 
uppfattar det. Det blir alltså en konstruktion i vårt tänkande.  
 
Arbnor och Bjerke (1994, s 327) trycker också på att det utifrån ett aktörssynsätt ska 
ägnas mycket tid och kvalitet åt att beskriva den kunskapande processen som sådan. Det 
tolkar jag som att det är mycket viktigt att ägna mycket tid åt att fundera över och 
beskriva den metod som används och de underliggande funderingarna med bland annat 
kunskapssyn som är grunden för den metod som arbetats fram.  
 
Eftersom jag har en hermeneutisk grundsyn känns aktörssynsättet rätt för mig i det här 
arbetet. Jag har en dialog med mina aktörer, både bokförfattare, artikelförfattare och 
Nils-Göran Olve. Jag försöker skapa förståelse för de synsätt som präglar dessa aktörer 
genom att tolka dem och försöka skapa en delad förståelse mellan dem och mig. 
Konceptet jag granskar formar sig genom min tolkning. Jag har i hela arbetet gjort val 
av olika slag. I takt med att min förståelse för konceptet har ökat har jag presenterat min 
tolkning. Samtidigt är min förhoppning att även ni läsare får en ny förståelse för den 
strategiska kartan, både för vad som gör den bra och för vad som gör den mindre bra i 
olika lägen.  
 

  9



Metod 
______________________________________________________________________ 

När jag nu har beskrivit min vetenskapsgrund och beskrivningar i litteraturen som ger 
stöd för denna är det dags att plocka fram även andra generella delar som är viktiga 
för arbetet i sin helhet. Det jag börjar med är litteraturstöd för mitt val av metod. 

2.1.4 Metodsynsätt 
Jag vill återigen peka på vikten av det Arbnor och Bjerke (1994, s 234-238) framför, 
nämligen att metodsynsättet måste överensstämma med arbetsparadigmet som måste 
överensstämma med undersökningsområdet. Jag vill påminna om att de tre olika 
metodsynsätten är analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Som framgått 
tidigare har jag valt att inte beskriva något annat än mitt synsätt, aktörssynsättet.  
 
Kunskapandets utveckling är enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 330) en dialektisk 
process av metodiska procedurer och metodiken. Metodiska procedurer (s 438) innebär 
att kunskaparen inordnar, utvecklar och eventuellt ändrar på förhand givna tekniker i 
olika metodsynsätt. Det kan också innebära att anpassa tidigare resultat. Hur det faktiskt 
går till kallas metodik. Metodik är alltså det sätt på vilket kunskaparen i sin 
undersökning relaterar till teorier och inordnar metoder samt det sätt på vilket man 
konkret genomför undersökningen. Hjälpmedel är inte bara papper, datorer mm utan 
även den speciella terminologi som finns till förfogande för ändamålet. 
 
Dialektik innebär enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 74-75) att en kunskapare utifrån 
aktörssynsättet ska försöka förstå samband mellan olika aktörers tolkningar. 
Kunskaparen ska se hur olika tolkningar påverkar varandra i en utvecklingsprocess.  
 
Arbnor och Bjerke (1994, s 441) framhåller hur viktigt det är att utforma metoderna 
efter undersökningsområdets karaktär. Det är viktigt att söka sig fram och låta 
undersökningen ”leva sitt eget liv” utifrån den förförståelse som kunskaparen har från 
början och sedan utvecklas under undersökningens gång.  
 
I mitt arbete har jag försökt förstå olika aktörer och även strävat efter att se hur min 
tolkning hela tiden utvecklas. Jag har använt en metod som jag tycker passar till min 
kunskapssyn.   

2.1.5 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring är en viktig del i alla arbeten. Hur säkras kvaliteten i mitt arbete? Det 
finns tre delar som jag anser vara viktiga för att uppnå detta och det är validitet, 
metodkritik och källkritik.  
 
Validitetsbegreppet rör sig i aktörssynsättet om hur kunskaparen i dialogen erhåller 
responser som tyder på att hans/hennes tolkning är riktig men kan även omfatta en hel 
kunskapsrapports ”trovärdighet” och ”uppriktighet” (Arbnor och Bjerke, 1994, s 251). 
Praktisk nytta får avgöra resultatets värde. Den vetenskapliga processvalideringen (s 
253) kan komma till stånd om kunskaparen på ett subjektivt sätt klart visar utifrån vilka 
grunder olika tolkningsmönster och handlingar har vuxit fram. Det är alltså logiken och 
rimligheten i hur mönster har vuxit fram som kan valideras. Den vetenskapliga, 
praktiska, resultatvalideringen handlar om resultatets förhållande till befintlig kunskap, 
d v s om man kan dra någon nytta av resultaten i utvecklingen av vetenskapsgrenen som 
sådan.  
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När det gäller metodkritik är det självklart så att mitt sätt att angripa problemet inte är 
det enda och kanske inte heller det bästa. En annan ansats som jag nämnt tidigare är att 
gå mer på djupet med hjälp av t ex Puxty och Foucault. Ett annat sätt är att göra en 
empirisk studie. Detta ser jag som förslag till andra som är intresserade av att fortsätta 
att studera den strategiska kartan. Utifrån min nuvarande kunskapssyn är dock detta sätt 
det bästa för mig – just nu. 
 
Källkritik är en annan viktig del. Wallén (1996, s 84-85) och Alvesson och Sköldberg 
(1994, s 123-130) talar om att det handlar om bedömning av informationskvalitet.  
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 150-151) handlar det om att se om 
källan är väsentlig för frågeställningen, om den är tillräckligt aktuell för arbetet och om 
den är äkta. De källor jag använt är välkända författare och deras arbeten tolkar jag som 
trovärdiga, aktuella och relevanta för mitt arbete. 
 
Segesten et al (1993, s 24) trycker på att det gäller att ha en kritisk grundinställning när 
litteraturen ska värderas. En fråga som en kunskapare bör ställa sig är ur vilket 
perspektiv författarna har skrivit sin text. Detta är som jag ser det en del i mitt tolkande 
av författarna. 
 
Hela det här kapitlet, 2.1, känns viktigt för mig för att ni läsare ska få en förståelse för 
min kunskapssyn. Därför har det känts rätt att börja kapitlet genom att skapa en grund 
för förståelse genom en översiktlig genomgång av kunskapssyn. Därefter har det känts 
nödvändigt med genomgången av hermeneutiken och aktörssynsättet som präglat hela 
mitt arbete som grund för mitt praktiska arbete. Metodsynsätt och kvalitetssäkring är 
självklart också betydelsefulla delar för att få helheten.   

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Jag har en ambition att lyfta den diskussion kring balanserat styrkort som verkar ha 
stannat av och den diskussion kring den strategiska kartan som inte verkar finnas, bland 
annat för att bidra till bättre styrning i företag. En annan ambition jag har är att ge 
inspiration till vidare undersökningar av konceptet. Jag har insett att för att skapa 
kunskap och förståelse för detta ”nya” koncept måste jag ge en nyanserad bild av det. 
För att kunna göra det krävs det att flera saker redovisas och dessa går inte att ta fram på 
en och samma gång. Jag har löst det genom att genomföra arbetet  i tre steg.  
 
Före presentationen av de olika stegen behövs en beskrivning av begreppet 
litteraturundersökning eftersom det har varit min arbetsmetod.  
 
För att göra en värdering av konceptet behövdes först en grundläggande beskrivning av 
konceptet. Därför är det första steget till för att ge en fyllig bild av hur den strategiska 
kartan är tänkt att fungera och det blir min och förhoppningsvis läsarens nya plattform.  
 
När det första steget klarats av gick det att fortsätta vidare med nästa steg och granska 
min beskrivning med andra ögon. Detta andra steg, den kritiska analysen, är till för att 
förstå grunden i den strategiska kartan. Redan här vill jag berätta att det behövs en 
övergripande diskussion om styrmetoder för att få denna förståelse. Efter denna 
grundläggande diskussion tittade jag på skillnader och likheter mellan den strategiska 
kartan och det balanserade styrkortet. Detta ger nästa plattform. 
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Det tredje steget i arbetet har varit en värdering av den strategiska kartan. Det material 
som har tagits fram i de föregående stegen gör jag nu en värdering av på mitt sätt och 
skapar på det sättet ytterligare en ny plattform. 
 
Som ni läsare nu kan se så är mitt arbete helt i linje med den hermeneutiska spiralen. 
Det byggs hela tiden nya kunskapsplattformer som det fortsatta arbetet utgår ifrån.     
 
Den genomgående metoden jag använt i detta arbete är en ”litteraturmetod” utifrån ett 
tolkande arbetssätt med inriktning på att skapa förståelse och inspiration via ett 
beskrivande sätt. Innan jag beskriver de tre olika stegen jag använt börjar jag med en 
teoretisk beskrivning av hur min metod att söka information, via litteraturundersökning, 
går till. 

2.2.1 Litteraturundersökning 
Vid framtagandet av en uppsats tar kunskaparen fram både teori och empiri för sitt 
ämne. Det finns olika typer av empiri. Ett sätt är att använda litteraturundersökning 
vilket jag har gjort i det här arbetet. Bjurwill (2001, s 35) talar om att när denna metod 
används är det kunskaparen som väljer ut och samlar in dokument ur vilka svar ska 
plockas. Han trycker på att den läsmetod som används vid litteraturundersökningar 
måste redovisas utförligt, vilket även Hedman (1999, s 56) kommenterar samtidigt som 
han kompletterar detta med vikten av att redovisa vilken slags analys som har använts. 
Hos Carlström och Hagman (1995, s 75) ser jag att underlaget ofta är olika ”historiska” 
dokument. Det innebär att datainsamling redan har skett och att uppsatsförfattaren måste 
tolka det som skrivits och även pröva trovärdigheten i det. Är det skrivet i en annan 
miljö är det också en sak som måste beaktas. Syftet med litteraturstudier är att själv få 
ny kunskap eller ny förståelse för den fråga man försöker få svar på. Det betyder 
naturligtvis också att genom att själv skaffa sig ny förståelse så är det av vikt att försöka 
förmedla den vidare så även andra får ny förståelse.  
 
Det finns olika typer av källor som Carlström och Hagman (1995, s 75-76) tar upp, 
nämligen primära källor och sekundära källor. De beskriver primära källor som original. 
De tar som exempel upp brev, protokoll och tidningsreportage. Som sekundära källor 
tar de upp läroböcker och citat. Det är saker som en person kan beskriva utan att själv ha 
varit med om det. Lundahl och Skärvad (1999, s 131) beskriver sekundära källor som 
information som finns dokumenterat om ett visst fenomen men som inte är insamlat för 
just denna studie.  
 
En sekundärdatametod ska enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 413) inte vara 
ämnesorienterad utan inrikta sig på ett speciellt fenomen. Kunskaparen ska tolka, 
registrera och sammanställa data. Samtliga sätt att samla in data tar sin utgångspunkt i 
den dialoga situationen. En dialog innebär för kunskaparen ett engagemang i en 
situation på samma villkor som för övriga deltagare. Man registrerar och observerar 
med en reflektiv hållning. Det som skiljer kunskaparen från övriga i detta sammanhang 
är sättet att tolka, registrera och sammanställa data. Insikten är inte kunskaparens privata 
”uppfinning” utan lika mycket aktörens. Insikten har uppkommit i samarbete mellan 
dem i konstruktionen av en ny social verklighet (s 245-246). De talar om sekundärt 
material (s 304) som beskrivningar av vad olika forskare har uträttat eller kommit fram 
till inom det aktuella området. Det är alltså redan insamlat material som utnyttjas.  
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Jag använder genomgående sekundära källor i mitt arbete, men använder källorna på lite 
olika sätt. Arbetet är en dokumentanalys av redan insamlat material. Endast en primär 
källa har jag använt. För att få Nils-Göran Olves nuvarande syn på den strategiska 
kartan tog jag telefonkontakt med honom.   
 
Det finns enligt Bjurwill (2001, s 39) två arbetsmetoder som används i en vetenskaplig 
undersökning. Den ena metoden, sökmetoden, är till för arbetet med att samla in data. 
Den andra är för bearbetningen av det insamlade datamaterialet, en analysmetod. Han 
kommenterar att sökmetoden beror på vilken fråga som har ställts. Om inte frågan gäller 
vad en enskild person har för uppfattning i en fråga utan svaret kommer från böcker 
istället kan litteraturmetoden vara ett bra sätt. Problemet måste styra valet av metod och 
i mitt fall blir det utifrån böcker och artiklar jag söker svar på mitt problem. Vid 
analysen av materialet är det analysmetoden som han kallar läsmetod som ska användas. 
Data måste analyseras, sorteras efter likheter och skillnader i svar. Svaren bestämmer 
analysen. Det gäller att läsa ut det väsentliga och vara trogen mot de data som samlats 
in. Här kommer konsten att reflektera in. Han konstaterar att det finns skillnader mellan 
hur två personer analyserar data och hur de diskuterar kring olika tillämpningar av 
resultatet, den verklighetsbild som tas fram vid det tillfället.  
 
Segesten et al (1993, s 39) anser att läsningen av ett vetenskapligt arbete kan delas in i 
tre delar: att förstå, att kritiskt granska och att bedöma relevansen. Det handlar också om 
att erövra bit för bit av arbetet för att så småningom nå helheten (s 41). Det gäller också 
att bedöma delarna och att kunskaparen använder sig av de kunskaper han eller hon har 
just då. Detta ser jag som en tydlig del i den hermeneutiska utvecklingsspiralen med nya 
kunskaper som skapar en ny plattform för att därifrån skaffa nya kunskaper. Intressant 
är att Lundahl och Skärvad (1999, s 209-210) konstaterar att kvalitativa utvärderingar 
oftast är fokuserade på själva processen. Resultatet kommer i andra hand.  
 
Innan en kunskapare tar itu med sitt arbete är det klokt att se vilken tidigare forskning 
som finns kring ämnet. Därför sökte jag tidigare forskning kring den strategiska kartan 
för att se om någon hade gjort en likadan undersökning som den jag hade för avsikt att 
genomföra.  
 
Jag har utöver Kaplan och Nortons egna publiceringar och Olves böcker om balanserat 
styrkort där den strategiska kartan funnits med inte funnit några studier speciellt 
inriktade på den strategiska kartan, vare sig i böcker eller i artiklar. Däremot finns i flera 
senare artiklar den strategiska kartan med som del när författare behandlar det 
balanserade styrkortet. I dessa artiklar finns såväl positiva tongångar som kritiska.  
 
I mina litteraturstudier har jag även sökt uppsatser kring den strategiska kartan. Det jag 
fann var tre uppsatser som handlade om balanserat styrkort där de hade nämnt den 
strategiska kartan. De hade inte en specifik inriktning på att analysera just kartan. 
Däremot beskriver de att företag de haft kontakt med använder den strategiska kartan, 
men utan att analysera detta djupare. Någon renodlad uppsats om den strategiska kartan 
har jag inte hittat.  
 
Att jag använt litteraturundersökning i mitt arbete har sin grund i mitt ämne. Den 
strategiska kartan är ännu inte använd speciellt mycket i Sverige och därför har det 
känts svårt att göra en empirisk undersökning. Att göra en litteraturundersökning när det 
inte finns så väldigt mycket skrivet är inte heller helt lätt, men kändes ändå som det 
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självklara valet. Mitt arbete har hela tiden gått ut på att söka svar i litteraturen och mitt 
arbete sker i olika faser av litteraturgenomgångar med nya tolkningar efterhand. En 
belysande beskrivning av litteraturundersökning har därför känts som viktig för att ge er 
läsare en grund för mitt arbetssätt. 

2.2.2 Telefonsamtal med Nils-Göran Olve  
För att få en aktuell kommentar har jag sent under arbetets gång valt att ta 
telefonkontakt med Nils-Göran Olve. Han är professor vid Linköpings universitet och 
har en inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning. Olve har skrivit flera böcker 
om balanserat styrkort, bland annat ”Balanced Scorecard i svensk praktik” och 
”Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter”. I böckerna verkar han ha 
en positiv inställning till det balanserade styrkortet och även till den strategiska kartan. 
Den senaste boken gav han ut 2003 och eftersom det är några år sedan tyckte jag det var 
intressant att få höra om han under de senare åren ändrat sin uppfattning. Det blev 
därför min huvudfråga till honom. Utöver den ställde jag endast två frågor till. Den 
första var om han tyckte att det balanserade styrkortet kunde fungera utan den 
strategiska kartan. Den andra var om han tyckte att den strategiska kartan kunde fungera 
utan det balanserade styrkortet. 
 
Eftersom det var endast dessa tre frågor jag ställde så har jag valt att inte göra någon 
djupare beskrivning av intervjumetod, då detta endast var ett kort samtal. Eftersom Olve 
kan ses som expert i ämnet vill jag nämna att Arbnor och Bjerke (1994, s 304) tar upp 
expertintervjuer som diskussioner med personer som bör veta mycket om området och 
kan bidra till ett fördjupat perspektiv. Alvesson och Deetz (2000, s 82-83) anser att en 
intervju i en kvalitativ undersökning kan ses som en scen för ett samtal och kräver 
tolkningar (s 127-128) både före och under själva intervjun.  
 
Före mitt samtal med Olve hade jag gjort en tolkning av hans synsätt. Under och efter 
samtalet med honom gjorde jag nya tolkningar vilket ledde till ny förståelse för mig och 
nya insikter.  
 
Innan jag går över till att beskriva de tre olika stegen vill jag påminna om att mitt arbete 
inte följer det vanligaste sättet att skriva en uppsats. Jag kommer inte att presentera 
något eget kapitel för teori utan teorin finns med i alla tre stegen. Inte heller kommer det 
något eget kapitel för min analys eller mina egna funderingar utan de kommer också att 
finnas med i alla tre stegen. Arbetet fortskrider med båda delarna blandade, speciellt i 
steg två och steg tre. Som avslutning har jag dock valt att lägga några övergripande 
kommentarer som handlar om ny förståelse som jag fått. 

2.2.3 Det första steget, beskrivning av konceptet  
För att kunna svara på min problemformulering har jag insett att jag måste få en 
förståelse för den strategiska kartan. Som jag tidigare beskrivit så krävs det för att kunna 
göra en värdering först en faktisk beskrivning av denna. Först när beskrivningen är 
gjord går det att börja analysera konceptet. Mitt mål med det första steget i arbetet blev 
alltså att beskriva den strategiska kartan. Jag ville visa en fyllig bild av uppbyggnaden 
av konceptet och hur det är tänkt att fungera. Detta steg är till för att skapa en plattform 
för mig och läsarna inför de kommande stegen.  
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Den naturliga utgångspunkten för att beskriva konceptet var att ta reda på vad 
upphovsmännen till konceptet, Kaplan och Norton, har skrivit i böcker och artiklar om 
detta. Detta gav mig den grund jag behövde. För att bygga på den kunskap jag fick 
genom det, sökte jag även mer information och inriktade mig då främst på de 
beskrivningar som Nils-Göran Olve presenterat i sina arbeten kring styrkortsarbete i 
Sverige. Det betyder att jag använt deras traditionella syn på koncepten. Min avsikt har 
varit att tillföra kunskap genom att tydliggöra konceptet, bland annat genom ett konkret 
exempel.  
 
Min arbetsmetod att göra sökningar i litteraturen började med att jag sökte på 
högskolans bibliotek efter böcker genom att använda sökbegreppen strategisk karta, 
strategikarta, strategy map, balanserat styrkort och balanced scorecard. Det jag fick fram 
var två böcker av Kaplan och Norton; “The strategy-focused organization – how 
balanced scorecard companies thrive in the new business environment” och “Strategy 
maps – converting intangible assets into tangible outcomes”. Jag hittade även Olves 
böcker ”Balanced Scorecard i svensk praktik” och ”Framgångsrikt styrkortsarbete – 
metoder och erfarenheter”. Därefter fortsatte jag med samma sökbegrepp och sökte i 
Jstor, Emerald och på Google. På detta sätt fick jag fram en stor mängd artiklar. När jag 
gick igenom dem insåg jag att en hel del inte hade något alls med det 
företagsekonomiska konceptet strategisk karta att göra. Tursamt nog fanns en hel del 
intressanta artiklar och de som var skrivna av Kaplan och Norton har jag använt i 
arbetet med att beskriva konceptet. En del av de övriga artiklarna har jag fått 
användning för i det andra och i det tredje steget. 
 
Min beskrivning av den strategiska kartan består av att jag plockat ut det som jag tolkar 
som de viktigaste delarna i styrkonceptet. Jag har valt att presentera beskrivningen med 
först tre övergripande avdelningar som innefattar strategi och styrning, historik och en 
övergripande beskrivning av den strategiska kartan. Det följs sedan av en mer detaljerad 
beskrivning av delarna i konceptet. Därefter följer en kort beskrivning av en strategisk 
handlingsplan följt av ett exempel på en strategisk karta.   

2.2.4 Det andra steget, likheter och skillnader  
Mitt huvudmål med uppsatsen, att värdera den strategiska kartan, går inte att göra utan 
att först se på likheter och skillnader mellan det balanserade styrkortet och den 
strategiska kartan. Det behövs en ny plattform för att kunna göra värderingen och målet 
med detta steg har varit att skaffa denna plattform. Det jag hoppats att uppnå med detta 
andra steg har varit att ge ett kunskapsbidrag genom att se på utvecklingen av 
styrningen. Med hjälp av mina tidigare kunskaper om balanserat styrkort och 
verksamhetsstyrning så ville jag först förstå grunden. Därefter ville jag se om det i 
grunden traditionella balanserade styrkortet i och med den något nyare strategiska 
kartan hade utvecklats från den traditionella verksamhetsstyrningen till någon nyare syn 
på verksamhetsstyrning.  
 
Jag valde att återigen studera mitt litteraturmaterial men med nya ögon genom att 
betrakta styrning. Jag tycker att generella kunskaper är nog så intressanta som de 
tekniska. För att kunna se på likheter och skillnader behövs först ett mer allmänt 
resonemang kring styrmetoder. Som ni har sett tidigare finns det idégrunder bakom 
styrkonceptet, den strategiska kartan. Till min hjälp med att se på detta har jag valt att 
använda Jan Lindvall som funnit att varje väl fungerande styrmetod präglas av en tydlig 
idédimension, en styrfilosofi. Han redovisar även synen att det behövs ett antal 
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understödjande handfasta tekniker till denna idédimension. Därför kommer jag att 
använda honom för att skilja på resonemang om vad som är idédimensioner och vad 
som är teknik i avsnitt 4.2, idégrunder och teknik. Underlag för denna del har jag hämtat 
från hans bok ”Verksamhetsstyrning”. På detta sätt skaffade jag mig en referensram.  
 
För att få en djupare och bredare bild har jag också använt mig av Anthony G Puxtys 
syn på idégrunder för vad som är utmärkande för styrning utifrån boken ”The Social & 
Organizational Context of Management Accounting”. Han klassar olika typer av 
styrning, olika skolor. Som ni förstår blir diskussionen även i detta avsnitt, 4.3 Puxty, av 
en mer allmän karaktär.  
 
Efter denna genomgång kommer jag att lyfta fram åtta likheter och nio skillnader i 
avsnitt 4.4. Även under den här punkten kommer diskussionen att vara rätt generell. I 
avdelningen visar jag likheter och skillnader inom området genom att titta på vad som 
är viktigt för styrning. För att få stöd när jag gör det fortsätter jag även här att använda 
Lindvall, eftersom han kan hjälpa mig med styrningens karaktär. Sen använder jag 
också Puxty eftersom han klassar olika typer av styrning, olika skolor. 
 
I mitt arbete har jag analyserat om det i den strategiska kartan tydliggörs något nytt 
jämfört med det balanserade styrkortet. Jag har tittat på vad som är lika i de två 
koncepten och då sett vad Kaplan och Norton har behållit. En annan sak jag undersökt 
är vad de byter ut. Analysen har alltså varit till för att hitta likheter och skillnader 
mellan koncepten med målsättningen att få fram utvecklingen.  

2.2.5 Det tredje steget, värdering  
Målet med det tredje steget är att ge ett bidrag till bättre styrning. Eftersom jag har en 
hermeneutisk kunskapssyn blir detta bidrag naturligtvis inte någon faktisk sanning. Vad 
jag kommit fram till gäller utifrån mitt perspektiv vid just detta tillfälle.  
 
Det finns många sätt att gå till väga för att göra en värdering. Det går att se vad experter 
säger i böcker och artiklar. Det går att se hur empirin är beskriven i böcker och artiklar. 
Det går att söka ”verklig” empiri genom att gå ut och se hur det ser ut i ett företag. Ett 
annat sätt som går att använda är att faktiskt kontakta någon expert och få ett uttalande 
av honom eller henne. Jag har valt att göra min värdering genom att utgå främst från 
mig själv och mina funderingar. Sen har jag tagit hjälp av experter i böcker och artiklar 
för att se hur de förhåller sig till konceptet, vad de ser som positivt eller negativt. Med 
fokus på värdering utifrån litteratur är jag medveten om att det kan kännas som en 
begränsning i mitt arbete. Det ger dock i sin tur utrymme för någon annan kunskapare 
att använda detta i vidare studier. 
 
Idén med arbetet är att jag ska bidra till att ni läsare ska få förståelse för fördelarna och 
nackdelarna med konceptet genom att jag utifrån mina egna funderingar även tittar på 
vad andra tycker. Min ambition är att jag med utgångspunkt i mitt synsätt ska göra en 
värdering av kartan genom en presentation av mina egna funderingar tillsammans med 
andras tyckande. Denna värdering innebär att jag pekar på fördelar och nackdelar men 
inte säger vad som är bäst. Det är inte förenligt med mitt synsätt att allt blir svart eller 
vitt. Jag har svårt att se fördelarna för sig respektive nackdelarna för sig. För mig känns 
det bättre att i de flesta fall ställa dem mot varandra.  
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Eftersom det inte finns speciellt mycket skrivet kring den strategiska kartan har jag även 
i arbetet med denna plattform tagit med kritik kring det balanserade styrkortet. Detta är 
möjligt att använda då jag gjort jämförelsen i det tidigare steget.  
 
De som är uppenbart positiva till det balanserade styrkortet och den strategiska kartan är 
självklart författarna Kaplan och Norton, men även Nils-Göran Olve. Därför har jag lagt 
tyngdpunkten i min litteratursökning på att leta efter vad andra författare lyfter fram. 
Många författare som har publicerat artiklar är mer kritiska till konceptet. Utifrån det 
flertal artiklar jag läst har jag valt att huvudsakligen använda de som har med 
kopplingen till den strategiska kartan. Jag har bland andra funnit Hanne Nørreklit, 
Bernard Marr et al, Sven Voelpel et al, Helen Atkinson och Gavin Lawrie et al. 
 
Rent praktiskt har jag koncentrerat mig kring sju diskussionsområden istället för att bara 
titta på fördelar och nackdelar.  
 
Det här kapitlet, 2.2, handlar om mitt praktiska arbete. Eftersom mitt arbete har präglats 
av sökning i litteratur har jag funnit det viktigt att börja beskrivningen av det med en 
genomgång av teori kring litteraturundersökningar. Mitt arbete har  präglats av min 
kunskapssyn när jag har läst olika författare för att skapa mig en bild av den strategiska 
kartan och även utifrån min värdering försökt skapa förståelse för konceptet hos den 
målgrupp jag riktat mig till.   
 
När jag nu har gått igenom den metod jag använt och även beskrivit delarna utifrån 
litteraturen är det dags att se vad jag kommit fram till. I nästa kapitel börjar arbetet med 
en beskrivning av den strategiska kartan och den följs sedan av ett kapitel med likheter 
och skillnader samt därefter ett avslutande kapitel som innehåller fördelar och 
nackdelar. 
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3 DEN STRATEGISKA KARTAN 
I detta avsnitt finns min beskrivning av den strategiska kartan och hur den är tänkt att 
fungera. Eftersom konceptet är rätt nytt behövs en rätt grundlig beskrivning.  
 
Den första plattform jag bygger är till för att ge mig själv, och även läsaren, förståelse 
för hur den strategiska kartan är uppbyggd och vad den är till för. Som jag beskrev i 
metodavsnittet är detta avsnitt behövligt som grund för att nå slutmålet med arbetet, 
nämligen att kunna göra en värdering av den strategiska kartan. 
 
Kapitlet består av sex avsnitt. De tre första är generella och översiktliga för att skapa en 
helhetsbild av konceptet i sig och även de centrala delarna som konceptet bygger på, 
nämligen strategi och styrning. Det fjärde avsnittet är en beskrivning av delarna i den 
strategiska kartan. Det femte avsnittet visar översiktligt hur den strategiska kartan och 
det balanserade styrkortet kopplas ihop i en strategisk handlingsplan. I det sjätte och 
sista avsnittet i kapitlet finns ett exempel på hur ett latinamerikanskt företags strategiska 
karta ser ut. 
 
För att förenkla både för mig själv och för läsaren har jag valt att konsekvent använda 
mig av Kaplan och Nortons perspektivnamn, nämligen finansiellt perspektiv, 
kundperspektiv, internt processperspektiv och lärande- och tillväxtperspektiv. 
 

3.1 Strategi och styrning 
Strategi och styrning är två ord som är centrala i detta arbete och därför kan det vara på 
sin plats att formellt titta på vad dessa betyder. Strategi är enligt Nationalencyklopedin 
(NE) ”läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en 
motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, 
upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden”. När strategi 
används i företagsekonomi konstateras det i NE att det är ”aktivitetsstrukturer som 
sträcker sig över ett längre tidsperspektiv i företag eller organisationer”. Kaplan och 
Norton (2004, s 29) säger att strategi ”beskriver hur en organisation har för avsikt att 
skapa uthålligt värde för sina aktieägare”. För att koppla vidare till styrning så beskrivs 
det i NE som ”de åtgärder vilka medvetet vidtas i syfte att uppnå måluppfyllelse för en 
verksamhet”.  
 
Jag vill börja med att lyfta fram tre olika sätt att se på strategi som Lindvall (2001, s 37-
38) framför. Det första, och enligt honom dominerande, synsättet innebär att företag 
med hjälp av strategier har fullständiga möjligheter att agera i och påverka 
omgivningen, de har en fullständig frihet. Denna tes har som antites fått det alternativa 
synsättet att företagens omgivning driver företagens agerande, de har alltså en brist på 
handlingsfrihet. Lindvall själv ansluter sig till den syntes som är resultatet av dessa. Ett 
företags strategiska situation präglas av både möjligheter och begränsningar. 
Ledningens uppgift blir då naturligtvis att utveckla möjligheterna och reducera 
begränsningarna. I och med det fokuseras det strategiska intresset både på företagets 
interna egenskaper och på omgivningen.   
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Som jag tidigare nämnt trycker Lindvall (2001, s 49) på att en av de viktigaste 
uppgifterna i företagen idag är att knyta samman deras strategi med deras löpande 
styrning och detta kan ses i det balanserade styrkortet (s 86). Samuelsson (2001) säger 
däremot att det balanserade styrkortet inte är ett strategiverktyg. Han hävdar att vision, 
mål och strategi används som utgångspunkt och som drivkraft till hur det balanserade 
styrkortet ska byggas upp.  
 
Efter detta går vi vidare och tittar på konceptet i detta arbete, det balanserade styrkortets 
strategiska karta, som Kaplan och Norton (2004, s 30) kallar sin skapelse. Kartan skapar 
ett ramverk för att illustrera hur strategi länkar icke-materiella tillgångar till 
värdeskapande processer. Det skapas värde för företaget utifrån icke-materiella 
tillgångar på ett annat sätt än från fysiska och finansiella tillgångar. Kaplan och Norton 
(2004, s 29-30) tar upp fyra delar i detta värdeskapande. Värde skapas indirekt genom 
att finansiella resultat nås genom orsak och verkan-samband. Värdet beror på kontexten 
och hur tillgången riktats in mot strategin. Värdet är möjligt men inte verkligt om det 
inte används på rätt sätt. För att ge verkligt värde krävs att de icke-materiella 
tillgångarna ses tillsammans, att de är hopbuntade.  
 
Att rikta in mål i de fyra perspektiven är enligt Kaplan och Norton (2004, s 32) nyckeln 
till värdeskapande och därför även nyckeln till en internt överensstämmande strategi. 
Det är arkitekturen med orsak och verkan som länkar de fyra perspektiven som är den 
struktur kring vilken den strategiska kartan är utvecklad. Genom att bygga en strategisk 
karta tvingas företagen att klargöra sin logik kring hur de vill skapa värde och för vem.  
 
”Strategi är ett steg i en sammanhängande enhet.” Så uttalar sig Kaplan och Norton 
(2004, s 33, 2001, s 72). De visualiserar detta genom följande bild, figur 2 nedan. 
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Figur 2: Det balanserade styrkortet är ett steg i en sammanhängande enhet som 
beskriver vad värde är och hur det skapas. Källa: Kaplan och Norton (2004, s 33) 
 
För att kunna göra kvalificerade antaganden om framtiden vill jag lyfta fram vad 
Lindvall (2001, s 75-76) skriver om användandet av scenarier. Han ser dem som 
betydelsefulla som en del i nyutveckling. Det gäller att försöka se hur framtiden kan se 
ut för att förstå vilka krav som kan ställas på företaget. På det sättet kan företaget se vad 
de bör fokusera på och kraftsamla sig kring. Lindvall beskriver det som att företagets 
strategiska syfte och strategi som stretching och strategi som hävstång kan leda till att 
ett fördelaktigt läge inför framtiden uppnås. Begreppet ”stretch goals” får genomslag i 
balanserade styrkort med mål som innebär omfattande förbättringar. Höga 
förändringsambitioner kan tänkas engagera kompetenta medarbetare på ett bättre sätt än 
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marginella förändringar. När målen sedan är fastlagda är det viktigt att ta sig dit på ett 
effektivt sätt och det är här som begreppet ”strategi som hävstång” kommer in. I 
samband med detta kommenterar han även (s 83) att strategisk ekonomistyrning, 
verksamhetsstyrning, kännetecknas av strategiska val, värdekedjans utformning och 
även dynamiken i företagets kostnadsdrivare. Han kommenterar också att strategins 
inverkan på företagets styrning har börjat studeras närmare på ett teoretiskt plan, men att 
kopplingen mellan strategi och ekonomisk styrning inte fått tillräcklig uppmärksamhet. 
En annan viktig sak han trycker på är att svårigheten med strategiarbete inte ligger i 
själva strategiformuleringen utan i förmågan att nå ut i verksamheten och göra strategin 
relevant för verksamheten.  
 
Som jag tidigare tagit upp gäller det att knyta strategi och löpande styrning närmare 
varandra. Begreppet strategisk kompetens har i det sammanhanget blivit alltmer 
betydande enligt Lindvall (2001, s 269-270). Med tilltagande globalisering och 
kunskapsarbetets framväxt så krävs det en utveckling av kompetensen i strategiska 
frågor. Här stöter vi på ett problem då konkreta arbetsuppgifter är mest vanliga för 
dagens ekonomer medan den starka orienteringen mot information och kunskap som 
viktiga resurser i företaget kräver ett abstrakt analytiskt tänkande. Detta eftersom 
strategier handlar om att utifrån analyser skapa en föreställningsvärld om hur företaget 
ska se ut i framtiden och vad det ska utvecklas till.   

3.2 Historik 
Redan 1992 fanns det två företagsledare, Norman Chambers och Larry Brady, som vill 
utveckla det tidigaste styrkortets (framtaget av Kaplan och Norton) tillämpningsområde. 
De såg styrkortet som något mer än ett mätsystem och ville utveckla det nya 
mätsystemet till att kommunicera och formera sina organisationer till nya strategier. 
Kaplan och Norton insåg vikten av att koppla styrtalen i styrkorten till organisationens 
strategi. Dessa strategiska kopplingar knöts ihop till en serie begripliga orsak-verkan 
samband. Sambanden beskrev den strategiska vägen och hade därmed utvecklat 
styrkortet från ett förbättrat mätsystem till ett strategiskt managementsystem (Kaplan 
och Norton, 1999, sv s 8). 
 
Början till den strategiska kartan formades när Kaplan och Norton (2001, s 69) i slutet 
av 2000-talet hade analyserat hundratals strategiska styrkort som företag byggt, ofta 
med deras hjälp. De kartlade dessa mönster till en ram som de kallade för en strategisk 
karta. En strategisk karta över ett balanserat styrkort skulle tydliggöra strategins 
hypoteser. Varje mått i ett styrkort skulle bäddas in i en logisk kedja av orsak och 
verkan som skulle binda ihop strategins önskade resultat med de prestationer som skulle 
komma att leda till det strategiska resultatet. Kartan var tänkt att bli en beskrivning över 
hur icke-materiella tillgångar (intangible assets) omvandlas till faktiska resultat 
(tangible outcomes) för kunder och även finansiella resultat. Olve et al (2003, s 18) 
beskriver icke-materiella tillgångar som förmögenhet som är ”osedd” men därmed inte 
nödvändigtvis osynliga, vilket Samuelsson (2001, s 450) kallar dem. 
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3.3 Övergripande om den strategiska kartan 
I min sökning efter material för att beskriva den strategiska kartan har jag valt att främst 
gå till skaparna, Kaplan och Norton, men har också använt mig av Olve. Detta gör att 
beskrivningen av den strategiska kartan till stor del sker utifrån deras synsätt vilket är 
rätt tekniskt och mycket positivt. 
 
Denna övergripande del är till för att skapa en generell bild av vad den strategiska 
kartan är tänkt att vara till för och även översiktligt hur den ser ut. Delarna har jag valt 
att inte presentera här utan de beskriver jag i nästa avdelning. 
 
För att få en bild av hur Kaplan och Norton (2004, s xiii) ser på den strategiska kartan 
vill jag börja denna avdelning med att beskriva hur de ser på de olika steg de själva gått 
igenom. De börjar med att konstatera att ett lyckat utförande av en strategi kräver tre 
komponenter; att beskriva strategin, att mäta strategin och att hantera strategin. ”Du kan 
inte hantera det du inte kan mäta. Du kan inte mäta det du inte kan beskriva.” De 
började sitt arbete med att utarbeta mått inom fyra perspektiv, det balanserade 
styrkortet, för att mäta strategiska mål. Hur hanteringen av strategin skulle ske blev 
deras nästa delmoment, den strategifokuserade organisationen. Därefter insåg de att 
beskrivningen av strategin var central för att få till stånd ett heltäckande koncept, 
nämligen den strategiska kartan, orsak-verkan sambandet. Där används länkade mål för 
att beskriva och visualisera strategin.  
 
I en artikel av Kaplan och Norton (2000, s 167) hittar jag en beskrivning som beskriver 
strategiska kartor på ett annorlunda sätt. Tänk er en general som ska ta sina trupper in i 
främmande territorium. Generalen behöver självklart en detaljerad karta som har med 
viktiga städer och byar, det omkringliggande landskapet, vägar, broar och tunnlar. 
Denna information krävs för att kunna kommunicera strategin till de officerare som 
finns i fält och även till resten av trupperna. Många företagsledare ger idag bara 
begränsade beskrivningar och dåliga förklaringar till sina anställda om varför det de ska 
utföra är viktigt. För att kunna utföra sin strategi tycker Kaplan och Norton att 
strategiska kartor kan vara till hjälp. De behövs för att anställda i organisationen ska 
förstå strategin och även den oerhört viktiga processen med att omforma icke-materiella 
tillgångar till faktiska resultat.  
 
Den strategiska kartan är enligt Kaplan och Norton (2004, s 10) bron mellan 
strategiformulering och utförande av strategi. Den förser oss alltså med den saknade 
länken. Olve et al (2003, s 157) konstaterar att behovet av att skapa en bro mellan 
strategi och styrning var ett av de ursprungliga skälen till att skapa styrkort. Det betyder 
i förlängningen att en verklig organisation utan att behöva omorganiseras ska kunna 
använda sina lokala strategier och samtidigt bidra till företagets centrala strategi utifrån 
ett formulerat mål (Kaplan och Norton, 2006, s 107).  
 
Hos Olve et al (2003, s 157) ser jag att styrkort och strategikartor har fått en ökad 
användning för att åskådliggöra mål och strategier. De används till att förankra 
företagens styrning genom strategier och för att utveckla och artikulera intentionerna. 
De blir ett stöd för hela organisationen genom att strategier och mål på högre nivåer 
länkas samman. På detta sätt bidrar de till att realisera företagets underliggande 
affärsstrategi. Styrkorten bidrar till en kreativ visualisering.   
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Syftet med att ha en strategikarta diskuteras också av Olve et al (2003, s 158). De lyfter 
fram inte bara ett utan ett flertal syften: De möjliggör diskussioner om orsak och 
verkan-samband när företagen står inför strategiska beslut och ska handla. De hjälper 
företagen att identifiera och välja ut mått för att följa upp handlandet. Dessutom 
används de för att kommunicera strategier samt den inneboende logiken i strategin, d v s 
varför företaget tror att det ska lyckas.  
 
Styrkort, liksom även strategiska kartor, är verktyg för kommunikation. Detta kommer 
jag att återkomma till fler gånger i denna övergripande beskrivning. Ett situations-
anpassat system för verksamhetsstyrning (Olve et al, 2003, s 19) byggs upp för att rikta 
in företagets verksamhet mot företagets vision och strategier och för att vidta lämpliga 
åtgärder för att realisera den fastlagda strategin. Detta ger automatiskt en koppling till 
contingency-teorin som Puxty (1999, s 44) tar upp och som enklast kan beskrivas som 
situationsanpassad. Den har två viktiga huvuddelar. Den ena är att det behöver skapas 
ett ekonomistyrningssystem utifrån företagets övriga system. Den andra är att det måste 
tas hänsyn till både den externa omgivningen och den interna i företaget och att 
förändringar i dessa leder till förändrade ekonomistyrningssystem. Puxty (1994, s 49-
50) tar också upp en fortsättning på denna teori där även strategi tas med.   
 
Olve et al (2003, s 19) konstaterar vidare: ”Styrkorten syftar till att ändra beteendet 
genom kommunikation för att realisera den fastlagda strategin.” Den fastlagda strategin 
visualiseras i den strategiska kartan. Ett väl uppbyggt styrkort synliggör genom sina 
länkar en affärslogik, d v s hur ett genomtänkt handlande idag ger resultat på längre sikt. 
Detta tar också Samuelsson (2001) upp när de framhåller att de strategiska kartorna 
beskriver de kritiska framgångsfaktorerna utifrån olika fokusområden och även 
sambanden inom och mellan dessa olika fokusområden.   
 
Chefer ska kunna beskriva och utföra strategi på en detaljerad operativ detaljnivå. För 
att klara detta behöver de viss hjälp. Kaplan och Norton (2004, s xiv) bidrar med några 
hjälpmedel. De redovisar en modell som beskriver grundkomponenter för hur värde ska 
kunna skapas i det interna perspektivet och i lärande- och tillväxtperspektivet. De 
introducerar strategiska teman som baseras på värdeskapande processer där dynamiken i 
strategin tas fram. De redovisar ett nytt ramverk för att beskriva, mäta och rikta in de tre 
icke-materiella tillgångarna i lärande- och tillväxtperspektivet mot strategiska processer 
och mål i det interna processperspektivet. Ledare får alltså hjälp av s k byggblock, 
nämligen modeller, strategiska teman och icke-materiella tillgångar.   
 
Den strategiska kartan baseras på några viktiga principer som Kaplan och Norton (2004, 
s 10 ff) tar upp och som jag tycker är värda att nämnas utan att gå djupare in på dem. 
Strategi balanserar motstående krafter. Strategi baseras på ett differentierat kundvärde. 
Värde skapas genom interna affärsprocesser. Strategier består av samtidiga, komplette-
rande teman. Strategins inriktning bestämmer värdet av de immateriella tillgångarna.   
 
Mallen till den strategiska kartan, anpassad till organisationens speciella strategi, 
beskriver hur icke-materiella tillgångar driver prestationsökning av organisationens 
interna processer som har maximal hävstångseffekt för att leverera värde till kunder, 
aktieägare och samhällen (Kaplan och Norton, 2004, s 14). Men här vill Olve et al 
(2003, s 165) uppmärksamma oss på att genom att rita en strategisk karta kan den 
relativa tomheten i det strategiska tänkandet avslöjas, eller alternativt kommunicera dess 
briljans.  

  23



Den strategiska kartan  
______________________________________________________________________ 

Den strategiska kartan är viktig för att den tar upp de icke-materiella tillgångarna på att 
ännu mer nyanserat sätt än vad som skett i det balanserade styrkortet. Icke-materiella 
tillgångar har mer och mer blivit grunden till konkurrensfördelar i företag. Värdet av 
dem beror på den omvärld organisationen befinner sig i och företagets strategi. Det är 
de samlade icke-materiella tillgångarna som skapar värde, inte bara en del av dem. 
Kartan grundas i det balanserade styrkortet där kunskap, färdigheter och system som de 
anställda behöver (lärande- och tillväxtperspektivet) för att skapa de rätta effektiva och 
strategiska möjligheterna (interna processperspektivet) för att ge speciella värden till 
marknaden (kundperspektivet) slutligen leder till högre värde för aktieägarna (finansiellt 
perspektiv). Kartan ger en visuell presentation av ett företags kritiska mål och den 
viktiga relationen mellan dem som driver organisationens prestationer. Kartan visar de 
länkar av orsak och verkan genom vilka specifika förbättringar skapar önskade resultat. 
Utifrån ett större perspektiv visar den hur organisationen kommer att omskapa sina 
initiativ och resurser till faktiska resultat. (Kaplan och Norton, 2000, s 168f).  
 
En strategi ska enligt Kaplan och Norton (2000, s 170) byggas uppifrån och ner. 
Företagen ska börja med destinationen, målet, och sen kartlägga rutterna som leder dit. 
Det första som behöver göras är att se över sin affärsidé och sina kärnvärden – varför 
företaget existerar och vad det tror på. Utifrån detta kan ledarna utveckla en strategisk 
vision, vad företaget vill bli. Detta ska visa företagets övergripande mål. En strategi 
måste sedan definiera logiken i hur man ska ta sig till destinationen. 
 
Strategiska kartor är till hjälp för ledare att definiera och kommunicera orsak och 
verkan-samband som levererar företagets skapade värde för sina intressenter och 
styrkortet är ett kraftfullt verktyg för att implementera och övervaka företagets strategi. 
Tillsammans ger dessa verktyg både en modell och ett gemensamt språk för att skapa 
värde. (Kaplan och Norton, 2006, s 103). En strategisk karta kan också hjälpa ett företag 
att hitta luckor i strategierna när de implementeras i de lägre nivåerna i organisationen 
(Kaplan och Norton, 2000, s 174). Något som en strategisk karta ska kunna ge svar på 
är hur organisationen avser att nå framgång och hur vi kan se om organisationen når 
framgång (Olve et al, 2003, s 160). Olve et al (2003, s 192) konstaterar också att 
strategikartan är grunden för styrkortet och utvecklas under de tidigare faserna i arbetet 
med att konstruera ett balanserat styrkort.  
 
Olve et al (2003, s 160) tar upp ett annat primärt syfte med den strategiska kartan, 
nämligen att kommunicera strategier och deras ingående logik i organisationen. De ska 
dokumentera vart de valda strategierna kommer att leda, hur lång tid det kommer att ta 
och vilket handlande som krävs får att nå dit. De ska också vara trovärdiga i sina 
långsiktiga mål. Därför krävs att företaget inte fastnar i detaljer utan gör en förenklad 
karta och tar med endast det som anses vara centralt för att nå de utsatta målen. För att 
åskådliggöra det hela introducerar Kaplan och Norton termen strategiska teman, vilket 
Olve et al (2003, s 30) beskriver som viktiga strategiska mål inom varje perspektiv vilka 
är länkade i form av sambandskedjor i den strategiska kartan. Kaplan och Norton har ett 
flertal sådana exempel men jag väljer att visa Olves läroboksexempel i nedanstående 
figur 3, eftersom författarna har valt att lägga till en återkoppling som visar att ett 
finansiellt förbättrat resultat är en förutsättning för fortsatt utvecklingsarbete. 
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Figur 3: En strategisk karta. Källa: Olve et al (2003, s 31) 
 
I samband med ovanstående bild anser jag att det är lämpligt att ge en kortfattad 
beskrivning av vad som ingår i den. Styrkortets fyra perspektiv är de horisontella 
byggstenarna i kartan. Inom varje perspektiv visas de viktigaste strategiska målen. 
Pilarna visar hur målen länkas i inbördes orsak och verkan-samband. I kartan ska det gå 
att se de strategiska teman som finns. Dessa syns nerifrån och upp. Tillsammans ska 
olika strategiska teman visa organisationens totala strategi. Teman visar de viktigaste 
vägarna mot de långsiktiga målen, samtidigt som de visar vad som mer konkret behöver 
göras för att realisera företagets vision. Dessutom ska de vara till hjälp för det dagliga 
beslutsfattandet genom att bidra med att den avsedda affärslogiken inte glöms bort. 
(Olve et al, 2003, s 163-164). 
 
En affärsstrategi baseras på ett flertal ”om-så”-utsagor. Varje sådan utsaga är ett 
antagande, en tro på vad marknaden kommer att uppskatta och värdera på lång sikt. Här 
spelar naturligtvis företagets riskbenägenhet också in. Ett exempel som Olve et al 
(2003, s 158) tar upp här är: ”Om vi har rätt medarbetare (lärande- och 
tillväxtperspektiv) och de gör rätt saker (internt processperspektiv), så blir kunderna 
nöjda (kundperspektiv) och därmed kommer vi att kunna behålla och få mer affärer 
(finansiellt perspektiv).” I en strategikarta går det att simulera olika handlingsalternativ 
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för att se troliga konsekvenser av detta. Detta sker genom de scenarier som jag tagit upp 
under avsnittet strategi och styrning utifrån Lindvalls funderingar. Olve et al (2003, s 
213) utvecklar detta genom en beskrivning. Företaget kan tänka sig ”vad händer om?” i 
styrkortet och på kartan beskriva vad som behöver göras för att klara av denna 
förändring i omvärlden eller inom organisationen.  
 
Olve et al (2003, s 178-179) beskriver arbetet med att rita en strategisk karta som ett 
försök att skapa en modell av verksamheten i en organisation. De introducerar uttrycket 
”system dynamics” för att få ett språk för att utveckla strategiska kartor mer 
systematiskt. Uttrycket innebär att man i syfte att förstå hur ett system beter sig över 
tiden konstruerar en modell av den underliggande strukturen för att komma underfund 
med hur den fungerar. De menar också att strukturen kan beskrivas i termer av lager och 
flöden.   
 
En viktig del i arbetet med de strategiska kartorna är att det ska vara en stor grupp 
människor i organisationen som är engagerade i diskussionerna kring hur de ska se ut. 
Här konstaterar också Olve et al (2003, s 182) att för en större organisation som behöver 
få fram en sammanhängande uppsättning styrkort är det troligen nödvändigt att starta 
arbetet på den högsta nivån i organisationen. Ett talande uttryck har enligt Olve et al 
(2003, s 186) myntats av KappAhls VD. Eftersom han ville signalera betydelsen av 
styrkort i styrprocessen sa han: ”Styrkort ska inte tas upp på ledningens agenda. 
Styrkort ska vara ledningens agenda.”  
 
Inte bara framtagandet av kartan är viktigt utan även hur den används. Olve et al (2003, 
s 185-186) framhåller vikten av att styrkortet används på olika nivåer i organisationen. 
Det behövs strategiska diskussioner inom såväl företagsledning som chefer på ”samma 
nivå”, chefer på olika nivåer och mellan chefer och medarbetare. För att ett styrkort och 
en strategisk karta ska vara riktigt bra måste den accepteras av alla anställda. För att ge 
tyngd åt arbetet med de strategiska kartorna och styrkorten är det viktigt att ledningen 
initierar arbetet med dem och ser till att det finns tid till detta arbete. I arbetet med den 
slutliga konstruktionen av den strategiska kartan är det enligt Olve et al (2003, s 192) 
oftast projektgrupper som arbetar med detta. Därför är det mycket viktigt att den slutliga 
kartan presenteras och att logiken bakom den i form av länkarna förklaras.   
 
Hos Olve et al (2003, s 195-196) kan vi läsa att de för den strategiska kartan så viktiga 
länkarna inte kan ses som obestridliga fakta. De ska ses som hypoteser. När styrkortet 
använts ett tag kan de olika länkarna få en annan dignitet än de haft från början. Finns 
inte längre sambanden kvar bör kartan göras om i så mån att dessa länkar tas bort. I 
samband med detta bör även arbetet med målen sättas i fokus. Om en liten grupp 
specialister eller högre chefer arbetar med att ta fram målen och inte de som är berörda 
kommer styrkortet att ses som en övervakningsmekanism. Ur ett ledningsperspektiv är 
det viktigt att styrkortet presenteras regelbundet för att kunna utvärdera hur det går med 
jämförelsen mellan utfall och mål. (Olve et al, 2003, s 210.) 
 
Belöningssystem har både Kaplan och Norton och även Olve tagit upp en del om. Jag 
har inte för avsikt att fördjupa mig i det utan vill endast nämna att detta är en fråga som 
diskuteras. För att ni i alla fall ska få en liten inblick i vad som diskuteras vill jag lyfta 
fram att Kaplan och Norton (1999, s 203-207) menar att belöningssystem måste kopplas 
till styrkortet. Det är emellertid inte riskfritt, eftersom det kanske inte är rätt styrtal som 
belöningen är kopplad till. Det är viktigt att se till att det är alla fyra perspektiv som 
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balanserat ger belöningen. De framför att ett aktivt bruk av det balanserade styrkortet 
ger större synlighet åt chefers kompetens, arbetsinsats och beslutskvalitet än 
traditionella finansiella mått. Jag har noterat att det är endast chefers bonusar som tas 
upp i författarnas diskussion kring belöningssystem. 
 
Jag vill också ta med att enligt Olve et al (2003, s 283-286) hävdar en del företag att de 
inte lyckats med det balanserade styrkortet eftersom belöningssystemet inte har främjat 
rätt beteende. Författarna säger att belöningssystem ofta inrättas för att stödja företagens 
strategi och mål, men ofta fungerar det inte i praktiken. Författarna hävdar att det är 
viktigt att knyta ett belöningssystem till prestationer enligt styrkortet för att visa att de 
tror på styrkortet. Är företaget berett att belöna sina anställda för deras ansträngningar i 
de tre icke-finansiella perspektiven visar de att de har en tilltro till hypoteserna i 
styrkortet.  
 
Kaplan och Norton tar endast helt kort upp styrkort och kartor i offentlig verksamhet.  
Bland de svenska organisationer som Olve et al (2003, s 234) studerat, så har de största 
insatserna för att utbilda styrkortsanvändare och skapa informationsutbyten för dessa 
gjorts inom den offentliga förvaltningen. De förklarar detta med att det finns en lång 
tradition i offentlig sektor att delegera beslutanderätten och av gemensamt 
beslutsfattande med deltagande av chef och medarbetare. Fackinflytandet anses också 
som starkt. Då jag arbetat inom kommunal förvaltning tycker jag att Olves kommentar 
är intressant, men väljer ändå att inte fördjupa mig i denna del. 

3.4 De olika delarna i den strategiska kartan 
När jag nu övergripande har gått igenom den strategiska kartan kommer jag att ge en 
beskrivning av de delar som jag tycker är mest relevanta för min egen förståelse för den 
strategiska kartan. Genom att göra det väljer jag medvetet bort flera detaljer. Jag har valt 
att beskriva delarna översiktligt. Syftet är att visa att de olika delarna finns, inte att göra 
en manual för hanteringen av dem. Jag har dessutom valt att strukturera denna del på 
samma sätt som Kaplan och Norton, det vill säga utifrån de olika perspektiv som även 
är grunden i det balanserade styrkortet. I stort sett hela detta avsnitt har jag valt att be-
skriva utifrån den bild Kaplan och Norton (2004) gett av den strategiska kartan.  
 
Jag kommer att börja min genomgång med det finansiella perspektivet som beskriver de 
faktiska resultat som strategin resulterar i. Sedan går jag över till kundperspektivet som 
definierar erbjudandet (value proposition) för utvalda kunder. Erbjudandet i sig är det 
som visar den kontext (omgivning) som de icke-materiella tillgångarna behöver för att 
skapa värde. Båda dessa perspektiv innehåller flera verkansindikatorer (lag indicators) 
och beskriver önskade resultat av strategin. När företagen har en klar bild av sitt 
finansiella perspektiv och sitt kundperspektiv är det dags att börja arbeta med målen i 
det interna processperspektivet och i lärande- och tillväxtperspektivet. Företaget ska 
hantera sina interna processer och utveckla humankapital, informationskapital och 
organisationskapital för att leverera det differentierade erbjudandet i sin strategi. I det 
interna processperspektivet finns fyra kritiska processer som har störst inverkan på 
strategin. Det är alltså där som värdet ska skapas. De fyra processerna är: hantera 
verksamheten, hantera kunder, hantera nyskapande och förnyelse samt hantera 
föreskrivna och sociala processer. Det är dessa processer som driver strategin och kan 
sägas vara grunden till de viktiga strategiska teman som är så centrala för den 
strategiska kartan. Slutligen i lärande- och tillväxtperspektivet finns de icke-materiella 
tillgångar som är allra mest viktiga för strategin. Här visar målen vilka jobb, vilka 
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system och vilket arbetsklimat som behövs för att stärka upp de värdeskapande interna 
processerna. Det är viktigt att dessa tillgångar tillsammans riktas in mot den kritiska 
interna processen. (Kaplan och Norton, 2004, s 30-32). 

3.4.1 Det finansiella perspektivet 
 
Företag som vill ha maximerad vinst har i det balanserade styrkortet sitt huvudsakliga 
mål i det finansiella perspektivet. Finansiella strategier är i princip enkla, det gäller att 
tjäna mer pengar genom att sälja mer eller att göra av med mindre pengar. Därför blir 
det finansiella perspektivet förbättrat genom två huvudspår, produktivitetsstrategin eller 
tillväxtstrategin. (Kaplan och Norton, 2004, s 36-38). Länken till strategi i det 
finansiella perspektivet är dessa två strategier och balansen mellan dem.   
 
Tillväxtstrategin handlar om att fördjupa relationerna med redan befintliga kunder 
genom att sälja mer av befintliga varor och service eller kompletterande varor och/eller 
service. Genom detta ökas företagets lönsamhet av befintliga kunder genom ökat värde 
för kunden. Ett annat sätt är att sälja helt nya varor med vidhängande service 
till befintliga kunder, skaffa sig nya partners eller också vidga sin marknad med nya 
kunder. Detta skapar möjlighet till ökade intäkter. Tillväxtstrategin är långsiktig.  
 
När det gäller produktivitetsstrategin kan företaget sänka direkta kostnader eller också 
sänka sina indirekta kostnader genom att t ex eliminera felaktiga varor. Företaget kan 
också använda finansiella eller fysiska tillgångar mer effektivt. De kan även öka 
investeringar för att eliminera flaskhalsar. Produktivitetsstrategin är mer kortsiktig.  
 
Att skapa balans mellan de olika strategierna är en viktig del i arbetet med att skapa den 
strategiska kartan där långsiktigt värde för aktieägarna är huvudmålet.  

3.4.2 Kundperspektivet 
För tillväxtstrategin som jag beskrev under det finansiella perspektivet krävs specifika 
erbjudanden i kundperspektivet (Kaplan och Norton, 2004, s 38-43) som beskriver hur 
företaget ska skapa ett differentierat, hållbart värde för speciella kundgrupper. I den 
strategiska kartans kundperspektiv ska ledare identifiera dessa grupper och måtten för 
att uppnå kundvärde för dessa grupper. Några viktiga mått för tillväxtstrategin är nöjda 
kunder, bevarande av kunder, förvärvande av kunder. Detta kopplas med orsak och 
verkan-samband via bland annat måttet marknadsandel till produktivitetsstrategin där 
kundlönsamhet är det viktigaste måttet. Viktiga delar när det gäller tillväxt är relationer 
genom service och partnerskap och image genom varumärke. För produktiviteten är det 
produktattribut och serviceattribut som är viktiga. Exempel på dessa är pris, kvalitet, 
tillgänglighet, urval och funktioner.  
 
Att behålla kunder och tillfredsställa dem är inte en strategi i sig. En strategi ska 
innehålla specifika kundsegment som företaget inriktar sig på för sin tillväxt och 
lönsamhet. När företaget förstår vilka som de utvalda kunderna är, kan de identifiera 
mål och mått för det erbjudande de tänker komma med. Erbjudandet definierar 
företagets strategi för kunderna och beskriver den unika mixen av produkt, pris, service, 
relation och image som företaget erbjuder den utvalda gruppen kunder. Erbjudandet ska 
kommunicera vad företaget tänker sig att göra för sina kunder bättre eller annorlunda än 
sina konkurrenter. Det finns fyra huvudspår att gå efter. Det första företaget kan välja är 
det bästa köpet eller den lägsta totalkostnaden i sin kategori. Det andra huvudspåret är 
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när företagen erbjuder nyskapande av produkter och att vara produktledare. Det tredje 
huvudspåret är kompletta kundlösningar. Det fjärde spåret kallas inlåsning (lock-in). 
Den innebär att företaget skapar höga kostnader för att byta produkt och i och med det 
även företag. 
 
Mått och mål för ett speciellt erbjudande definierar företagets strategi. Genom att 
utveckla mål och mått som är specifika för erbjudandet så översätter företaget sin 
strategi till faktiska resultat. Det gör att alla anställda kan förstå resultatet och arbeta för 
att förbättra detta.  
 
I Kaplan och Nortons beskrivning finns även mycket djupa beskrivningar av olika sätt 
att hantera marknadsföring. Dessa delar har jag valt att inte ta med.  

3.4.3 Det interna processperspektivet med strategiska teman 
Processer i det interna processperspektivet och i lärande- och tillväxtperspektivet är det 
som driver strategin genom att beskriva hur organisationen ska implementera sin 
strategi. Inriktande och effektiva processer avgör hur värde skapas och behålls. 
Företagen måste fokusera på de få kritiska interna processer som ger ett differentierat 
erbjudande, som höjer produktiviteten och som ger företaget ett berättigande. (Kaplan 
och Norton 2004, s 12.) 
 
De interna processerna (s 43-48) ska uppnå två viktiga delar i företagets strategi. De ska 
producera och leverera erbjudandet till kunderna och de ska förbättra processerna och 
minska kostnaderna för produktivitetskomponenten i det finansiella perspektivet.  
 
Kaplan och Norton presenterar fyra samlande processer (s 43-48) som de kallar för 
strategiska teman. Den första kallas handhavande av verksamhetsprocessen och 
beskrivs av Olve et al (2003, s 164-165) på följande sätt: Stark trovärdighet som 
leverantör gör att företaget får en tillväxt genom att skapa nya affärsmöjligheter, 
starkare varumärke etc. Den andra processen kallas handhavande av kundprocessen och 
beskrivs av Olve: Ökat kundvärde genom att arbeta nära tillsammans med kunderna. 
Om det finns en förståelse för kundernas behov så kan företagets erbjudanden förbättras 
och i och med det så stärks relationerna och även nya kunder attraheras. Den tredje 
processen är nyskapandeprocessen och beskrivs av Olve: Operationell överlägsenhet 
uppnås genom att lönsamhet och kvalitet förbättras genom ett effektivare 
resursutnyttjande. Den fjärde och sista processen är föreskrivna och sociala processen. 
Olves beskrivning är: Bli en god ”företagsmedborgare”; detta innebär att sköta 
relationerna med intressenterna för att förbättra företagets långsiktiga trovärdighet och 
stabilitet. Miljöfrågor är här en viktig del.  
 
Tidsperspektivet för processerna är olika. Att spara pengar genom förbättringar i 
verksamhetsprocessen ger snabbt finansiell lönsamhet. Relativt snabb lönsamhet ger 
också kundprocessen, där det brukar ge effekt redan inom ett år. Nyskapandeprocessen 
tar självklart lång tid, ofta mellan två och fyra år. Tiden för arbetet med föreskrivna och 
sociala processer är lång och går inte att tidsätta.  
 
Vid en granskning av den strategiska kartan nerifrån och upp (Olve, 2003, s 164) ska 
det vara möjligt att se de viktigaste strategiska teman som finns i företaget. Tillsammans 
bildar dessa teman företagets totala strategi, men varje tema kan diskuteras för sig själv.  
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Strategiska teman ska visa de viktigaste vägarna mot de långsiktiga målen och även mer 
utförligt visa vad som praktiskt behöver göras för att realisera den strategiska visionen. 
Strategiska teman är också till hjälp för att vara till hjälp i det dagliga beslutsfattandet. I 
de flesta fall samverkar olika teman. 
 
När vi följer orsak och verkan-samband nerifrån och upp ser vi hur delarna påverkar 
varandra. En utveckling som Olve et al (2003, s 167 och s 30) har valt att komplettera 
detta med är en återkopplingsloop från det finansiella perspektivet till 
utvecklingsperspektivet. Det behövs enligt dem för att det krävs finansiella resurser för 
att hantera utveckling. Det kan också innebära ett nytt lärande. Det gör att vi kan tala 
om ett ”double-loop-learning”, vilken enligt Lindvall (2001, s 55) innebär att det 
etablerade ifrågasätts och ny information och kunskap utvecklas. Se figur 3 tidigare i 
arbetet i den övergripande delen om den strategiska kartan.  
 
För att utveckla det interna perspektivet så måste företagen identifiera de processer som 
är viktigast för just deras strategi utan att glömma att det måste vara balans mellan de 
fyra perspektiven. Ett företag med ett fokus på produktledarskap behöver se till att deras 
uppfinningsprocess är i en klass för sig, medan ett företag med en lågkostnadsprofil 
måste se till att vara bäst i verksamhetsprocessen.  
 
Ett företag har hela tiden väldigt många olika värdeskapande processer som pågår, men 
det gäller för dem att ha ett bra strategiskt tänkande och välja ut de få delprocesser som 
är viktigast för dem för att få fram sitt erbjudande till kunderna och sedan fokusera på 
dem. Även i det här arbetet är det viktigt att välja minst en strategi per process för att få 
en balans mellan värde på både kort och lång sikt. De få kritiska processerna som fokus 
sätts på bör ses som strategiska teman med en organisation som passar just denna 
process. Kaplan och Norton (s 49) kallar dessa strategiska teman för byggblock, vilka är 
nödvändiga för att kunna utföra företagets strategi.  
 
När teman har formulerats måste de översättas till handling enligt Olve et al (2003, s 
166-167) så att alla i företaget vet vad de ska göra. Denna del ska arbetas fram med 
hjälp av kritiska framgångsfaktorer, mått och mål till handling. Arbetssättet är 
detsamma som i arbetet med det balanserade styrkortet, nämligen att formulera mål, 
identifiera kritiska framgångsfaktorer, identifiera kritiska interna processer, kritiska 
resurser, kompetenser för att sedan formulera mått och mål och slutligen besluta om 
handlingsplan. 
 
Eftersom strategiska teman är så viktiga beståndsdelar i den strategiska kartan kommer 
jag att ge en lite mer detaljerad beskrivning av respektive process och även nämna några 
delprocesser som är kopplade dem.  

3.4.3.1 Handhavande av verksamhetsprocessen 
Handhavande av verksamhetsprocessen innefattar de grundläggande dagliga processer 
där företag producerar nuvarande produkter och service och levererar dem till kunderna.  
Handhavande av verksamhetsprocessen på ett bra sätt har enligt Kaplan och Norton 
(2004, s 65) länge setts som den enda framkomliga vägen att arbeta med företagens 
strategi. De kommenterar vidare att idag är handhavandet av verksamhetsprocessen på 
ett bra sätt en viktig del, men inte den enda delen, för att kunna hantera sin strategi.  
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Enligt Kaplan och Norton (2004, s 65ff) kan det finnas fyra viktiga delprocesser inom 
handhavande av verksamhetsprocessen: Utveckla och behålla relationer med 
leverantörer, producera produkter och service, distribuera och leverera produkter och 
service till kunder samt att hantera risker.  
 
Den första delprocessen, att utveckla och behålla relationer med leverantörer, innebär 
bland annat att se till att se till att kostnaderna för ägarskap blir så små som möjligt. 
Exempel på detta kan vara att företaget har ett koncept som bygger på Just In Time, 
activity-based costing (ABC) eller till och med outsourcing (s 68-71).  
 
Den andra delprocessen, produktion av produkter och service, kan göras på många sätt. 
Några populära sätt som Kaplan och Norton (s 71-72) tar upp är ABM (activity based 
management), TQM (total quality management) och kontinuerlig förbättring. En korrekt 
utvecklad strategisk karta bidrar till strategiskt fokus på dessa sätt (s 95).  
 
Den tredje delprocessen är att distribuera och leverera produkter och service till kunder. 
I arbetet med denna process är låga kostnader, ansvarigt beteende gentemot kunderna 
och ökning av kvalitet viktiga delar (s 72-73). 
 
Den fjärde och sista delprocessen inom handhavandeprocessen är riskhanteringen. Det 
gäller för företagen att kunna hantera verksamhetens riskkostnader, tekniska risker och 
se till att ha en hög kreditvärdighet (s 73-77). 

3.4.3.2 Handhavande av kundprocessen 
Handhavande av kundprocessen innefattar att utöka och fördjupa relationerna med 
utvalda kunder. Det är relationerna till kunden som sätts i centrum. Det är hos kunderna 
makten ligger enligt Kaplan och Norton (2004, s 105-107). Även här finns det fyra 
delprocesser som tas upp: att välja kunder, att skaffa kunder, att behålla kunder och att 
skapa relationer med kunder.  
 
Den första delprocessen, att välja kunder, utgår från segmenteringen i marknadsföringen 
(s 109-114). Den andra delprocessen, att skaffa kunder, är den i särklass svåraste och 
dyraste delen i handhavandet av kundprocessen (s 115-116). Den tredje delprocessen, 
att behålla kunder, är klart billigare än att skaffa nya kunder (s 116-118). Den fjärde och 
sista delprocessen inom handhavande av kundprocessen är också det ultimata målet, att 
skapa relationer med kunder (s 118-120). 

3.4.3.3 Nyskapandeprocessen 
Nyskapandeprocessen är till för att utveckla nya produkter, nya processer, ny service 
med syfte att få nya marknader och/eller nya kundgrupper. Syftet med det är att 
bibehålla konkurrenskraftiga fördelar enligt Kaplan och Norton (2004, s 135-137) 
Även här finns fyra viktiga delprocesser: identifiera möjligheterna för nya produkter 
och ny service, hantera forskning och utvecklingsportföljen, designa och utveckla nya 
produkter och ny service och slutningen se till att nya produkter och ny service kommer 
ut på marknaden. 
 
Den första delprocessen, att identifiera möjligheter, sker ofta genom tidigare 
erfarenheter inom företaget, men Kaplan och Norton (s 138-139) pekar på vikten att 
även använda externa källor, bland annat kunder och leverantörer.  
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Den andra delprocessen, att hantera forskning och utvecklingsportföljen, utgår ifrån den 
förra processen. I arbetet med att hantera detta ingår nu att se vilka idéer som är värda 
att satsa på och vilka som företaget inte ska arbeta vidare med. När det gäller satsningen 
måste beslut tas om det ska ske internt, tillsammans med någon eller läggas ut på 
entreprenad. (s 139-142.) 
 
Den tredje delprocessen, att designa och utveckla nya produkter, är kärnan av 
produktutvecklingen. Det handlar om att få fram en ny produkt färdig för marknaden.  
(s 142-147.) 
 
Den fjärde och sista delprocessen, att se till att nya produkter kommer ut på marknaden, 
börjar oftast med pilotprojekt för att kontrollera att allt kommer att fungera. (s 147-148.) 

3.4.3.4 Föreskrivna och sociala processer 
Föreskrivna och sociala processer ska hjälpa företagen att se till att de har möjlighet att 
ha rätten att arbeta inom de områden och länder där de producerar och säljer sina varor.  
Enligt Kaplan och Norton (2004, s 163) måste företagen hela tiden förtjäna den rätten.  
Det gäller att se till att kunna lagarna som styr i landet, speciell lagstiftning om miljö, 
hälsa och säkerhet men även vilka regler som gäller avseende personal. Här verkar 
enligt författarna de flesta länder vilja överträffa den lägsta nivå som anges via 
lagstiftningen. De fyra viktigaste områden som dessa processer arbetar med är 
omgivningen (miljön), säkerhet och hälsa, anställningshantering och investeringar i och 
från samhället.  
 
Efter denna fördjupning i det interna processperspektivet går vi nu vidare till nästa 
huvudperspektiv.  

3.4.4 Lärande- och tillväxtperspektivet  
I detta perspektiv beskrivs företagens icke-materiella tillgångar och deras roll i strategin. 
Jag väljer även här att övergripande utgå från Kaplan och Norton (2004, s 49-52).  
 
De icke-materiella tillgångarna samlas i den strategiska kartan i tre kategorier: human-
kapital, informationskapital och organisationskapital. Humankapitalet innefattar den 
skicklighet, talang och kunskap som behövs för att bidra till strategin. Informations-
kapital innefattar tillgången till informationssystem, nätverk och infrastruktur som 
behövs för att bidra till strategin. Organisationskapital syftar till företagets förmåga att 
mobilisera och uppehålla den förändringsprocess som krävs för att utföra strategin.  
 
Det finns enligt Kaplan och Norton (2004, s 13, s 209-211) tre sätt för att rikta in icke-
materiella tillgångar mot strategin i företaget: det första är att använda strategiska 
”arbetsfamiljer”, det andra är att ha en strategisk IT-portfölj och det tredje som behövs 
är en speciell agenda för organisationsförändringar genom integration och kontinuerligt 
lärande som ger förbättringar.  
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För varje strategisk process kommer en eller två strategiska arbetsfamiljer att ha störst 
påverkan på strategin. Det gäller att identifiera dem, definiera deras kompetenser och se 
till att de utvecklas för att snabba på strategiska resultat. (s 209-211.) En strategisk 
arbetsfamilj är ett mått på tillgången på anställdas kunskap och talanger. Det är 
skillnaden mellan befintligt mått och det behov som finns för att klara det strategiska 
temat som är utmaningen för företaget. Humankapitalet sett ur det här perspektivet har 
sitt värde i strategins kontext. (s 225.)   
 
För varje strategisk process finns det speciella IT-system och speciell infrastruktur som 
hjälper till med implementeringen. De systemen representerar en portfölj av tekniska 
investeringar som behöver resurser i form av bland annat pengar. (s 209-211.) 
Informationsmaterial består enligt Kaplan och Norton (2004, s 249) av system, 
databaser, bibliotek och nätverk som bäddar för att företaget får tillgång till information 
och kunskap. Informationskapitalet har sitt värde utifrån det här perspektivet i strategins 
kontext.   
 
Strategin behöver också förändringar i kulturella värden, både interna och externa, och 
därför behövs en speciell agenda för denna förändring. (s 209-211.) 
”Organisationskapital” är företagets förmåga att mobilisera och behålla den 
förändringsprocess som behövs för att utföra företagets strategi. Kaplan och Norton  
(s 275) menar att här skapas den integration och inriktning av  individuella icke-
materiella humantillgångar och informationstillgångar tillsammans med materiella 
fysiska och finansiella tillgångar som behövs för att uppnå företagets strategiska mål.  
Hur allt hänger ihop framgår i figur 4 nedan.   
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Figur 4: Icke-materiella tillgångar måste riktas in mot strategin för att skapa värde.  
Källa: Kaplan och Norton (2004, s 51) 
 
Enligt Kaplan och Norton så ägnar sig de flesta företag åt att utveckla sin personal, sina 
tekniker och sin kultur, men glömmer att rikta in dessa mot strategin. Nyckeln till att 
skapa denna inriktning är ”granularity”, d v s att gå utöver klicheér som att ”utveckla 
våra anställda” och istället rikta in sig på de speciella förmågor som behövs för den 
kritiska interna processen.  
 
Kaplan och Norton (s 199-218) beskriver hur icke-materiella tillgångar riktas in mot 
företagets strategi och går där igenom hur företaget ska se till att ha en beredskap inom 
de olika delarna humankapital, informationskapital och organisationskapital. Trots att 
författarna använder en stor del av sin bok till att presentera detta väljer jag att inte 
fördjupa mig ytterligare.  

3.5 Strategisk handlingsplan  
En strategisk karta visar på en sida hur målen i de fyra perspektiven integreras och 
kombineras för att beskriva strategin genom orsakssambanden.(Kaplan och Norton, 
2004, s 54). Den strategiska kartan beskriver på det sättet logiken i strategin enligt 
Kaplan och Norton (2004, s 52). Den visar tydligt målen för de kritiska interna 
processer som skapar värde och även vilka icke-materiella tillgångar som krävs för att 
stödja dem. Sen översätter det balanserade styrkortet kartans mål till mått och 
verksamhetsmål. Det behövs sedan strategiska initiativ (aktivitetsprogram) som måste 
riktas in mot de strategiska teman som behövs för att uppnå de övergripande målen. 
Detta resulterar i en strategisk handlingsplan.   
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3.6 Ett exempel på en strategisk karta 
För att illustrera det som jag tidigare beskrivit i text kommer här ett praktiskt exempel 
på hur en strategisk karta är uppbyggd. Företaget i exemplet är ett referat hämtat från 
Kaplan och Norton (2004, s 192-195) och heter Amanco. Företaget är ledande i 
Latinamerikas produktion och marknadsföring av plaströr och andra delar som behövs 
för transport och kontroll av vätskor. De har lösningar för byggnader, infrastruktur och 
konstbevattning. Deras vision är att lönsamt producera och sälja kompletta lösningar i 
världsklass för transport och kontroll av vätskor. Deras affärsidé är ”to be recognized as 
a leading industrial group in Latin America, operating in a framework of ethics, eco-
efficiency, and social responsibility, that generates economic value and improves our 
neighbors´ and our regions´s quality of life.” 
 
Amanco introducerade 2000 ett styrkort som sitt integrerade ledningssystem. Under 
2002 reviderades det för att bättre passa med ”mallen” för balanserat styrkort. Därefter 
har de fortsatt med strategiska möten med målet att skapa effektivitet och resultat.  
 
Amancos strategiska karta innehåller ”the triple bottom-line” resultat och strategin de 
följer för att uppnå dessa resultat. De tre viktiga mål de avser är att skapa ekonomiskt 
värde som är uthålligt på lång sikt, att skapa värde genom ett kollektivt socialt 
ansvarstagande system och att skapa värde genom ”miljöledarskap”.  
 
Det finansiella perspektivet har ett mål för uthållig vinsttillväxt med 10 procent 
försäljningsökning och en avkastning på nettotillgångarna med 24 procent. Eftersom de 
vill ha en effektiv verksamhet så har de även ett mål att reducera sitt arbetande kapital. 
 
Kundperspektivet har tre mål. Ett mål rör deras varumärke och beskriver de attribut de 
vill associeras med; integritet, nyskapande, lösningar och pålitlighet. De vill bli sedda 
som den ledande leverantören av ledningar i Latinamerika. Nyskapade produkter och 
produkter med höga marginaler möjliggör för Amanco att erbjuda differentierade 
lösningar till sina kunder. Mått för kundnöjdhet handlar om kompletta och rätta 
leveranser i tid till deras mer än 35 000 kunder. De handlar också om ledtider och en 
generell känsla av att kunderna känner sig nöjda.  
 
Deras processperspektiv, som är kombinerat med ett tekniskt perspektiv, framhåller 
effektiva processer för att skapa produkter som är miljövänliga, nyskapade och som är 
pålitliga och håller länge. Deras utvecklingsprocess innehåller också en fas för att 
utvärdera vilka effekter nya produkter har på hälsa och på miljön. Deras 
tillverkningsprocess är ”från ax till limpa” och börjar med råmaterial, därefter 
produktionsprocesser, färdiga varor, förpackning och slutligen även avyttring. Det här 
perspektivet inkluderar även initiativ för handhavande av kundrelationer och e-handel. 
De är i Mexico med i projekt som har till syfte att förbättra logistiken, så att åtaganden 
om kvalitet och leverans hålls bättre, samt en reducering av fraktkostnader.   
 
Amancos fokus på social ansvarighet och ekologisk effektivitet har lett till att de har ett 
extra perspektiv, omgivnings- och socialt perspektiv. Här mäter de hälsa och säkerhet 
genom förlorad tid på grund av skador. Omgivningsmålet syftar till att minska avfall 
från produkter och processer. De mäter energi per enhet, vattenkonsumtion och rester av 
råmaterial. De tror att deras ekologiska engagemang ökar värdet på deras produkter och 
i och med det även drar till sig fler kunder. Deras mål för social ansvarighet är kopplat 
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till utvecklingsprojekt i hela Latinamerika. De vill skapa värde där inte andra bryr sig, 
speciellt inom deras egen kärnverksamhet, vatten och sanitet. 
 
Humanperspektivet innehåller mått på tillfredsställelse med jobbet, personalomsättning 
och kompetenser. Det innehåller också mått på en hälsosam mix av unga och gamla 
med möjlighet till goda anställningsmöjligheter för unga arbetare.  
 
Företaget har kvartalsträffar inplanerade för att leda och lära från nuvarande strategi. 
Ledare och anställda verkar ha förstått de strategiska målen genom kommunicering av 
strategin. De har en årlig strategiplaneringsprocess för att strategin ska kunna 
uppdateras när det behövs. Det är en speciellt tillsatt strategisk ledningskommitté som 
sköter detta.  
 
Det balanserade styrkortet i sin nya version som de kallar konceptet, ”är ett väldigt 
kraftfullt redskap för att länka in vårt folk mot strategin och övervaka framgångarna för 
våra strategiska mål” enligt deras VD Roberto Salas.   
 
Nedan i figur 5 finns en bild på företagets strategiska karta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Amancos strategiska karta. Källa: Kaplan och Norton (2004, s 194) 
 
När jag nu beskrivit den strategiska kartan är det dags att gå över till nästa steg i min 
studie där jag har analyserat den strategiska kartan genom att jämföra den med grunden 
till detta koncept, det balanserade styrkortet.   
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4 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DEN 
STRATEGISKA KARTAN OCH DET 
BALANSERADE STYRKORTET  
Nu går jag över till steg två i mitt arbete. Här kommer jag att analysera det material 
jag gått igenom. Jag kommer att börja med att diskutera idégrunder och teknik samt 
även olika synsätt för att tydliggöra min referensram. Därefter kommer jag att 
presentera likheter och skillnader jag sett mellan den strategiska kartan och det 
balanserade styrkortet. 
 
Målsättningen med detta kapitel är som jag beskrev i metodavsnittet att bidra med en 
analys av den strategiska kartan. Utgångspunkten är att se om det har skett någon 
utveckling av verksamhetsstyrningen mellan det balanserade styrkortet och den 
strategiska kartan genom att titta på likheter och skillnader.  
 
Eftersom mitt arbete riktar sig till läsare som har kunskap om det balanserade styrkortet 
kommer jag inte att göra någon genomgång av hur det fungerar. Är det så att ni som 
läsare känner att ni behöver fräscha upp era kunskaper kring styrkortet har jag några 
rekommendationer till lämplig litteratur. Utförligast är naturligtvis böcker. Det första 
tipset är därför den bok som skaparna av konceptet, Kaplan och Norton, skrivit; ”The 
Balanced Scorecard – translating strategy into action”. Den finns också i svensk 
översättning och heter då ”The Balanced Scorecard – från strategi till handling”. Nils-
Göran Olve beskriver också styrkortet i ”Balanced Scorecard i svensk praktik”.  
 
En bok som går lite snabbare att läsa och som börjar med att beskriva styrkortet och sen 
går över till att beskriva hur den ska implementeras är ”Att införa Balanced Scorecard, 
en praktisk vägledning” av Ulf Hallgårde och Andreas Johansson. När det gäller 
kommunala balanserade styrkort finns en bok från Svenska Kommunförbundet, 
”Balanserad styrning, konsten att styra, exempel på kommunala Balanced Scorecards” 
av M Sande, som också är lättläst.  
 
Ett bra sätt för en uppdatering är artiklar. Där vill jag rekommendera Kaplan och 
Nortons artiklar i Harvard Business Review: ”The Balanced Scorecard Measures That 
Drive Performance”, 1992, “Putting the Balanced Scorecard to Work, 1993 och “Using 
the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” 1996.  
 
I det förra kapitlet var min utgångspunkt att beskriva hur den strategiska kartan är tänkt 
att fungera. Nu går jag över till att granska det material jag gått igenom med andra ögon. 
Jag kommer alltså att skapa en ny plattform för min kunskap och den behövs för att 
senare kunna göra en värdering. 
 
Det går inte att direkt börja titta på likheter och skillnader utan att först ha skaffat sig en 
förståelse för bakomliggande faktorer. Det behövs en diskussion kring idégrunder, 
tekniker och olika skolor för att ni läsare ska få en förståelse för varför jag ser de 
likheter och skillnader som jag valt att lyfta fram.  
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Som jag beskrev i metodavsnittet har jag tagit Lindvall och Puxty till hjälp för att göra 
min analys. Innan jag kommer in på likheter och skillnader vill jag därför börja med en 
presentation av dem. I det första avsnittet kommer en presentation av personerna i fråga. 
Därefter följer ett avsnitt med Jan Lindvalls tankar kring idédimensioner och teknik och 
efter det presenterar jag Puxtys tankegångar.   

4.1 Presentation 
 
Jan Lindvall är ekonomie doktor och forskar och undervisar inom området ekonomi- 
och verksamhetsstyrning vid Uppsala Universitet. Han har skrivit boken 
”Verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning” som jag har kommit i kontakt med under min studietid. Lindvalls 
grundsyn är att utvecklingen i riktning mot en modern verksamhetsstyrning 
genomgående handlar mer om evolution än om revolution (2001, s 35). 
 
Anthony G Puxty är professor i redovisning och finansiering vid Strathclyde University 
I Glasgow, Skottland. Han har skrivit boken ”The Social & Organizational Context of 
Management Accounting. Även denna bok har jag kommit i kontakt med via min 
utbildning. Puxtys grundsyn är något mer radikal än Lindvalls. Trots det är det inte hans 
mest radikala perspektiv som jag främst kommer att använda mig av, utan det som är 
”mindre radikalt”, det moderna perspektivet. Jag har alltså inte gått djupare in i bl a 
Foucaults maktsyn, även om jag finner den ytterst intressant. Det djupet kommer jag 
inte till i detta arbete, då min grundsyn är något mer försiktig.  
 
Jag har valt dessa författare eftersom jag tycker att deras vetenskapliga grundsyn är 
lämpliga för mitt arbete.  

4.2 Idégrunder och teknik 
I denna del kommer jag att luta mig mot Lindvalls synsätt.  
 
Som jag nämnde i inledningen till detta kapitel präglas styrmetoder av både idégrunder 
och understödjande handfasta tekniker. Idédimensionen är nödvändig eftersom det 
handlar om människor och inte maskiner. Det tar tid att genomföra en organisatorisk 
förändring som är innebörden i ny verksamhetsstyrning och individers tankemönster 
förändras långsamt till skillnad mot teknikerna som förändras snabbt. Detta innebär att 
det inte går att se nya styrsystem som rena tekniker utan det är viktigt att även ta hänsyn 
till styrningens idédimension. Idag används ofta äldre tankesätt när företag ska leda och 
samordna verksamheten även om de ändrade förhållanden som finns i samhället har 
gjort att de infört nya tekniker. (Lindvall, 2001, s 13). 
 
Modern verksamhetsstyrning kräver enligt Lindvall (2001, s 21) balans. Det krävs en 
styrning som inte ser en och samma lösning på alla problem. Det är viktigt att komma 
ihåg att det finns behov av att arbeta med flera olika styrverktyg, olika tekniker, men att 
ha endast en genomtänkt styrfilosofi för att uppnå önskat resultat.  
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För att få en fungerande styrning tar Lindvall (2001, s 41) upp att det behövs system 
som understödjer vald strategi och utformad organisationsstruktur. Tidigare är det i stort 
sett endast ekonomiska informationssystem som har funnits. Sen är det via budgeten 
som standarder för företaget har formulerats. Detta har följts av mätning via 
redovisningssystemet och uppföljning av redovisningen i den så kallade cybernetiska 
arbetsprocessen. Den innehåller delarna: formulering av standarder, mätning och 
uppföljning och är ett sätt att leda genom ”management by numbers”. I den moderna 
verksamhetsstyrningen är det viktigt att även ta med normer, en stark värderingsgrund.  
 
Varje formaliserad styrning måste understödjas av en idébaserad värderingsgrund och 
har olika roller när ett företag strävar efter att finna balans mellan stabilitet och 
utveckling. I det balanserade styrkortet och även i den strategiska kartan kan vi se detta 
försök till att skapa balans mellan idégrunder och teknik. 
 
Om inte styrfilosofi diskuteras och klarläggs pekar Lindvall (2001, s 138) på de 
uppenbara riskerna att verktyg ges olika innebörd. Om det inte finns en medvetenhet om 
den bakomliggande styrfilosofins grundläggande tankar är det lätt att det fokuseras på 
de konkreta styrverktygen. Finns inte denna djupare insikt om syftet och möjligheterna 
är det lätt hänt att styrverktygen blir endast tekniskt nyttjade. Då är det risk för att ett 
rationellt agerande sker på bekostnad av de viktiga värderingar som varje styrning 
innehåller. Det är mycket viktigt att det finns förståelse i företaget för varför ett nytt 
styrsystem ska införas. Med olika syn på vad styrsystemet ska bidra med rinner arbetet 
lätt ut i sanden. Utan förståelse ökar risken för ett misslyckande.  
 
Företagens omgivning har i dagens verksamhetsstyrning fått en betydligt större 
betydelse för företagen än vad som tidigare var fallet. Omgivningen har idag en ofta 
drastisk förändringstakt enligt Lindvall (2001, s 28-31, 37).  För att leda och styra 
företag i denna omgivning gäller det att få en ideal sammansättning av strategi, 
organisationsstruktur och styrsystem. Dagens utvecklingsarbete handlar mycket om 
behovet av att knyta samman strategi och styrsystem närmare varandra. Strategiska 
frågor blir allt mer viktiga. Styrningens idédimension betonas alltmer. I och med att 
styrfilosofin poängteras så måste även idémässiga skillnader betraktas. Därför kommer 
även ledarskapet att vara en viktig del i förändringen av verksamhetsstyrning som 
bärare och understödjare av prioriterade och eftersträvade idéer.  
 
En viktig uppgift för företagsledning och andra viktiga aktörer i företagen är enligt 
Lindvall (2001, s 33) att de måste skapa gemensamma uppfattningar om företaget och 
dess omvärld, trots skilda anspråk från olika grupper. Här vill jag även göra en 
jämförelse med vad Alvesson (2005, s 261-262) framför om begränsad mångtydighet. 
Mångtydighet innebär att det finns flera olika ”kulturer” och innebörder inom ett 
företag. Begränsad mångtydighet innebär inte att de olika föreställningar som finns 
inom företaget undviks utan istället att ledningen hanterar dessa. De utvecklar en 
gemensam syn på mångtydigheten, konstaterar att den finns och gör detta till en 
gemensam plattform. Därefter jämkas de olikheter som finns.  
 
I dagens företag ändras ofta styrfrågorna karaktär från att ha satt fokus på fysiska 
resurser till att allt mer se till företagets kunskap. Kunskapsarbete är enligt Lindvall 
(2001, s 22-23) ofta osynligt men växer i värde ju fler som använder sig av den. 
Företagen behöver därför balans mellan de kortsiktiga vinstintressen de har och de mer 
långsiktiga behov som ”kunskap som konkurrensmedel” medför. Eftersom styrning 
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främst handlar om mänsklig aktivitet måste en väl fungerande styrning vara väl 
förankrad i den föreställningsvärld som präglar grupper, individer och företag. Kunskap 
handlar om föreställningar och ställningstaganden och är alltid beroende av en speciell 
ståndpunkt. Kunskap handlar också om handling, till skillnad mot den information som 
tas fram ur äldre sätt att styra, där ett verktyg ofta ska lösa flera problem samtidigt. 
Kunskap ska alltid ses i förhållande till ett syfte och handlar om mening. Den är 
beroende av ett sammanhang, vilket gör att företagets styrning måste betraktas i ett 
organisatoriskt sammanhang.  
 
Kunskap är en viktig del i den strategiska kartan. Den kunskap som finns hos de som 
arbetar i företaget lyfts fram på ett mycket tydligare sätt när företaget har fokus på 
processer där de icke-materiella tillgångarna är viktiga ”beståndsdelar”.  
 
Kärnan i den nya verksamhetsstyrningen är enligt Lindvall (2001, s 112-113) 
föreställningen att företagets verksamhet bedrivs i processer, flöden. I och med det 
beskrivs företagets verksamhet utifrån kund och inåt i företaget istället för den 
hierarkiska, uppifrån och ner, som tidigare användes. Det balanserade styrkortet är helt 
klart hierarkiskt och börjar med visionen för att därefter fortsätta med strategiska mål, 
kritiska framgångsfaktorer och strategiska mått. Den strategiska kartan är också 
hierarkisk men känns mer kundorienterad. Det läggs stor vikt vid att skapa värde för 
kunden. Detta sker genom processer. Det interna processperspektivet med olika 
strategiska teman går inte hierarkiskt utan genom de olika perspektiven. Lindvall menar 
att det fästs mycket stor vikt vid mätningar i verksamheten i en processorienterad 
verksamhetsstyrning. En annan viktig del när det gäller processorientering är att 
aktiviteter hänger samman. Som jag ser det är idédimensionen inriktningen mot 
processorientering medan själva processerna och aktiviteterna är tekniken. 
 
Det som blir allt viktigare i dagens verksamhetsstyrning är att beakta företagets förmåga 
att skapa värde till skillnad mot tidigare då intresset mera riktades mot förbrukningen av 
resurser. Lindvall (2001, s 162-165) talar här om aktieägarvärde och kundvärde. Detta 
syns mycket tydligt i den strategiska kartan, men också i det balanserade styrkortet. Han 
konstaterar att för att få aktieägarvärde riktas ett större intresse mot företagens 
intäktssida nu än tidigare. Processorienteringen syftar till att skapa värde för kunden. 
Även här blir det en ökad betoning på företagets intäktssida. Då man inte bör göra 
antingen eller är det viktigt att trots det inte glömma kostnadssidan. Inriktningen mot 
kundvärde tilltar i och med att företagen blir mer kunskapsbaserade.    
 
Lindvall (2001, s 155-157) kommenterar att traditionell ekonomistyrning är uppbyggd 
kring en ansvarsredovisning, d v s där delarna är viktiga. Han konstaterar att det i den 
nyare verksamhetsstyrningen mer går mot att se på helhetsperspektivet. Här fästs stor 
vikt vid samordningsfrågorna. Det är faktiskt så att många storbolag i Sverige har gjort 
omfattande förändringsarbeten för att få en gemensam syn, en riktning mot samordning 
och därmed jämförbarhet. I vissa fall har även strukturella förändringar gjorts för att 
uppnå helhetsperspektivet. Eftersom företagens sammanhängande aktiviteter understöds 
av processorienteringen kommer processperspektivet, vilket jag nämnt tidigare, att bli 
en viktig del. 
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Olika syn på mätning är en del i dagens utveckling. Jag ser själva mätningen som en 
teknik, medan varför och hur företagen mäter beror på styrfilosofin. I den enklaste och 
traditionella meningen är mätningar en bekräftelse i efterhand och används inte för 
framåtriktad styrning. Utifrån det har många utarbetat målstyrning och då koncentreras 
mätningarna på slutmålet och vägen dit blir mindre intressant. Med ett begränsat 
intresse för hur resultaten uppnås skapas bristande stöd för åtgärdsorientering. I 
utvecklingen till modernare verksamhetsstyrning ökar enligt Lindvall (2001, s 209-210) 
intresset för hur arbete egentligen utförs i företagen. Processorientering sätts i fokus på 
ett helt annat sätt. Fokus sätts på vägen till målet och i och med det vilka processer och 
aktiviteter som finns i företaget. Med hjälp av det får företaget även hjälp att se hur 
framtida resultat kan uppnås och mätningarna avser mer dessa delar.  
 
Teknik är koncepten i sig, inte deras bakomliggande styrfilosofier. Med det menar jag 
att tankarna bakom koncepten och orsakerna till varför företagen väljer att göra på ett 
visst sätt beror på idédimensionen medan hur de faktiskt gör sakerna är ren teknik. 
Tekniken är till för att vara till hjälp för företagen som stöd för att med utgångspunkt i 
det mätta kunna se framåt. 
 
Vi tar nu med oss dessa tankar, men innan vi går över till att se på likheter och 
skillnader i den strategiska kartan och det balanserade styrkortet så vill jag ta upp min 
tolkning av Puxtys olika sätt att se på tillvaron, för att kunna använda mig av dem när 
jag tar upp likheter och skillnader. 

4.3 Puxtys grundsyn 
Puxty tar upp fyra olika synsätt; analytiskt synsätt, systemsynsätt, tolkande ansatser och 
radikal kritik. Dessa synsätt stämmer i grunden rätt väl överens med de tre olika 
kunskapssynerna som jag redan har beskrivit, men inte riktigt.  
 
Det analytiska synsättet är väl överensstämmande med det tekniska synsättet med den 
traditionella ekonomistyrningen. För att beskriva hur Puxty (1999) ser på den 
traditionella ekonomistyrningen har jag valt att ta upp några av hans beskrivningar. 
 
Den traditionella ekonomistyrningen inriktar sig på organisationen som ett slutet 
system. Företagen tar inte med vad som händer i andra organisationer. Ett exempel är 
prissättning. När ett företag ändrar priset för att själva få ett bättre resultat så tar de inte 
hänsyn till att deras prissättning troligen gör att andra företag också ändrar sin 
prissättning, vilket kan leda till utbudsförändringar och i och med det andra 
kostnadsförändringar. Omgivningen tas alltså inte med i beräkningen. (s 12). 
 
Han konstaterar (s 13, 16) att den traditionella ekonomistyrningen har en teknisk 
inriktning, det som är effektivt är det som är bra. Det är oftast bara värderingen av den 
tekniska effektiviteten som görs. Det är stort fokus på det finansiella perspektivet. 
Redovisning ses som det väsentliga och de som får den informationen (chefer) använder 
det för att fatta beslut för det som de ser som det bästa sättet att använda resurserna.  
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Redovisning används, enligt honom (s 20), i traditionell ekonomistyrning i princip 
endast till att lösa problem. Han framhåller även att det finns en tro att människor inte 
kommer att förbättra sitt beteende om de inte är övervakade av ett redovisningssystem. 
Samma tro finns att de anställda i ett företag är lata och ansvarslösa och enligt Lindvall 
(2001, s 43) behöver motiveras med belöningar och bestraffningar. Puxty har åsikten att 
ett väldesignat redovisningssystem är till för att kanalisera människors energi för att 
göra det som är bra för organisationen. 
 
Med ett öppet systemsynsätt kan förståelsen för ett företag endast uppnås genom att se 
på företaget som helhet. Detta kopplar Puxty (s 47) till Hegels tro på dialektik, att allt 
hänger ihop, med tes-antites-syntes. Dessa begrepp är viktiga eftersom vetenskapen är 
motsägelsefull och det är genom inneboende motsatser som den växer. Utifrån 
systemsynsättet så kontrolleras öppna system genom att de får information om 
omgivningen. Dessutom får de information om sig själva, speciellt då genom negativ 
feedback för att kunna korrigera avvikelser. Samtidigt sorteras information, som inte 
anses vara viktig, bort. Han gör också en koppling till cybernetik (s 39): kontroll av den 
riktning företaget har genom feedback och lärande mekanismer.  
 
Jämvikt är enligt Puxty (s 40-41) det viktigaste i systemteorin. Han konstaterar dock att 
det också finns en tro på att det finns balans trots att det inte finns det. Om någon i ett 
företag uppmärksammar ett fel i ett produktionssystem som baseras på någon extern 
faktor, träder en mekanism in för att rätta till detta för att på nytt återställa jämvikten.  
 
En viktig del i systemsynsättet som Puxty (s 45-50) tar upp är situationsanpassning 
(contingency-teorin). Den handlar om att olika omvärldsbetingelser ger olika system för 
styrning och att ekonomistyrningen utformas utifrån  andra system som finns i 
organisationen. 
 
En intressant aspekt Puxty (s 52) tar upp när han granskar den traditionella 
ekonomistyrningen kontra systemteori är att de inte skiljer sig särskilt mycket från 
varandra. Bägge syftar till att få företag att fungera bättre, men utan att förändra synsätt. 
Går det att bättre förutse vad som händer eller kan tänkas hända så går det även att 
kontrollera och behålla våra system. 
 
Jag skulle vilja kalla systemteorin för början till den moderna verksamhetsstyrningen.  
Den känns för mig som övergången mellan det traditionella och det moderna. Detta 
synsätt platsar till viss del i både det tekniska och i det praktiskt-hermeneutiska. Därför 
kommer jag att använda Puxtys benämningar när jag tar upp skillnader och likheter. 
 
Vi kommer nu till de tolkande ansatserna som Puxty tar upp. De tolkande ansatserna 
innefattar dialogen mellan människor och går därmed ett steg längre än i systemteorin.  
 
Han (s 69) menar att verksamhetstyrning, till skillnad från ekonomistyrning, ska beröra 
interna processer i organisationen. Den ska inte bara ändra de anställdas beteende utan 
också deras medvetenhet, göra dem kostnadsmedvetna och i och med det även 
mottagliga för kontroll. 
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I samband med denna beskrivning vill jag även ta med det Lindvall (2001, s 142) tar 
upp, att synen på anställda som lata och ansvarslösa inte finns längre. Här finns det en 
viktig tilltro till medarbetarnas aktiva deltagande. Detta är en del i det som välutvecklat 
kallas ”empowerment”.  
 
Jag tolkar det så att min beskrivning av hermeneutiken stämmer väl in här. Därför 
tycker jag också att denna del går att jämföra med det praktisk-hermeneutiska 
perspektivet, även om Puxty även här lyckats få med en vinkling mot den radikala 
kritiken.   
 
Den radikala kritiken överensstämmer väl med det emancipatoriska synsättet. Synen på 
de anställda har här en vinkling utifrån Foucaults tankar om makt, disciplin etc i de 
riktigt empowermentinfluerade företagen. Jag väljer att inte beskriva något mer här med 
tanke på överensstämmelsen med det emancipatoriska synsättet.  
 
Nu går jag över till likheter och skillnader mellan det balanserade styrkortet och den 
strategiska kartan.  
 

4.4 Likheter och skillnader 

4.4.1 Likheter 
Jag har sett åtta likheter som jag vill lyfta fram. 
 
Strategin kommer först 
 
Min uppfattning har blivit att strategin kommer först i både det balanserade styrkortet 
och i den strategiska kartan. Efter den affärsidé och vision som alla företag måste ha är 
det strategin som ska utarbetas först. Detta arbete är centralt för båda koncepten. Kaplan 
och Norton säger själva i båda koncepten att strategin ska komma först. Enligt dem ska 
den utarbetas uppifrån och ner.  
 
Ledningen initierar arbetet 
 
Vem ska initiera arbetet med den strategiska kartan och det balanserade styrkortet? Jag 
har tolkat det som att det är ledningen som ska initiera arbetet med allt från vision till 
uppbyggnad och implementering. Jag har sett att Kaplan och Norton trycker på det både 
när de presenterar kartan och styrkortet.  
 
Strategi och styrning hopkopplat 
 
Jag tycker att strategi och styrning är hopkopplat i både den strategiska kartan och det 
balanserade styrkortet. Det framkommer tydligt i alla Kaplan och Nortons böcker. 
Intressant är att Lindvall (2001, s 49) tar upp behovet av att knyta samman företagets 
strategi med företagets löpande styrning som en av de viktigaste uppgifterna för modern 
verksamhetsstyrning.  
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Hierarkisk företagsuppfattning 
 
Jag har fått uppfattningen att Kaplan och Norton har en hierarkisk företagsuppfattning. 
Den fanns i det balanserade styrkortet och jag tolkar det som att den fortfarande finns 
kvar i den strategiska kartan. De såg i styrkortet på företagen som strikt hierarkiska och 
ansåg att implementeringen skulle ske via ett top-down arbetssätt. Samma tolkning 
framför även Lindvall (s 214), att det balanserade styrkortet bygger på en hierarkisk 
företagsuppfattning trots att författarna gör anspråk på att utveckla styrmodellen för 
framtidens företag.  
 
I sina senare arbeten talar Kaplan och Norton mer om att alla måste vara med i arbetet 
med att utarbeta styrkort och kartor, men jag tolkar ändå deras beskrivningar som att de 
fortfarande utgår från att företagen är hierarkiska. Precis samma grund finns alltså 
fortfarande med i den strategiska kartan och bygger på systemsynsättet.  
 
Det finansiella perspektivet är mycket viktigt 
 
Jag tycker att det finansiella perspektivet har en mycket stark ställning i både den 
strategiska kartan och i det balanserade styrkortet. Det finansiella perspektivet lyfts 
tydligt fram i det balanserade styrkortet med aktieägare och investerare i fokus. Även 
om fokus i kartan ligger på kunden har inte det finansiella tappat i betydelse, vilket 
framgår tydligt när Kaplan och Norton skriver om det. 
 
Kritiska framgångsfaktorer, mått och mål  
 
En likhet jag sett i koncepten är kritiska framgångsfaktorer, mått och mål. De finns med 
i beskrivningen av båda. I styrkortet är de mest framträdande, redan i ett tidigt skede av 
arbetet. I den strategiska kartan är de till som hjälp för att översätta de strategiska teman 
som formulerats till handling så att alla i företaget vet vad de ska göra. Båda koncepten 
använder dem som verktyg för att nå framgång. 
 
Verktyg för kommunikation  
 
Jag tycker att båda koncepten är verktyg för kommunikation. Det gäller att få en samsyn 
i företagen för affärsidé och vision. Alla inom företagen måste känna att de förstår vad 
som ska göras och varför. Kommunikation är viktig både uppåt och neråt. Jag upplever 
det som att detta är viktiga saker i både den strategiska kartan och det balanserade 
styrkortet, även om jag kan tycka att kommunikationen känns tydligare i den strategiska 
kartan.  
 
Orsak och verkan  
 
Slutligen under likheter väljer jag att ta upp orsak och verkan. Jag har tolkat orsak och 
verkan som viktiga beståndsdelar i bägge koncepten. Det går faktiskt att säga att det är 
en förutsättning för att de olika styrmetoderna ska fungera. Den kausalitet som finns här 
kan hänföras till systemsynsättet. Även här kan jag tycka att det känns som att det är om 
möjligt ännu mer viktigt i den strategiska kartan eftersom kartan faktiskt baseras på 
kausaliteten, i alla fall som hypotes. Orsak och verkan ska visualiseras genom kartan. 
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4.4.2 Skillnader 
Jag vill lyfta fram nio skillnader mellan den strategiska kartan och det balanserade 
styrkortet.  
 
Utvecklad beskrivning  
 
Min uppfattning har blivit att en utvecklad beskrivning av strategin är speciell för den 
strategiska kartan. Som jag tog upp under likheter är det viktigt att knyta samman 
företagets strategi med företagets löpande styrning. I den strategiska kartan finns det 
dock en helt annan fokus på denna fråga. Genom den utvecklade beskrivningen av 
strategin så möjliggörs detta arbete på ett betydligt enklare sätt. Kopplingarna blir mer 
tydliga.  
 
Processorientering  
 
Att knyta företagets strategi och företagets löpande styrning handlar om att inrikta och 
samordna människors beteende och agerande enligt Lindvall (2001, s 113). I detta 
sammanhang är det viktigt att inse att kärnan i modern verksamhetsstyrning är 
processorientering. Viktiga delar i detta är kundfokus, medarbetares deltagande och 
kontinuerlig utveckling (s 136). Jag har tolkat processorienteringen som central för den 
strategiska kartan. Därför kommer jag att ha en övergripande diskussion kring den. 
Därefter kommer jag att ta upp de delar i processorienteringen som Lindvall tagit upp.  
 
Jag tycker att en grundläggande skillnad är att i den strategiska kartan är fokus inte satt 
på själva mätningen som i det balanserade styrkortet. Det är i stället process-
orienteringen som är det viktiga. Mätningen är en viktig del i både det analytiska 
synsättet och i systemsynsättet. Processorientering däremot finner vi i det tolkande 
synsättet. Därför tycker jag att det här är en viktig skillnad som tyder på att kartan är 
betydligt mer modern. Den vilar på helt andra idégrunder, vilket gör att Kaplan och 
Nortons synsätt verkar ha svängt en del, åtminstone i det här avseendet. 
 
En annan aspekt på processorienteringen är att de icke-materiella tillgångarna i och med 
den strategiska kartan har kopplats till processerna. Så var inte fallet i det balanserade 
styrkortet utan där fanns de icke-materiella tillgångarna med men utan att lyftas fram på 
samma sätt.    
 
Som jag känner det är det en ändring av synsätt mellan de två koncepten på så sätt att 
det balanserade styrkortet har sin tyngdpunkt i struktur medan den strategiska kartan har 
sin tyngdpunkt i processer.  
 
I det balanserade styrkortet var det nytt med flera perspektiv. I den traditionella 
ekonomistyrningen fanns det bara ett perspektiv, det finansiella. I och med styrkortet så 
finns fler perspektiv som gör konceptet till mer modernt även om grunderna avspeglar 
rätt traditionella tankegångar, analytiska och systemteoretiska. I den strategiska kartan 
finns perspektiven kvar men fokus har istället lagts till olika processer. Detta gör kartan 
mer modern i sin framtoning med ett visst inslag av tolkande synsätt. 
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Kundfokus  
 
För att följa Lindvalls tanke om processorientering går jag nu över till kundfokus, en av 
de viktiga delarna. Min uppfattning är att det finns en skillnad i fokus mellan den 
strategiska kartan och det balanserade styrkortet. Kaplan och Norton lägger rätt stor vikt 
på kundperspektivet redan i det balanserade styrkortet men i och med den strategiska 
kartan har det skett en stark koncentration till detta perspektiv. Beskrivningarna som 
görs har ett mycket större inslag av marknadsföring än tidigare. Att kunden sätts i 
centrum känns helt tydligt, även om det finansiella perspektivet, som jag ser det, inte 
tappat i betydelse.  
 
Kontinuerlig utveckling  
 
Processorienteringen innefattar även en kontinuerlig utveckling enligt Lindvall. Även 
här ser jag en skillnad. Det balanserade styrkortet kändes som ett välutvecklat 
mätinstrument, men med en helt annan bredd än det funnits tidigare i och med de olika 
perspektiven. Då ett av perspektiven innefattar utveckling så kändes det som om detta 
var viktigt redan i styrkortet. De framåtsyftande måtten var redan här till för att se på 
utvecklingen framåt. Men i och med kartan tycker jag att den kontinuerliga 
utvecklingen har satts mer i fokus än tidigare. Kartan i sig är gjord för att kunna vara ett 
hjälpmedel i att simulera olika sätt att hantera en föränderlig omgivning. Scenarier kan 
”enkelt” skapas via kartan så ledningen i företagen kan göra bedömningar om vad och 
hur de bör göra för att möta framtiden på olika sätt.  
 
Medarbetare  
 
I och med den kontinuerliga utvecklingen kommer också personalen med på ett annat 
sätt. Kaplan och Norton säger redan i arbetet med det balanserade styrkortet att 
personalen ska vara med vid arbetet med att konstruera styrkortet. Trots det så kändes 
det där inte riktigt övertygande. Deras hierarkiska tänkande ser fortfarande ledningen 
som den viktigaste faktorn. I kartan tycker jag mig ana en känsla för att personalen ska 
vara delaktig på ett annat sätt. De uttalar det mer tydligt och konceptet i sin helhet gör 
också att jag tolkar det så. Jag har fått intrycket att medarbetarna spelar större roll i 
arbetet med kartan än i arbetet med det balanserade styrkortet.  
 
Organisationsstruktur  
 
Jag har tolkat Kaplan och Nortons syn på organisationsstruktur som olika i de två 
koncepten. I den strategiska kartan antas företag kunna använda lokala strategier och 
samtidigt bidra till företagets centrala strategi utan att ändra befintlig organisation. 
Personal ska kunna samarbeta över gränserna. I det balanserade styrkortet kändes det 
mer som om organisationen behövde ändras formellt för att passa styrkortet. 
 
I dagens företag är det enligt Lindvall (2001, s 89) påvisat ett nära samband mellan 
företagens tillväxtstrategi och dess organisationsstruktur. En kritik som framkommit 
mot dagens styrning är att den endast ser till organiserandets formella strukturella delar. 
En organisatorisk verklighet skapas till stor del av de föreställningar om företaget och 
dess viktiga frågor som förekommer i organisationen. Det är viktigt med företagskultur  
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och organisatorisk identitet. Alvesson (2005, s 19) hänvisar till Weick som talar om en 
minskning av antalet mekanistiska organisationer och en motsvarande ökning av 
organiska organisationer ”som hålls ihop av kulturen”.  Alvesson (2005, s 294) menar 
att företagskultur har stor betydelse, men att kultur inte orsakar eller förklarar något.  
 
Chefens roll  
 
Jag tror att chefens roll i det balanserade styrkortet skiljer sig från chefens roll i den 
strategiska kartan. För att få fram chefens roll har jag valt att plocka fram några saker 
som Lindvall tar upp kring hierarki, chefernas position och medarbetarnas ställning.  
 
I starkt hierarkiska företag sätts cheferna i centrum och ekonomisk information riktas 
främst till dem. (Lindvall, 2001, s 31) Han fortsätter vidare (s 141) med att kommentera 
den traditionella ekonomistyrningens ledning som att ”chefen tänker och de anställda 
utför”. Här är det cheferna som har tillgång till information och det finns en tro på att 
det går att leda företagen via ekonomisk information.  
 
Den moderna verksamhetsstyrningen ser istället att kompetenta medarbetare själva ska 
ha tillgång till den information de behöver för att arbetet ska kunna utföras bättre, 
snabbare och billigare. Lindvall (s 146-147) fortsätter denna tanke med att informations-
givningen bör vara efterfrågestyrd, den ska kunna hämtas när den behövs. De som 
behöver detaljinformation tar ut den medan de som ska fatta strategiska beslut tar ut 
information som visar helheten. 
 
Även Puxty (1999, s 93) kommenterar ledningsperspektivet. Han (s 96) menar att 
ledningen använder själva teknologin i olika koncept, kontrollerar arbetsprocessen och 
har kontroll över information kring lönsamheten av de olika jobben. För att undvika 
konflikter som kan bli kostsamma använder de olika strategier. En strategi handlar om 
att övertyga de anställda om att de är viktiga och att företagets intressen och den 
anställdes intressen sammanfaller. Här kommer vi in på det emancipatoriska 
vetenskapssynsättet, den radikala kritiken, som pekar på maktförhållanden som kanske 
inte är synliga för personalen.  
 
Som jag ser det är chefernas roll väldigt central i både det balanserade styrkortet och i 
den strategiska kartan. Det är ledningens perspektiv som lyfts fram i båda fallen. Jag vill 
ändå inte gå in så djupt som Puxty gör utan väljer att följa den syn jag beskrivit utifrån 
Lindvall. Det innebär att Kaplan och Nortons rätt traditionella syn i det balanserade 
styrkortet innefattar hierarkiska företag där chefen finns i centrum, men trots det så 
lyfter de fram att personalen ska finnas med i arbetet. I den strategiska kartan däremot 
har detta ändrats i och med att processer används på ett helt annat sätt. Här får jag 
känslan av att personalen får ta plats. I och med processarbetet blir de betydligt mer 
aktiva och det blir mer en kommunikation än den information som tidigare var fallet.  
 
Kartan fungerar utan det balanserade styrkortet  
 
Jag tror att den strategiska kartan kan fungera utan det balanserade styrkortet. Denna 
insikt har vuxit fram under arbetets gång. Innan jag började arbetet med att beskriva, 
analysera och värdera den strategiska kartan var jag helt övertygad om att det inte gick 
att använda den utan att samtidigt använda det balanserade styrkortet. Jag trodde att det 
fanns ett ömsesidigt beroende.  
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Den strategiska kartan verkar kunna stå på egna ben och användas för sig själv trots att 
den i grunden bygger på det balanserade styrkortet. Den är ett verktyg för att visualisera 
strategier. Strategier behövs i alla företag, även de som använder andra verktyg, andra 
styrkoncept. Därför känns det som om kartan är användbar för att ge en bild av olika 
strategier i olika företag, inte bara hos dem som använder det balanserade styrkortet.  
 
När jag samtalade med Olve frågade jag honom om han ansåg att det balanserade 
styrkortet kunde fungera utan den strategiska kartan. Han ville understryka att kartan är 
början till det balanserade styrkortet. Han är skeptisk till att man börjar med strategier i 
utgångsläget. Det blir då mest bara fina ord. Han anser att kartan utmanar folk till att se 
vad de egentligen vill göra. Det finns en stor risk om man börjar med nyckeltalen. 
 
Den naturliga följdfrågan blev för mig att fråga honom om han kunde se att den 
strategiska kartan gick att använda utan att använda det balanserade styrkortet. Det 
svarade han ett klart ”ja” på. Den kan användas för att skapa en syn på företaget. Den 
kan kommunicera övergripande logik och visa att så här hänger vår värld ihop. Detta 
svar upplevde jag som mycket intressant eftersom jag inte har sett denna vinkling hos 
någon annan författare utan där har alltid koncepten redovisats som beroende av 
varandra.  
 
Enligt Olve är det alltså en klar skillnad mellan det balanserade styrkortet och den 
strategiska kartan i det här fallet. Det balanserade styrkortet klarar sig inte utan den 
strategiska kartan, men kartan kan mycket väl fungera utan det balanserade styrkortet.  
 
Tidplaner  
 
En viktig del som jag inte sett i det balanserade styrkortet är arbetet med tidplaner som 
avser strategin. Däremot finns detta i den strategiska kartan. Kartan har till uppgift att 
kommunicera strategier i företagen. Den ska beskriva vart de valda strategierna ska leda 
och samtidigt hur lång tid det kommer att ta. Dessa uppgifter tillsammans med vilket 
handlande som krävs för att nå företagets mål gör att det blir lättare att se vilka mål som 
kan nås på kort sikt och vilka mål som ger effekt på lång sikt.  
 
Jag har nu gått igenom idégrunder och teknik utifrån Lindvalls synsätt, jag har visat 
Puxtys olika synsätt samt min tolkning av likheter och skillnader mellan den strategiska 
kartan och det balanserade styrkortet. Nu är det dags att gå till avslutningen i det här 
arbetet. Det som kommer nu är fördelar och nackdelar hos den strategiska kartan.    
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5 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DEN 
STRATEGISKA KARTAN  
 
När jag nu kommit till arbetet med att skaffa den tredje plattformen i mitt arbete är det 
dags att göra en värdering av den strategiska kartan. Grunden i denna del består därför 
av att se på konceptets fördelar och nackdelar. Eftersom jag har en hermeneutisk 
kunskapssyn och arbetar utifrån ett aktörssynsätt är det till stor del mina egna 
funderingar kring fördelarna och nackdelarna som jag tänker föra en diskussion kring. 
Som jag nämnde tidigare har jag tagit några författare till hjälp och tolkat vad de säger 
vid min värderingsdiskussion. Redan här måste jag trycka på att utifrån min 
kunskapssyn är det inte något facit som jag kommer fram till.  
 
Som ni vet finns det fördelar och nackdelar med alla styrkoncept. Den strategiska kartan 
är inte på något sätt unik i detta avseende. Det jag som kunskapare kan fråga mig är om 
det finns någon speciell typ av styrning som konceptet är speciellt bra för. På denna 
fråga finns det inte något facit. Det beror på…. 
 
Som jag nämnde i metoddelen har jag i mitt arbete koncentrerat mig kring sju 
diskussionsområden. Efter de sex större diskussionsområdena kommer några kortare 
synpunkter som inte riktigt haft någon given plats inom de större områdena, område sju 
- övriga synpunkter. 
 
Område 1 – min översiktliga bild 
 
Jag tycker att en fördel med den strategiska kartan är att det känns bra med den 
överskådliga bild den ger. Samma känsla hade jag också när jag först såg det 
balanserade styrkortet. Tidigare har jag jobbat med budget i kommunal förvaltning och 
då har det varit nästan enbart siffror vi jobbat med. Vi arbetade på senare tid med 
målstyrning, men där tyckte jag inte att vi kom så långt. Det balanserade styrkortet 
kändes för mig som ett koncept som arbetade med mål och även tog hänsyn till andra 
perspektiv än det rent finansiella. Det blev en helhetsbild på ett helt annat sätt. Min 
första tanke var att det här var något helt nytt som visade flera delar som det inte hade 
tagits hänsyn till tidigare. 
 
När jag började gå lite djupare in i konceptet och tittade på grunderna till det insåg jag 
att det trots den nya förpackningen vilade på rätt så traditionella grunder. Fokus var 
fortfarande satt på det finansiella även om Kaplan och Norton gjort ett bra arbete med 
att ta fram även de andra delarna. Fördelen med den strategiska kartan är att den till viss 
del har förskjutit fokus från det finansiella. Det spelar fortfarande stor roll men nu har 
fokus satts mer på kundperspektivet och på de värdeskapande processerna. 
 
I den strategiska kartan tycker jag att det känns bra med det nya tänkandet med 
processer istället för perspektiven. Till skillnad från den målstyrning jag arbetat med 
tidigare känns det som om vägen till målet är viktigare här. Jag uppfattar det också som 
att de anställda inom företaget får en något mer aktiv roll i och med det. Samtidigt 
uppfattar jag det som att Kaplan och Norton fortfarande är rätt så traditionella och strikt 
hierarkiska i sin grundsyn. Det är ledningen som är central för att starta upp, sätta mål 
och även de som kontrollerar vad som händer. 
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Område 2 – centralisering och decentralisering 
 
Jag tycker att det är viktigt med både ledningens mycket starka styrning och 
medarbetarnas aktiva roll. Det betyder att det behövs både en centralisering och en 
decentralisering på samma gång. För att decentralisering i ett företag ska fungera bra 
krävs det en stark styrning från ledningen för att helheten inte ska gå förlorad på 
bekostnad av delarna.  
 

 Framarbetande av strategin 
 
Jag anser att en viktig del i diskussionen kring centralisering och decentralisering är hur 
den strategiska kartan arbetas fram. Kaplan och Norton förespråkar att strategin ska 
byggas uppifrån och ner. Företaget måste enligt dem först fundera på vad de tror på och 
varför de existerar, d v s utveckla en strategisk vision och därifrån bygga en strategi för 
hur de ska ta sig dit.  
 
Lawrie och Cobbold (2004) konstaterar att ledarteam mycket enklare kan diskutera, 
skapa och relatera till visionen med hjälp av den strategiska kartan. Det första som görs 
är att skapa affärsidén och visionen. De ställer sig frågan ”vart ska vi?”. Genom att 
börja där blir strategiska mål enklare att skapa och det blir en faktisk kausalitet.  
 
Även Voelpel et al som är mycket kritiska till det balanserade styrkortet säger att 
toppledningen måste utarbeta strategin och sedan skapa styrkortet efter det. Olve et al 
ansluter sig till den synen och säger att den strategiska kartan är grunden för att sedan 
bygga ett balanserat styrkort. Samtidigt trycker de på att det är mycket viktigt att det i 
dagens företag finns en helhetssyn. Att bestämma vad som är bra i det långa loppet kan 
inte lämnas till en ensam toppchef. För att beskriva affärsidén på ett klart och 
informativt sätt så krävs det en diskussion som förs av ett betydande antal personer. Vad 
ledningen verkligen vill måste sättas i fokus och diskuteras.  
 
En vision som alla kan ansluta sig till är en grund som sedan inte ska behöva förändras, 
även om strategierna för att nå visionen förändras över tid. Det är mycket viktigt att 
ledningen är engagerad i utvecklingen av den strategiska planen för att ge tyngd åt den.   
 
Jag tror att det är nödvändigt att ledningen i företagen har en klar bild av vad de vill 
med företaget. Det talar för att den strategiska visionen måste komma från ledningen. 
Det betyder att det blir en centralisering av arbetet med visionen. Samtidigt tror jag att 
för att den strategiska kartan ska bli riktigt bra är det nödvändigt att den accepteras av 
alla inom företaget. Därför är det bra med en ”decentralisering” på så sätt att 
medarbetarna känner sig delaktiga och kan ansluta sig till den visionen. Har de en annan 
syn på vart företaget ska gå så delar de inte visionen som företagsledningen har arbetat 
fram. Mot bakgrund av det tror jag att det kan vara bra att involvera personalen även i 
arbetet med visionen. Enligt Olve et al är det viktigt att ledningen initierar arbetet med 
visionen och ser till att det finns tid till arbete med den. Som jag ser det är det viktigt att 
visionen är tydlig och accepterad av hela personalen.   
 
Jag tycker också att företagen bör tänka på vad de vill göra och inte vad de kan göra. 
När företagen utarbetar sin strategi är det oerhört viktigt att de faktiskt tittar på vart de 
vill komma, vilken typ av företag de vill vara, vad de vill vara duktiga på. De kan i det 
läget inte titta på vilken typ av kompetenser de har inom företaget och utgå ifrån det. 
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Kompetenser går alltid att skaffa på diverse olika sätt. Däremot en specifik unik 
affärsidé är det inte bara att skaffa. Här vill jag lyfta fram att Nørreklit (2000) också tar 
upp just denna fråga. Hon hänvisar då till två författare, Prahalad och Hamel, som säger 
att konkurrensstrategin i ett företag bör vara driven av omgivningen och inte av 
kärnkompetenser eller resurser.  
 

 Kommunikation och dialog 
 
Jag anser att kommunikation är ett område som måste lyftas fram. Kommunikation 
inom företag är avgörande för bra resultat. En nödvändig del i detta sammanhang är 
dialogen. För att den strategiska kartan ska fungera väl är det oerhört viktigt med 
dialoger inom alla led i företaget, både uppåt och neråt. Den ska kunna skapa förståelse 
och kunna skapa koordination tvärs över hela organisationen. Atkinson (2006) talar om 
tvåvägskommunikation där kommunikation sker genom information och feedback både 
nerifrån och upp och uppifrån och ner. När det gäller kommunikation talar Nørreklit 
(2000) om vikten av att förstå språket eftersom ord kan växla betydelse mellan olika 
grupper. För mig innebär det att det i arbetet med den strategiska kartan är nödvändigt 
att ledningen använder ett språkbruk som tolkas på ”rätt” sätt av medarbetarna och även 
vice versa. De måste skapa en gemensam plattform. Nørreklit talar också om dialogen 
som en dialektisk process mellan två eller fler samtalspartners där båda ställer frågor 
och får svar. Genom en kontinuerlig dialog skapas medvetenhet och förståelse, det blir 
en bro över skillnader i uppfattning. Skapas en bra kommunikation i arbetet med den 
strategiska kartan blir det en bra hjälp för att kunna revidera strategier i en föränderlig 
värld. Den strategiska kartan är ett verktyg för kommunikation.  
 
Jag har tolkat det som att Atkinson (2006) är rätt kritisk till det balanserade styrkortet 
och även den strategiska kartan. Hon tycker ändå att det balanserade styrkortet är bra 
genom att det kan ge klara mål så personalen vet vad de ska göra. Den kan klara 
strategiska implementeringsfrågor på ett bra sätt. Det är ett bra kommunikationsmedel 
och kan genom det förbättra koordinationen av olika funktioner som finns i företaget. 
Samtidigt kan det engagera ledningen i en utveckling av den strategiska planen. Jag 
tolkar detta som att hon även ser på kartan som positiv i de hänseendena när de kopplas 
ihop med det balanserade styrkortet. Ännu tydligare syns det när hon säger att konceptet 
kan hjälpa till med att tolka strategiska intentioner för att lyfta fram specifika 
ledarskapsaktiviteter. Dessutom kan värderingen av en strategisk plan göras så att 
företaget undviker misstag i planeringen eller att de förbiser något. Konceptet kan 
faktiskt då vara ”fordonet som flyttar hela organisationen”.  
 

 Operationella mått kopplat till lärande 
 
Jag tycker att lärande är en avgörande framgångsfaktor för företag. Därför vill jag ta 
upp diskussionen kring operationella mått kopplat till lärande.  
 
En fråga som Nørreklit (2000) tar upp är om styrkortet kan länka strategi till 
operationella mått som ledningen kan förstå och påverka. Hon pekar på de risker som 
Mintzberg och Simons tagit upp när det gäller den här frågan. De anser att det finns en 
risk att strategiska planer inte länkas till dagliga handlingar. 
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Processen med att definiera och kommunicera kärnvärden genom hela organisationen är 
bra enligt Atkinson (2006). Det balanserade styrkortet gör om strategiska mål till 
materiella mål och mått. Om det balanserade styrkortet har mål och mått som satts av 
”alla” så stöder det organisatoriskt lärande och reflektion vilket uppmuntrar interaktiv 
kontroll genom att testa orsak och effektrelationer. Detta skapar även en bas för chefer 
att välja bland flera möjligheter och motstå distraktionen av andra aktiviteter. 
 

 Prioritering 
 
När det gäller centralisering och decentralisering tycker jag att ledares prioriteringar har 
en avgörande betydelse. Hos Voelpel et al (2006) ser jag att de är positiva till det 
balanserade styrkortet i den meningen att det hjälper till att redovisa 
informationsöverflöd och hjälper ledare att lättare prioritera viktiga saker. Däremot ser 
de det negativa i att det finns en risk att ledare maximerar de prestationer som går att 
mäta på bekostnad av andra som inte går att mäta. Viktiga saker kan tappas bort vilket 
även Nørreklit (2000) skriver. Hon tar också upp riskerna med att felaktiga 
prestationsmått kan skapas om det finns felaktiga underliggande antaganden. Även det 
ger suboptimala prestationer och ej funktionella organisatoriska beteenden.  
 
Område 3 – strukturer och processer 
 
Jag tycker att det är viktigt att titta på strukturer och processer. Det balanserade 
styrkortet är byggd på ett traditionellt synsätt där strukturer är mycket viktiga. Det har 
Lindvall (2001, s 214) tagit upp som kritik. Han framför att det balanserade styrkortet 
bygger på en hierarkisk företagsuppfattning trots att författarna gör anspråk på att 
utveckla styrmodellen för framtidens företag.  
 
Jag kan tycka att i och med den strategiska kartan, och det fokus som finns på processer 
i konceptet, så har de faktiskt utvecklat sin idégrund mer mot den moderna 
verksamhetsstyrningen. Även om mycket av det traditionella finns kvar, som synen på 
att arbetet ska ske utifrån ett top-down perspektiv, så känns det ändå positivt med denna 
förskjutning mot ett mer modernt sätt att se på verkligheten.  
 
Det strukturella tas upp av Nørreklit (2000) när hon konstaterar att implementeringen i 
det balanserade styrkortet sker top-down hierarkiskt. Toppledningen definierar även 
lokala villkor, inte bara centrala och det kan kännas negativt. Det betyder att lokala 
enheter ofta reagerar istället för att agera, vilket vore mer positivt.  
 
En annan kritisk syn som Nørreklit (2000) framför är kring det balanserade styrkortets 
kontrollmetod. Eftersom ledningen formulerar strategin är kontrollmetoden också top-
down hierarkisk. Detta tycker hon inte är kompatibelt med Kaplan och Nortons tal om 
att konceptet innehåller interaktiv kontroll och double-loop lärande. Samma sak tar även 
Atkinson (2006) upp.  
 
Eftersom den strategiska kartan lyfter fram olika processer så kan jag tycka att där finns 
double-loop lärande. När medarbetarna i företaget blir mer inblandade i processer som 
går över gränser på ett annat sätt, så gynnas även lärandet i företaget.  
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Jag tycker att det behövs både strukturer och processer i ett företag. För att de olika 
processerna ska fungera kan det vara bra med en grundstruktur. Därmed inte sagt att den 
måste se ut som en traditionell pyramid. Strukturen kan vara föränderlig. 
 
Utifrån mitt synsätt så syftar processerna i den strategiska kartan mer mot framtiden än 
vad perspektiven i det balanserade styrkortet gjorde. Med hjälp av kartan går det att se 
och simulera olika strategier och göra en bedömning hur de passar framtiden. Det sker 
en utveckling av kompetens i strategiska frågor. 
 
Område 4 – orsak och verkan 
 
Nu kommer jag till en diskussion som har pågått en längre tid och är en viktig fråga att 
ta upp. Det handlar om orsak och verkan. Det är nog den del som har tagits upp i de 
flesta artiklar jag läst och här är det en stor majoritet som är kritiska och ifrågasätter om 
det verkligen finns orsak och verkan-samband i styrkortet. Orsak och verkan-samband 
har jag tolkat som oerhört viktiga för det balanserade styrkortet. Min uppfattning har 
blivit att de är en förutsättning som hela konceptet bygger på. Ännu mer viktigt tycker 
jag att det har blivit i och med den strategiska kartan. Finns inte det sambandet, vad 
händer då? Jo, det kan bli som jag nämnt tidigare, nämligen att när de underliggande 
faktorerna inte håller så kan fel prestationsmått användas. Det kan då i förlängningen 
göra att företaget inte hamnar rätt utan målet förfelas.  
 
Kaplan och Norton tycker att det finns kausala samband. De tar fram flera exempel i 
sina böcker där sambanden finns med. Kaplan och Norton beskriver hur de hänger ihop. 
Samma sak gäller i Olves böcker. Orsak och verkan-samband är viktiga för att måtten i 
de icke-finansiella perspektiven ska kunna användas för att förutse finansiella resultat. 
Voelpel et al (2006) konstaterar att genom att kombinera de fyra perspektiven så blir det 
balanserade styrkortet inte bara ett redskap för mätning utan också ett verktyg för 
strategisk ledning.  
 
Den kritik jag främst vill lyfta fram är från Nørreklit (2000). Hon tycker att det inte går 
att bevisa att det finns orsak och verkan-samband i det balanserade styrkortet. Enligt 
henne är sambanden inte kausala utan mer logiska, vilket också Marr et al (2004) tar 
upp. Det i sin tur gör att de underliggande förutsättningarna för konceptet kan äventyra 
prestationsmått i enlighet med det jag beskrev tidigare.  
 
Nørreklit beskriver två exempel för att förtydliga sin åsikt. Det första exemplet handlar 
om regn: ”Om det regnar blir gatorna våta, men om gatorna är våta så regnar det.” Här 
är inte orsak och verkan-sambandet hållbart. Samma sak gäller för exempel två: ”Vi kan 
säga att kunder som inte är nöjda inte leder till finansiell succé. Men det tillåter oss inte 
att dra slutsatsen att nöjda kunder leder till finansiell succé.” 
 
Jag kan konstatera att det känns som om sambandet är oerhört viktigt för det 
balanserade styrkortet och ännu mer för den strategiska kartan. 
 
 
 
 
 
 

  53



Fördelar och nackdelar med den strategiska kartan 
______________________________________________________________________ 

Område 5 – vart ligger fokus?  
 
Fördelar och nackdelar tycker jag kan ses i frågan om vilket fokus som den strategiska 
kartan respektive det balanserade styrkortet har. Atkinson (2006) konstaterar att fokus 
nu sätts på att möta kundens önskemål liksom Voelpel et al (2006) som säger att det 
balanserade styrkortet (med den strategiska kartan) bara ser till kunden. Som jag ser det 
så riktar sig det balanserade styrkortet främst mot aktieägare och investerare. I den 
strategiska kartan tycker jag att huvudfokus har flyttats till kunderna och deras önske-
mål och behov, men det finansiella perspektivet har fortfarande stor betydelse. Det är 
faktiskt så att när Kaplan och Norton (2000) presenterade sin strategiska karta i den 
artikeln så utgick de från det finansiella perspektivet. I ”The strategy map” börjar de 
beskrivningen med det finansiella perspektivet men lägger tyngdpunkten på 
kundperspektivet. 
 
Det fokus som idag sätts till det finansiella och till kunderna har lett till att bland annat 
Marr och Adams (2004) konstaterar att anställda och allianspartners med flera hamnar 
utanför, vilket är en klar nackdel. Även Nørreklit (2000) gör samma reflektion avseende 
de anställda. Voelpel et al (2006) anser att den strategiska kartan också ignorerar den 
förändring som sker av dagens affärsomgivning.  
 
När Kaplan och Norton beskriver kundperspektivet tas flera olika styrmetoder upp som 
är delar som leder till helheten. De olika styrmetoderna fanns också med tidigare men 
min tolkning är att det har blivit betydligt större fokus på dessa. Jag upplever att det har 
skett en förskjutning till kundperspektivet, vilket har lett till ökad tonvikt på 
marknadsföring.    
 
Område 6 – stabilitet och förändring 
 
Min uppfattning är att det är nödvändigt att diskutera stabilitet och förändring. När 
omvärlden ändras kan ett företag behöva förändra sin strategi. Annars är det inte säkert 
att de når sina övergripande visioner. Detta tar Atkinson (2006) upp och säger att det 
finns en spänning mellan behovet av en effektiv implementering av strategi och den 
flexibilitet som behövs för att justera strategin i rätt tid. Detta tolkar jag som en balans 
mellan stabilitet och förändring vilken jag utifrån mitt synsätt tycker är nödvändig.  
 
Kommunikation kan också kopplas till förändring. Språket kan vara till hjälp för att 
utveckla nya saker. Den strategiska kartan sätter ord på strategier. Det innebär att den 
kan användas som ett verktyg för att åstadkomma förändring.  
 
Jag tycker att det balanserade styrkortet är baserat mer på stabilitet än vad den 
strategiska kartan är. Trots det så ser jag faktiskt en viss förändringsbenägenhet även i 
det balanserade styrkortet. Som Nørreklit (2000) uttrycker det så ser det balanserade 
styrkortet långsamma strategiska förändringar men är inte byggt för att klara strategiska 
hopp. Stabilitet och förändring är båda viktiga. För att klara förändringar krävs en 
stabilitet i grunden. 
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Område 7 – övriga synpunkter  
 
Det finns några ytterligare kommentarer från författare som jag också vill ta med som 
både visar på fördelar och nackdelar med kartan.  
 

 Forskning 
 
Jag tror att ny forskning alltid tillför något. Innan företag börjar arbeta med nya 
styrkoncept kan det vara bra att ha tittat på forskningen runt konceptet. Det är bra för att 
kunna se faktiska eller tolkade fördelar och nackdelar med konceptet.  
 
Det balanserade styrkortet verkar vara det mest inflytelserika konceptet idag, säger Marr 
och Schiuma (2003). Trots det konstaterar de att det verkar vara en betydande brist på 
information om dess teoretiska grunder. De tycker att det skulle behövas mer empirisk 
forskning som riktas mot att validera teorierna som lyfts fram i det balanserade 
styrkortet. Samma kritik ser jag hos Atkinson (2006) och Nørreklit (2000).  
 
Marr och Adams (2004) tycker att den tyngdpunkt som Kaplan och Norton nu givit 
icke-materiella tillgångar är otillräckligt undersökta och inte har någon fast grund att stå 
på. Atkinson (2006) efterfrågar mer forskning kring vilket mått av synergi som kan 
uppnås genom att implementeringen av styrkort sker tillsammans med 
strategiimplementering.  
 

 Länkning till strategi 
 
Jag tycker att det är viktigt att se om det finns någon länkning mellan koncept och 
strategi. En positiv sak med den strategiska kartan som Atkinson (2006) tar upp är att 
det nu beskrivs mycket mer detaljerat hur konceptet ska länkas till strategin. Trots det 
kritiserar både Nørreklit (2000) och Voelpel et al (2006) effektiviteten och validiteten i 
kartans ramverk. Atkinson konstaterar dock att de som inte lyckats med denna länkning 
inte följt de tydliga implementeringsprocesser som Kaplan och Norton beskrivit. 
 

 Förenklad översikt 
 
Jag tycker att det är positivt med koncept som erbjuder en enkel översikt. En fördel med 
den strategiska kartan är enligt Olve et al (2003) att den ger en förenklad översikt av en 
organisations strategi och hur denna är tänkt att utvecklas i framtiden. De tycker också 
att det är möjligt att vinna betydande fördelar genom att visualisera strategin och 
speciellt då de antaganden om samband som den bygger på. Det är också viktigt att 
kunna se vilka riskfyllda vägar företaget bestämt sig för att tro på som vägar till 
framgång. En fördel är också att ett gemensamt synsätt avseende strategiska intentioner 
dokumenteras. Kartan är också en hjälp till att realisera strategin genom att följa upp 
och diskutera utvecklingen i styrkortets olika perspektiv.   
 

 Ömsesidigt beroende 
 
Min uppfattning har blivit att det finns ett ömsesidigt beroende mellan det finansiella 
resultatet och utvecklingsprocessen. När jag i kapitel 3.3 skulle beskriva den strategiska 
kartan och visa en övergripande bild av den valde jag att ta med den karta som Olve 
redovisat i sin bok. Orsaken till det var att den kändes mer komplett eftersom den hade 

  55



Fördelar och nackdelar med den strategiska kartan 
______________________________________________________________________ 

med en återkoppling från det finansiella perspektivet till lärande- och tillväxt-
perspektivet. Både Olve och Nørreklit tar upp att utvecklingsprocessen är beroende av 
finansiella resultat. Det finns ett ömsesidigt beroende. Företaget behöver bra finansiella 
resultat för att kunna forska och utveckla, men de behöver forska och utveckla för att få 
bra finansiella resultat. Det blir en cirkel. 
 

 Olves syn på den strategiska kartan 
 
Jag har tolkat Olve som mycket positiv till det balanserade styrkortet i alla sina böcker 
och nu även till den strategiska kartan i den senaste boken. Eftersom det har gått fyra år 
sedan han skrev den tyckte jag det vore intressant att få veta om han fortfarande var lika 
positiv till koncepten, och speciellt då den strategiska kartan. Han svarade att det var 
han visst, kanske till och med mer nu än tidigare. Den strategiska kartan är enligt honom 
ett enkelt koncept. Det är vad man gör av det som är det viktiga. Ledningen i ett företag 
måste ta ställning till vilken styrning de vill använda sig av.  
 

 Kan budget ersättas av konceptet? 
 
Jag tycker att frågan om ett företags budget kan ersättas av den strategiska kartan är 
värd att lyfta. En fråga som både Atkinson (2006) och Nørreklit (2000) tar upp är om 
det balanserade styrkortet kan ersätta budget. Ingen av dem svarar på den frågan. Både 
Olve och Kaplan och Norton har diskuterat denna fråga i flera böcker, men jag tycker 
inte att det känns som om det finns något svar. Jag tror att det faktiskt är så att de är 
komplement till varandra.  
 

 Hopbuntningen 
 
I det balanserade styrkortet sågs alla icke-materiella tillgångar var för sig. Jag har insett 
att synen på de icke-materiella tillgångarna i den strategiska kartan är annorlunda. Ett 
problem som Marr et al (2004) tar upp är att de icke-materiella tillgångarna måste ses 
hopbuntade för att den strategiska kartan ska fungera. Detta leder till att de inte går att 
särskilja vilket kan ses som ett problem. De är också ofta ihopbuntade med fysiska 
tillgångar (ex teknik i ett flygplan) och arbete (den tysta kunskapen hos anställda). I den 
värdeskapande processen leder detta till avsevärd interaktion (växelverkan) mellan 
materiella och icke-materiella tillgångar.   
 

 Önsketänkande 
 
En risk med strategiska kartor är enligt Olve et al (2003, s 161) att de lätt förfaller till 
önsketänkande. De tror ändå att det sannolikt behövs något av ett Shangri-La (ett 
drömland) som kan motivera några medan andra endast ser det som en önskedröm och 
förkastar det på en gång.  
 

 Okritiskhet 
 
Jag tycker att det är viktigt att kritiskt granska nya koncept. Därför vill jag betona en 
synpunkt som Puxty (1999, s 14) tar upp. Han konstaterar att författare till böcker i 
denna genre hela tiden beskriver och föreskriver vad som ska göras utan att vara kritiska 
till sitt koncept. Det upplever jag hos Kaplan och Norton. De är hela tiden väldigt 
positiva till sitt koncept och det känns som att de aldrig ifrågasätter om det finns något 
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bättre sätt att arbeta än utifrån detta koncept. Sen säger de själva att de har utvecklats i 
och med att de hela tiden byggt på konceptet, men grundinställningen har inte ändrats så 
mycket som de själva vill framhålla.  

5.1 Avslutande kommentarer  
I mina avslutande kommentarer vill jag lyfta blicken från delarna för att se på helheten. 
Jag har under arbetets gång försökt få fram en övergripande förståelse för konceptet 
genom att behandla delarna, men den strategiska kartan måste naturligtvis ses som en 
helhet. Viktigt att hålla i minnet är också att ett styrkoncept aldrig är lösningen på alla 
problem.  
 
En insikt jag fått är att den strategiska kartan är ett styrverktyg som alla andra. I grunden 
är den rätt lik andra styrverktyg. Kärnan är densamma. Kartan ska skapa struktur, 
ordning och samband. Den har fokus på tekniska lösningar och inte på människor. Det 
finansiella är fortfarande mycket viktigt. Risken för suboptimeringar på grund av att för 
stor vikt sätts på det finansiella är en klassisk kritik mot ekonomistyrningen. Jag tycker 
att den strategiska kartan har en tendens att leva sitt eget liv, vilket också är en klassisk 
kritik. Jag tycker ändå att den känns mer modern än tidigare koncept eftersom det har 
tillkommit nyare inslag som processfokus. Detta räcker dock inte för att kartan ska ses 
som något helt nytt. Den strategiska kartan är ett styrverktyg i tiden, men fortfarande 
just ett styrverktyg.  
 
En annan insikt jag fått är att Kaplan och Nortons grundsyn har utvecklats något mellan 
det balanserade styrkortet och den strategiska kartan. Jag tycker mig kunna konstatera 
att Kaplan och Norton var väldigt traditionella i sin grundsyn när de skapade det 
balanserade styrkortet. Då var deras arbete väldigt tekniskt. Det syns bland annat i deras 
syn på företagen som strikt hierarkiska. Deras tro på samband är också en del i detta.  
Känslan av traditionalism hade jag också när jag började titta på den strategiska kartan. 
Under arbetets gång har jag kommit underfund om att den synen har ändrats något. När 
jag har tittat på delarna har jag sett att några delar har en annan grund. Det är speciellt 
processorienteringen som gör att jag känner så. Det verkar som om grundsynen har 
förändrats något mot det mer moderna hållet vilket innebär att deras kunskapssyn har 
blivit mer tolkande. Detta ger ett annat intryck av helheten. 
 
De som kritiserar den strategiska kartan har en annan kunskapssyn än Kaplan och 
Norton. De artikelförfattare jag hänvisat till i arbetet har enligt min tolkning alla en i 
grunden tolkande kunskapssyn, praktisk-hermeneutisk. Några av dem har även en viss 
dragning mot den radikala kritiken, det emancipatoriska.  
 
Som jag ser det så kommer den strategiska kartan att passa en del medan somliga 
kommer att finna det svårt att tycka att den är riktigt bra. Det är inte något konstigt med 
det eftersom det till stor del beror på vilken kunskapssyn de olika människorna har.  
 
De som har en mer traditionell kunskapssyn kommer att tycka att den strategiska kartan 
passar dem bra. Med traditionell menar jag här den i grunden tekniska synen som finns i 
systemperspektivet. Det kommer att bli rätt enkelt för dem att styra med kartan, 
eftersom den som jag tidigare sagt bygger på ordning och reda. Det kommer att stämma 
med tanke på att kartan enligt mitt synsätt är ett styrverktyg.  
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Jag tror att de som har en mer modern kunskapssyn som till exempel empowerment inte 
kommer att tilltalas av den strategiska kartan på samma sätt eftersom den verkar vara ett 
tekniskt styrverktyg. Det kommer att bli svårare för dem att styra med kartan. De vill 
inte styra via verktyg utan vill ha med människan i styrningen på ett helt annat sätt. Här 
sätts människan i centrum, hon ses som en aktör och har då lättare att komma med 
invändningar. Jag tror att det är svårt för dem som har denna moderna kunskapssyn att 
kunna använda ett så pass tekniskt styrverktyg. Jag antar att det inte kommer att kännas 
rätt för dem.  
 
Det här arbetet har gett mig en insikt i hur den strategiska kartan ser ut i grunden. Jag 
har också fått en förståelse för hur viktigt det är att se på grundläggande antaganden om 
kunskapssyn och idédimensioner för att kunna tolka olika författare. Det behövs för att 
kunna bedöma deras syn på olika delar i ett styrkoncept men även för att se på konceptet 
som helhet.  
 
En viktig lärdom jag fått är att kartan står för sig själv, vilket jag inte trodde när arbetet 
började. Den behöver inte det balanserade styrkortet för att fungera. Detta är en 
spännande idé att gå vidare med och det vill jag med varm hand lämna över till någon 
annan kunskapare.
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