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Sammanfattning 
 
Titel: Balanserat styrkort – vad skulle det kunna tillföra verksamhetsstyrningen i 
små och medelstora företag? 
 
Nivå: Kandidatuppsats 
 
Författare: Johan Björk 
  Tommy Granath 

 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 
 
Datum: 2014 - Maj  
 
Problem: Tidigare forskning tyder på att verksamhetsstyrningen i små och 
medelstora företag kan behöva kompletteras och att ett balanserat styrkort skulle 
kunna vara ett lämpligt verktyg för detta. Trots det används inte ett balanserat 
styrkort i någon större utsträckning i små och medelstora företag vilket medfört att 
flertalet forskare efterlyst mer forskning kring hur ett balanserat styrkort skulle 
kunna påverka verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. 

 
Syfte: Syftet med studien är att belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. 

 
Metod: Studien har genomförts med en hermeneutisk forskningsansats. En 
kvalitativ ansats har använts där data samlats in genom fjorton semistrukturerade 
intervjuer med respondenter som representerar olika företag. Dessa har sedan 
analyserats inom ramen för tre stycken teoretiskt framarbetade teman. 

 
Bidrag: Studien belyser att ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag följande aspekter: helhetsbild 
ur fyra perspektiv, kontroll över viktiga faktorer, som verktyg för strategi 
implementering, komplettera budgetarbetet samt ge underlag för välgrundade 
beslut. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har genom vår studie tagit fram två förslag på 
vidare studier: 

- Det vore intressant med en studie som studerar vilka specifika karaktärsdrag 
ledare i små och medelstora företag anser att de karakteriseras av för att med den 
utgångspunkten resonera kring vad ett balanserat styrkort kan tillföra 
verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. 

- Nästa studie som vore intressant är en studie som fokuserar på hur generation tre 
av ett balanserat styrkort skulle kunna anpassas för att stämma överens med de 
för små och medelstora företag specifika karaktärsdragen. 

 
Nyckelord: SMEs, balanserat styrkort, verksamhetsstyrning, prestationsmätning 
 
 
 
 



 

 

Abstract  
  
Title: Balanced scorecard – what could it bring to management accounting in small 
and medium enterprises? 
 
Level: Bachelor Thesis 
 
Author: Johan Björk 
               Tommy Granath 
 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 
 
Date: 2014 - May 
 
Problem: Previous research suggests that management accounting in small and 
medium enterprises need to be supplemented and that a balanced scorecard could 
be a appropriate tool for this. Despite this it has shown that a balanced scorecard is 
not used to any significant extent in small and medium enterprises. Because of this 
many scientists called for more research about how a balanced scorecard could 
affect management accounting in small and medium enterprises. 

 
Aim: The purpose of this study is to lighten what a balanced scorecard could bring 
to management accounting in small and medium enterprises. 
 
Method: This study has been based on a hermeneutic research approach. A 
qualitative approach was used where data was collected through fourteen semi-
structured interviews with respondents who represented different companies. These 
were then analyzed in the context of three theoretically derived themes. 
 
Contributions: The study lighten that a balanced scorecard could bring an 
overview from four perspectives, control over key factors, as a tool for strategy 
implementation, to supplement the budget and to provide a base for informed 
decisions to the management accounting of small and medium enterprises. 

 
Suggestions for future research: Through our study we have developed two 
proposals for further studies: 

- It would be interesting with a study which studies the key characteristics 
that leaders in small and medium enterprises believe they are characterized 
of, and with that point of view discuss what a balanced scorecard could 
bring to management accounting in small and medium enterprises. 

- Next study that would be interesting is a study that focuses on how to adopt 
generation three of a balanced scorecard to conform to the key 
characteristics of small and medium enterprises. 

 
Key words: SMEs, balanced scorecard, management accounting, performance 
measurement 
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1. Inledning 
Nedan beskrivs bakgrunden till studien och en problemdiskussion som visar att det finns ett 
behov av vår studie. Avslutningsvis skrivs studiens syfte. 
1.1 Bakgrund 
Enligt Wang och Huynh (2013, s. 2) spelar verksamhetsstyrning en stor roll för företag då det 
går ut på att ta fram viktig information till ledare för att de ska kunna fatta rätt beslut gällande 
företag. Kanji (2002, s. 716) menar att effektivitet i verksamhetsstyrning är beroende av hur 
bra mätningar av prestationer och resultat inom företag är, då det är dessa som beslut skall tas 
på. Traditionell verksamhetsstyrning var enligt Kanji (2002, s. 716) inriktad på att enbart mäta 
finansiella aspekter för att ge information till ledare. Johnson och Kaplan (1991, s. 1) samt  
Kanji (2002, s. 716) förklarar att traditionell verksamhetsstyrning fick kritik under 80- och 
början av 90-talet för att den inte var tillräckligt effektiv bland annat för att den mätte 
laggande indikatorer som gjorde att det fokuserades på dåtiden. Detta menar Kaplan och 
Norton (1992, s. 71) kunde leda till missledande signaler angående exempelvis nödvändiga 
förbättringar och åtgärder. Kritik likt denna gjorde att det blossade upp en debatt som kom att 
kallas relevance lost debatten (Johnson & Kaplan, 1991, s. 145). En del hävdade att det 
traditionella prestationsmätningssystemet borde utvecklas medan andra ansåg att det borde 
överges helt för att ersättas av operativa icke-finansiella styrsystem vilket skulle medföra att 
de finansiella resultaten kom av sig själv (Kaplan & Norton, 1992, s. 71). 
 
Kaplan och Norton (1992, s. 71) ansåg dock att företag inte skulle behöva välja mellan 
finansiella eller operationella verksamhetsstyrningssystem, därför startade de ett projekt ihop 
med tolv företag för att utveckla ett system för att komplettera traditionell 
verksamhetsstyrning med information av operativ art. Ur detta projekt kom ett balanserat 
styrkort som Kaplan och Norton (1993, s. 134) menar ska hjälpa företag att fokusera på deras 
strategiska mål genom att välja ut ett begränsat antal viktiga faktorer inom fyra perspektiv 
nämligen finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna process perspektivet och lärande- 
och utvecklingsperspektivet som alla har en koppling till företags strategiska mål och 
sedermera göra prestationsmätningar inom dessa. Kaplan och Norton (1992, s. 79) menar att 
ett balanserat styrkort som en del av företags verksamhetsstyrning får företag att se och röra 
sig framåt istället för bakåt, vilket de menar är en rak motsats till vad traditionell 
verksamhetsstyrning innebär för företag. Denna genomgång ger en bild över hur ett balanserat 
styrkort tagits fram som verktyg för att komplettera traditionell verksamhetsstyrning, efter 
detta vill vi ge en bild över hur användningen av ett balanserat styrkort utvecklats sedan det 
utformades av Kaplan och Norton år 1992. 
 
Nio år efter att ett balanserat styrkort utformats hävdar Basu (2001, s. 9) att traditionell 
verksamhetsstyrning som grundar sig enbart på finansiella aspekter är helt borta, åtminstone 
inom stora organisationer. Tidigare forskning (Basu, 2001, s. 9; Marr & Schiuma, 2003, s. 
685; Rompho, 2011, s. 39) indikerar på att detta till stor del skulle kunna bero på ett 
balanserat styrkort då det blivit en av de mest kända styrmodellerna inom 
verksamhetsstyrning. Rigby och Bilodeau (2011, s. 4) gjorde år 2011 en undersökning över de 
populäraste ledarverktygen och trenderna, det visade sig där att ett balanserat styrkort var ett 
populärt ledarverktyg som används inom många företag. Denna diskussion visar att ett 
balanserat styrkort blivit populärt och mycket använt, vi vill gå vidare med att ge en kort bild 
över den positiva och negativa kritik som ett balanserat styrkort fått. 
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Ett balanserat styrkort har fått mycket lovord, bland annat anser Giannopoulos, Holt, 
Khansalar och Cleanthous (2013, s. 1) att dess största styrka är att det ger företag en ram för 
att integrera finansiella och icke-finansiella prestationer genom att se till både strategi och 
resultat genom de fyra perspektiven. Mooraj, Oyon och Hostettler (1999, s. 489) menar att 
detta leder till att ledare inte behöver välja mellan olika system i sin verksamhetsstyrning 
vilket i sin tur leder till att ledare kan maximera användningen av en kortfattad informations 
bas. Kaplan och Norton (1992, s. 73) förklarar att förfarandet med mätning endast inom de 
viktiga faktorerna leder till att risken för överflöd av data minimeras vilket i sin tur underlättar 
för företag att hålla fokus på det som är viktigast för dem. Kaplan och Norton (1992, s. 73) 
förklarar vidare att ett balanserat styrkort i en enda rapport samlar de viktigaste elementen för 
företag, vilket skyddar gentemot suboptimering då det ger ledare en chans att se på vilket sätt 
en förbättring inom ett område skulle kunna vara på bekostnad av ett annat område. 
 
Ett balanserat styrkort har inte bara fått lovord, det har även mött en del kritik och det har 
uppmärksammats en del svårigheter vid användning av det. Akkermans och van Oorschot 
(2004, s. 931) samt Ahn (2001, s. 453) menar exempelvis att det låter väldigt attraktivt att 
endast mäta några få viktiga faktorer för företagen, men författarna ställer sig däremot 
tvekande till hur ledare inom företag ska veta om de valt rätt viktiga faktorer att mäta och hur 
ledare ska veta om de faktorerna drar åt samma håll eller om de är motsägelsefulla. Neely, 
Adams och Crowe (2001, s. 6) hävdar att ett balanserat styrkort ger en för smal syn på 
företags intressenter då det endast ser till aktieägare och kunder, författarna menar att det 
finns många andra sorters intressenter, exempelvis anställda, leverantörer och 
samarbetspartners som lämnas utanför ett balanserat styrkort och som kan ha en betydande 
inverkan på företags framgång och resultat. 
 
Enligt många forskare, bland annat Johanson, Skoog, Backlund och Almqvist (2006, s. 847) 
samt McAdam (2000, s.307) är ett balanserat styrkort från början framtaget för att användas i 
stora företag, men i takt med att ett balanserat styrkort blivit alltmer etablerat menar 
Giannopoulos et al., (2013, s. 1) samt Johanson et al., (2006, s.847) att det väckts en tanke om 
att det ska passa för alla sorters företag. Med detta som utgångspunkt har det väckts en undran 
hos oss, kan ett balanserat styrkort tillföra något till företag som inte är stora? Vi vill 
undersöka detta genom att se till små och medelstora företag (hädanefter förkortat SMEs). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Ett balanserat styrkort är från början framtaget för att användas i stora organisationer 
(Johanson et al., 2006, s. 847; McAdam, 2000, s. 307) på senare år har forskningen tenderat 
till att även behandla huruvida ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra något till 
verksamhetsstyrningen i SMEs (McAdam, 2000, s. 305; Von Bergen & Benco, 2004, s. 13). 
Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 2) menar att detta är relevant då det finns en del 
grundläggande strategiska frågor som är lika relevanta för ledare i SMEs som för ledare i 
stora företag och som ett balanserat styrkort skulle kunna hjälpa att ge svar på. Som exempel 
på detta menar Andersen Cobbold och Lawrie (2001, s. 2) att även SMEs behöver veta att 
företagen gör rätt saker, har rätt fokus och drivs framåt istället för bakåt. Denna diskussion 
tyder på att det börjat forskats en del kring ett balanserat styrkorts roll i SMEs 
verksamhetsstyrning. Vi vill gå vidare med att skapa oss en bild av denna forskning. 
 
Enligt flertalet forskare (Appiah-Adu & Singh, 1998; Ghobadian & Gallear, 1997; Marri, 
Gunasekaran & Grieve, 1998) finns det en hel del stora skillnader i karaktärsdragen mellan 
SMEs och stora företag. Dessa skillnader menar Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 7) 
att det är viktigt att vara uppmärksam på när det forskas kring ett balanserat styrkort i SMEs. 
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Rompho (2011, s. 42) hävdar att dessa skillnader i karaktärsdrag skulle kunna vara en 
anledning till att ett balanserat styrkort inte har lika mycket att tillföra verksamhetsstyrningen 
i SMEs som i stora företag. Exempelvis hävdar McAdam (2000, s. 319) samt Russo och 
Martins (2005, s. 22) att komplexiteten i ett balanserat styrkort kan leda till att SMEs blir 
oflexibla och mekaniserade viket skapar en obalans för dem när de ska handskas med volatila 
marknader. Rompho (2011, s. 42) menar att dessa volatila marknader i sig kan ses som en 
begränsning av ett balanserat styrkort inom SMEs, då de leder till att SMEs måste ändra sina 
strategier och omarbeta styrkorten alltför ofta vilket gör arbetet med ett balanserat styrkort 
ohållbart för SMEs. Denna diskussion indikerar på att det finns karaktärsdrag som är specifika 
för SMEs som skulle kunna leda till att ett balanserat styrkort ej har någon roll i 
verksamhetsstyrningen hos SMEs. 
 
Andersen, Lawrie och Cobbold (2001, s. 7) menar på att karaktärsdragen för SMEs ej gör 
diskussionen kring vad ett balanserat styrkort kan tillföra SMEs mindre intressant, men att det 
däremot är viktigt att vara medveten om att det kan tillföra andra saker till SMEs än till stora 
företag. Även det faktum att Andersen (2000, s. 196) samt Baird, Lyles och Orris (1994, s. 
11) hävdar att det finns ett samband mellan företags förhållningssätt till strategisk planering 
och företags prestanda i såväl SMEs som i stora företag indikerar på att det är relevant att 
studera ett balanserat styrkort inom verksamhetsstyrningen hos SMEs. Vi vill därför gå vidare 
genom att se huruvida det finns någon tidigare forskning om vad ett balanserat styrkort skulle 
kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
Fernandes, Raja och Whalley (2006, s. 623) hävdar att SMEs utsätts för stora utmaningar i 
form utav globala och volatila marknader att hantera. Författarna menar vidare att SMEs 
skulle kunna hantera genom att i sin verksamhetsstyrning klargöra visioner och strategier och 
översätta dem till handling. Enligt Andersen, Lawrie och Cobbold (2001, s. 7) skullle ett 
balanserat styrkort kunna tillföra detta till verksamhetsstyrningen i SMEs då de hävdar att ett 
balanserat styrkort kan fungera som ett verktyg för att få ut strategiska mål och skapa förstånd 
kring dem inom SMEs. Von Bergen och Benco (2004, s. 3,15) hävdar att även om SMEs har 
färre processer och mindre data att utvärdera än stora företag har även de ett behov av att veta 
hur de lever upp till sina mål. Phadtares (2010, s.154) studie indikerar på att ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs som verktyg för utvärdering av 
dess prestanda. Detta indikerar på att det finns behov inom verksamhetsstyrningen i SMEs 
som ett balanserat styrkort skulle kunna tillfredsställa. 
 
Trots att det i ovanstående diskussion visar sig att SMEs har behov som ett balanserat styrkort 
skulle kunna tillfredsställa så har det i Giannopoulos et al. (2013, s. 12,14) studie visat sig att 
det är väldigt få SMEs som använder ett balanserat styrkort. Detta tolkar vi som att det finns 
ett gap där det ytterligare behöver belysas vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs, detta gap styrks än mer av det faktum att flertalet forskare 
(Andersen, Cobbold & Lawrie 2001, s. 8; Gumbus & Lussier, 2006, s. 422; Rompho, 2011, s. 
42) efterlyser mer forskning kring ett balanserat styrkort i SMEs vilket gör att vi anser att 
detta är relevant att studera. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs. 
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2. Metodkapitel 
Detta kapitel inleds med att beskriva de övergripande metodval som används som 
vetenskaplig referensram under studien. Därefter kommer tillvägagångssättet där vi förklarar 
hur vi gått tillväga med att samla in teoretiskt och empiriskt material samt analyserat detta. 
 
2.1 Övergripande metodval 
I detta kapitel kommer vi att presentera de övergripande metodval som vi ansett vara de mest 
lämpade att använda för att kunna svara upptill studiens syfte 
 
2.1.1 Vetenskaplig tradition 
Enligt Lindholm (1999, s. 72) är huvudsyftet med den hermeneutiska ansatsen att tolka och 
förstå, vidare har Thurén (1998, s. 46) förklarat att en hermeneutisk ansats är lämplig om 
forskaren vill sätta sig in i hur andra människor tänker och känner för att på så vis skapa 
förståelse. För att kunna leva upp till vårt syfte har vi ansett det självklart att arbeta med 
förståelse, för att kunna sätta oss in i vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs har det varit nödvändigt för oss att sätta oss in i hur ledare i 
SMEs tänker och känner vilket gör att vi anser att valet av en hermeneutisk ansats passar oss. 
 
Lindholm (1999, s. 74) menar att förståelsen utvecklas i processer inom hermeneutiken, detta 
kallar han för den hermeneutiska spiralen där varje steg i forskarprocessen gör att forskaren 
tagit ett steg i spiralen och förståelsen har ökat. Lindholm (1999, s. 74) förklarar hur dessa 
steg i spiralen gör att forskaren kan behöva gå tillbaka och ändra tidigare skrivna avsnitt på 
grund av den ökade förståelsen. Vi har haft den hermeneutiska spiralen i åtanke under vårt 
arbete då vi hela tiden använt vår ökade förståelse för att gå tillbaka i arbetet och kontrollera 
att det hela tiden är vår mest utökade förståelse som präglar arbetet. Gummesson (2003, s. 
484) uttrycker det som att den hermeneutiska spiralen handlar om att gå från förförståelse till 
utökad förståelse och det är just denna utökade förståelse om vad ett balanserat styrkort skulle 
kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs som vi velat återspegla i vår studie. 
 
2.1.2 Aktörsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke, (1994, s. 180) är det inom aktörsynsättet viktigt att tala om aktörer, 
då detta synsätt ser människan som en handlande, reflekterande och skapande individ som 
inte är passiv, utan snarare aktiv och skapar innebörder. Arbnor och Bjerke (1994, s. 180) 
förklarar vidare att en observatör inom ett aktörsynsätt måste förstå aktörernas sociala 
situation för att kunna förstå deras aktiva handlingar, när observatören väl har gjort det menar 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 181) att observatören kan skapa förståelse. Vi har vid våra 
intervjuer varit noga med att få insikt i respondenternas situation för att på så vis kunna förstå 
deras svar och därmed kunna skapa förståelse. Vi har även haft Arbnor och Bjerkes (1994, s. 
181) diskussion om pendlingen mellan observatör och aktör i åtanke under vår studie. 
Författarna menar att en observatör av sociala handlingar även kommer att upprätthålla rollen 
som aktör då även aktören kommer att göra reflektioner kring observatörens agerande. Detta 
kommer enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 181) leda till att observatörens kunskaper utökas 
samtidigt som aktören ökar förståelsen för sin egen situation. Vi har inte sett denna pendling 
som något problem utan snarare som en fördel att respondenterna gjort reflektioner kring oss 
som observatörer vilket varit ett sätt för oss att öka förståelsen. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 192) är den centrala utgångspunkten för aktörsynsättet 
antagandet om en social verklighet, med det menar de att verkligheten inte är oberoende av 
individerna utan snarare består av en samling upplevelser som individerna tillsammans 
skapat. För vår studie har det inneburit att vi haft en medvetenhet om att det inte finns en enda 
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verklighet, utan att verkligheten för respondenterna är beroende av hur de skapat sin 
verklighet. 
 
Arbnor och Bjerke (1994, ss. 207–208) tar upp en intressant aspekt angående hur det ses på 
språket inom aktörsynsättet, författarna hävdar att aktörsynsättet anser att forskare alltför ofta 
missar att göra kopplingar mellan vardagsspråket och det vetenskapliga språket vilket kan 
leda till att människan blir ett ting istället för en aktör. De menar vidare att det endast går att 
förstå en verklighet genom det språk som är i relation till verkligheten. Under studien har vi 
därför varit väldigt noggranna med att försöka anpassa vårt språk till respondenternas språk 
för att sedan använda oss utav tolkningar för att översätta deras verklighet till vetenskapligt 
språk såsom Arbnor och Bjerke (1994, s. 208) hävdar att det bör göras. 
 
2.1.3 Socialkonstruktivism 
Enligt Norén (1995, s. 170) handlar den sociala konstruktivismen om hur flera aktörers 
gemensamma föreställningar skapar sociala konstruktioner. Barlebo Wenneberg (2001, s. 11) 
förklarar detta med att det inom den sociala konstruktivismen inte går att säga att sociala 
handlingar är bestämda av naturen utan att de är socialt konstruerade och att forskare därför 
bör passa sig för att uppfatta sociala handlingar som naturliga. Enligt Barlebo Wenneberg 
(2001, s. 149) kan socialkonstruktivismen användas för att beskriva och avslöja den socialt 
konstruerade verklighet som skapats. För att kunna svara upp på vårt syfte har det varit viktigt 
för oss att se de handlingar som företag utför som konstruktioner och inte naturliga, för att 
med det tankesättet som utgångspunkt kunna belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra verksamhetsstyrning i SMEs. 
 
Barlebo Wenneberg (2001, s. 30) för en intressant diskussion kring kunskap inom 
socialkonstruktivismen, författaren hävdar att det intressanta inte ligger i om kunskapen är 
sann eller falsk, de menar att det intressanta inom socialkonstruktivismen istället är genom 
vilka sociala konstruktioner kunskapen tillkommit. Vidare skriver Barlebo Wenneberg (2001, 
s. 77) att kunskap inom socialkonstruktivismen ses som socialt konstruerad. Det har i vår 
studie varit nyttigt för oss att ta hänsyn till vilka sociala konstruktioner det är som konstruerat 
kunskapen som framkommit under studiens gång, detta är också något som vi vill att läsaren 
ska vara medveten om då detta leder till att det är respondenterna och vår socialt konstruerade 
kunskap som presenteras i studien. 
 
Barlebo Wenneberg (2001, s. 13) skriver att socialkonstruktivismen kan användas för att 
utforska sådant som tas för givet och därmed ifrågasätta det som ses som naturligt och 
självklart. Barlebo Wenneberg (2001, s. 58) utvecklar denna diskussion när de skriver att 
under den naturliga ytan döljer det sig ofta en komplicerad social påverkan som det går att 
komma åt inom socialkonstruktivismen vilket även ger den dess dragningskraft. Under 
studien har vi haft i åtanke att vi kan finna oväntade svar om vi tar oss under den naturliga 
ytan vilket kan leda till att vi finner att ett balanserat styrkort kan tillföra sådant som vi inte 
förväntat oss från början till verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
2.1.4 Abduktion 
Enligt Dew (2007, s. 39) förklaras abduktion enklast genom att jämföra det med deduktion 
och induktion. Enligt Alvesson och Sköldbergs (1994, s. 45) går deduktion ut på att utgå från 
teori för att sedan jobba mot empirin, medan de menar att induktion utgår från empiri och 
sedan jobbar mot teori. Abduktion menar Alvesson och Sköldberg (1994, s. 47) sker genom 
pendling mellan empiri och teori där forskaren kan ta sig in i empirin samtidigt som teorin 
utvecklas. För vår del gick vi in i teorin med teoretiska teman, vilket skulle kunna liknas vid 
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Alvesson och Sköldbergs (1994, s.45) förklaring av en deduktiv ansats. Vi anser dock att vi 
jobbat med en abduktiv ansats då vi använt vår utökade förståelse som vi fått inom den 
hermeneutiska spiralen för att pendla mellan teori och empiri för att på bästa vis kunna skapa 
förståelse. Även Alvesson och Sköldberg (1994, s. 47) är inne på kopplingen mellan 
hermeneutik och abduktion då de skriver att många forskare ser en länk mellan den 
hermeneutiska spiralen och abduktion, även om det inte finns någon direkt förbindelse mellan 
dem. 
 
Dew (2007, s. 40) menar att en abduktiv ansats tillåter forskaren att tillfälligt acceptera vissa 
antaganden för att kunna gå vidare i arbetet med förbehållet att kunna gå tillbaka och ändra. 
Eftersom vår studie skett under en begränsad tid har det varit viktigt för oss att kunna jobba 
på detta sätt för att kunna ta oss framåt och ändå veta att vi kan gå tillbaka och ändra. 
 
2.1.5 Kvalitativ ansats 
Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och därmed skapa förståelse, för att göra detta 
har vi ansett att valet av en kvalitativ ansats varit det bästa. Detta val får vi styrkt när vi läser 
hur Svensson, (1996, s. 53) skriver att en kvalitativ ansats används bäst om forskaren vill 
upptäcka och förstå vad som sker och händer snarare än att bestämma omfattningen av något. 
Bryman och Bell (2013, s. 410) samt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 10) förklarar att fokus 
inom kvalitativ forskning är att uppfatta hur respondenterna ser på olika saker genom att inta 
respondenternas synsätt och på sätt komma under ytan på respondenterna. För att kunna skapa 
förståelse kring vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs har det varit oerhört viktigt för oss att försöka sätta oss in i respondenternas situation 
och med deras ögon försöka se vad det skulle kunna tillföra vilket alltså görs bäst med en 
kvalitativ ansats. 
 
Vid valet av den kvalitativa ansatsen var vi medvetna om den kritik som Alvesson och 
Sköldberg (1994, s. 39) tar upp mot kvalitativ forskning, nämligen att generaliseringen kan 
ifrågasättas. Alvesson och Sköldberg (1994, s. 40) menar på att även om generaliseringen kan 
vara bristande i kvalitativa studier kan det vara önskvärt att försöka göra utvidgningar av 
teorins empiriska tillämpningsområde. Fokus i vår studie har inte varit att generalisera, men vi 
har valt att träffa respondenter som representerar SMEs från olika branscher för att på kunna 
åstadkomma visst mått av generalisering. 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
I denna del kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga under studien för att uppnå dess syfte. 
Vi kommer nedan att presentera hur vi har gått tillväga med teori- och empiriinsamling samt 
analys av detta material. Vi kommer avslutningsvis att diskutera de kvalitetskriterier som vi 
arbetat med under studien. Vi har nedan utformat en modell för vårt tillvägagångssätt. 
Modellen gör det tydligt för läsaren hur vi gått tillväga men har även varit till användning för 
oss själva då vi kunnat använda oss av denna för att se att vi arbetat efter den systematik som 
vi tänkt oss. 
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Figur 1; Modell för vårt tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Inläsning och identifiering av forskningsgap 
Vi bestämde oss tidigt i vår forskningsprocess för att vi ville skriva om ett balanserat styrkort 
inom SMEs. Enligt Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011, s. 160) är det en sådan gång lämpligt 
att göra en litteraturgenomgång och på så sätt finna forskningsgap. Att finna forskningsgap 
såg vi som särskilt viktigt då Hansson (2011, s. 17) uttrycker sig som att ”Man söker inte ny 
kunskap för att ersätta den gamla, utan för att komplettera den”. Vi sökte därför efter 
vetenskapliga artiklar från de databaser som högskolan i Gävle har tillgång till och då främst 
Scopus, Emerald och Discovery, sökord var framförallt ”balanced scorecard SMEs”. Många 
gånger kunde vi även använda oss utav källor från intressanta artiklar. Efter att ha samlat på 
oss material om ett balanserat styrkort i SMEs kunde vi skapa oss en bild över 
forskningsfronten inom tillämpningsområdet och fann att det fanns ett forskningsgap där det 
behöver belysas vad ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
2.2.2 Litteraturinsamling, teoretisk referensram och teoretiska teman 
Ur vår forskningsmodell kan ses att den teoretiska referensramen skall ligga till grund för 
utformningen av intervjufrågor och sedan även för att användas till att analyseras gentemot 
det empiriska materialet. Därför var det naturliga steget efter att ha funnit vårt forskningsgap 
att göra en litteraturinsamling för att kunna utforma den teoretiska referensramen. Detta har 
främst skett genom att vi sökt vetenskapliga artiklar, då vi anser att det ger djupast förståelse 
inom området. Även denna gång har sökningarna skett genom de databaser som högskolan i 
Gävle har tillgång till, även om vi vissa gånger har använt google scholar för att se om vi kan 
hitta artiklar som vi inte kunnat finna på de databaser som högskolan i Gävle har tillgång till. 
Seuring och Gold (2012, s. 551) menar att det är omöjligt att läsa in sig på allt material inom 
ett fenomen och menar därför att nyckelordssökning blivit vanligt. Detta har vi anammat och 
har då använt oss främst av nyckelorden ”SMEs”, ”balanced scorecard” och ”management 
accounting”. Dessa nyckelord har vi använt både var för sig men även kombinerat dem 
tillsammans. Vi har även många gånger använt oss av litteraturförteckningarna i de 
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vetenskapliga artiklar som vi funnit intressanta för att på så vis kunna finna mer relevanta 
artiklar.  
 
Vi har även använt läroböcker i vår studie, främst har vi använt böcker de gånger vi kört fast i 
vetenskapliga artiklar för att på så vis skapa oss en generell förståelse, för att sedan återgå till 
de vetenskapliga artiklarna och skapa oss djupare förståelse. 
 
Våra sökningar i böcker och vetenskapliga artiklar resulterade i att vi fick en bra uppfattning 
över området. Däremot resulterade detta i en stor mängd textmaterial där vi fann ett behov av 
att reducera mängden material för att kunna leva upp till det som Bell (2000, s. 62) skriver att 
få fram information som är av direkt relevans för studien. När vi jobbat med att reducera detta 
material har vi haft det som Bryman och Bell (2013, s. 113) syftar på i åtanke, nämligen att 
det som tas med i den teoretiska referensramen ska vara sådant som forskaren ska behöva 
återkomma till och det som Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011, s. 160) skriver att det utvalda 
materialet ska fungera som en vägvisare inom området som studeras. Med dessa kriterier har 
vi kunnat reducera vårt textmaterial för att kunna skapa en relevant teoretisk referensram. 
 
Som det går att utläsa i forskningsmodellen för vårt tillvägagångssätt har vi genom den 
teoretiska referensramen tagit fram teoretiska teman som vi sedermera valt att använda oss 
utav när vi kodar den empiriska datan och sedermera även vid analys av teori gentemot 
empiri. Dessa teman togs fram genom att vi analyserade den teoretiska referensramen med 
studiens syfte som utgångspunkt. Detta innebar att vi tog fasta på orden SMEs, tillföra och 
balanserat styrkort när vi skulle koda vår teoretiska referensram. Med detta som utgångspunkt 
kunde vi sammanfatta vår teoretiska referensram inom tre olika teman: 

• Förutsättningar för balanserat styrkort 
• Bidrag från olika generationer 
• Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 

 
Att ha dessa tre teman med oss från den teoretiska referensramen har gett oss en tydlig 
utgångspunkt för kodning av det empiriska materialet och för att sedermera kunna analysera 
materialet gentemot den teoretiska referensramen. Eftersom dessa tre teman togs fram med 
syftet som utgångspunkt och sedan använts genom hela arbetet har det underlättat för oss att 
hela tiden ha fokus på vårt syfte och för att hålla en röd tråd genom arbetet. 
 
2.2.3 Källkritik 
För att hålla en hög trovärdighet för studien har vi varit noga med att vara källkritiska till den 
litteratur som vi använt oss av. Nedan kommer vi presentera vilka krav vi ställt på den 
litteratur som vi använt oss av. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994, s. 123) menar att så fort forskaren inte betraktar verkligheten 
direkt utan genom något annat finns det alltid risk för förvrängning, de menar att i det 
treledade förhållandet verklighet-källa-forskare kan hända mycket och att det därför är viktigt 
att forskaren är källkritisk mot allt material som används.  
Alvesson och Sköldberg (1994, s. 126) menar att en del källkritiska regler har etablerats, där 
kan vi utläsa bland annat att: 

• En källa vars äkthet inte är säker är inte värd något 
• Acceptera endast förstahandskällor 
• Samtida källor är mer värda än källor som är mindre samtida 
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Dessa punkter har vi haft i åtanke när vi samlat in och sorterat ut information för att se till att 
vi inte arbetat med förvrängt material samt att vi arbetat med källor som är så mycket värda 
som möjligt. 
 
2.2.4 Datainsamling 
Nästa steg utifrån vår forskningsmodell är att övergå från den teoretiska datainsamlingen som 
vi beskrivit ovan till den empiriska datainsamlingen. Målet med den empiriska 
datainsamlingen har varit att samla in så mycket information som möjligt angående vad ett 
balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs och vi kommer nedan 
att ge en ingående bild över hur detta arbete har gått till.  
 
2.2.4.1 Intervjufrågor 
Som kan ses i vår forskningsmodell har vi utgått från den teoretiska referensramen när vi 
utformat våra intervjufrågor, samtidigt har vi varit noggranna med att alla dessa frågor 
stämmer överens med studiens syfte, på så vis har vi försäkrat oss om att endast ha frågor som 
är relevanta för studien. Detta är ett förfarande som Svensson (1996, s. 62) rekommenderar 
för att få ett omsorgsfullt sorterande av frågorna och för att hålla fokus på problemet. Vilken 
tidigare forskning som ligger bakom respektive utformad fråga går att se i bilaga 2 där vi 
specificerat detta.  
 
Vi har sammanställt våra frågor i en intervjuguide, denna guide har vi sedermera utgått från 
när vi ställt våra frågor och även haft som guide för att se till att vi får in all nödvändig 
information till studien vilket Svensson (1996, s. 62) hävdar är det viktigaste med en 
intervjuguide.  
 
Enligt Trost (2005, s. 64) kan de inledande frågorna vara avgörande för hur resten av 
intervjun kommer att gå. Svensson (1996, s. 63) menar att de inledande frågorna vid en 
kvalitativ intervju bör vara så öppna som möjligt. Trost (2005, s. 64) menar att ett sätt att göra 
detta på är att fråga om något som respondenten har lätt att svara på men som ändå är knutet 
till ämnet. Detta har varit viktigt för oss vid utformningen av vår intervjuguide, vi har 
utformat den så att respondenterna från början ska kunna berätta öppet om 
verksamhetsstyrningen i företagen för att sedan styra våra frågor mer och mer mot vad ett 
balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen hos dem. 
 
Yin (2007, s. 117) hävdar att en vanlig källa till skevhet vid intervjuer är dåligt formulerade 
frågor, vi har därför varit noggranna med att formulera våra frågor så att våra respondenter 
ska förstå dem, ett sätt att försäkra oss om att vi har lyckats med detta har varit att vi använt 
oss av den tumregel som Bryman och Bell (2013, s. 269) föreslår, nämligen att vi har försökt 
sätta oss in i hur vi skulle reagera om vi var respondenter och fick våra frågor. För att 
ytterligare försäkra oss om att inte få någon skevhet genom dåligt formulerade frågor har vi 
genomfört en mindre pilotstudie på folk i vår närhet som jobbar inom SMEs och efter det 
gjort smärre justeringar i våra frågor för att få dem så bra som möjligt. Detta eftersom Yin 
(2007, s. 105) tar upp att en pilotstudie kan vara bra att göra som en sista förberedelse inför 
datainsamlingen för att se vilka svårigheter och frågor som kan uppstå under en intervju.  
 
Trots att vi gjorde en mindre pilotstudie innan vi påbörjade våra intervjuer hade den 
hermeneutiska spiralen inverkan på vårt frågande. Efter de inledande intervjuerna utvecklades 
vår förståelse för hur respondenterna reagerade på de olika frågorna vilket gjorde att vi 
utvecklade vårt frågande, detta menar Trost (2005, s. 51) är fullkomligt logiskt då en 
intervjuserie är en process och processer kännetecknas av förändringar. 
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Slutligen anser vi det relevant att diskutera det faktum att vi använt oss av en del hypotetiska 
frågor i vår intervjuguide. För att kunna leva upp till syftet att belysa vad ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs har vi ansett det varit nödvändigt 
att använda oss av en del hypotetiska frågor, trots att Trost (2005, s. 79) menar att detta kan 
innebära problem då de lätt leder till ”om-så” diskussioner. Vi har dock varit noga med att 
ställa även dessa frågor korta och koncisa vilket Trost (2005, s. 79) menar är ett sätt för att 
komma runt de problem som finns med hypotetiska frågor. 
 
2.2.4.2 Urval 
Det har varit viktigt för oss att betänka syftet med studien när vi gjort vårt urval. För att kunna 
belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs har vi 
ansett att det är viktigt att kunna resonera kring detta med ledare i SMEs då vi anser att 
verksamhetsstyrningen sker på ledningsnivå. Vi bestämde oss i ett tidigt stadium för att inte 
avgränsa oss till någon speciell bransch, utan det viktiga för oss har varit att komma i kontakt 
med ledare för SMEs. Av den anledningen har vi i studien valt att hänvisa till respondenterna 
enbart som respondent 1-14 utan att skilja på om de representerar ett litet eller medelstort 
företag och utan att skilja på vilken bransch de representerar.  
 
För att finna SMEs har vi använt oss utav en databas som heter retriever som vi har tillgång 
till genom databasen på högskolan i Gävle, där har vi kunnat söka på företag efter både 
omsättning och antal anställda för att på så vis kunna sortera ut vilka företag som är 
definierade som SMEs. Med ambitionen att få diskutera med ledare inom SMEs för att kunna 
komma fram till vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs har vi sedan kontaktat VD:s för SMEs och förklarat syftet med vår studie. Vi har bett 
dessa VD:s att välja ut den på respektive företag som VD anser är bäst lämpad för att 
diskutera detta. I samtliga fall, utom ett, har VD ansett att de själva är bäst lämpade att 
diskutera detta med oss. Detta resulterade i att vi fick kontakt med 14 respondenter som 
representerade varsitt företag som gick med på att diskutera detta med oss. Enligt Bryman och 
Bell (2013, s. 496) är fall likt dessa, där företagen väljer ut respondenterna, en form utav 
bekvämlighetsurval. 
 
Att vi endast förlitat oss till en respondent, i de flesta fall VD, på varje företag bör diskuteras.  
Vi är medvetna om att det, som Bryman och Bell (2013, s. 204) skriver kan vara oklokt att 
förlita sig på en enda respondent och att det faktum att de har hög position i företaget kan 
medföra att de vill framställa sina företag på ett mer gynnsamt sätt än vad anställda med andra 
roller inom företagen kanske hade gjort. Vi har varit noga med att förklara för respondenterna 
att varken deras eller företagens namn kommer att finnas med i rapporten. Detta tror vi 
medfört att respondenterna inte sett någon nytta i att framställa företaget och de själva som 
något de i verkligheten inte är. Vi anser även att det fenomen vi studerat, vad ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs, är ett fenomen där 
respondenterna inte har någon anledning att framställa sig själva som något de inte är, då det 
inte finns något som kan ses som rätt eller fel i frågan. 
 
Det finns även positiva sidor med att endast förlita sig till en respondent, Bryman och Bell 
(2013, s. 204) hävdar att den största fördelen är att det ger oss som forskare möjlighet att 
studera ett större antal organisationer samtidigt som det kräver mindre tid. För oss som gjort 
denna studie under en begränsad tid var detta urval därför det som vi ansåg var det bästa 
möjliga. 
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2.2.4.3 Intervjuer 
Denna studie har baserats på intervjuer med respondenter som representerar 14 olika SMEs. 
Vårt mål med intervjuerna har varit att de ska ge tillräcklig information för att vi ska kunna 
belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. Vår 
ambition har varit att skapa det som Gillham (2008, s. 79) kallar för teoretisk mättnad, han 
förklarar detta som en punkt där ytterligare intervjuer endast ger få förklaringar som inte fåtts 
innan och som är relativt lättviktiga. Gillham (2008, s. 79) menar att forskaren, när detta 
tillfälle uppenbarar sig, kan sluta att göra ytterligare intervjuer. Vår ambition har varit att 
uppnå någon form av teoretisk mättnad, men på grund av att denna studie görs under en 
begränsad tid har vi dock ej haft möjligheten att fortlöpande boka intervjuer beroende på 
vilken teoretisk mättnad vi uppnått, utan alla intervjuer var inbokade innan den första 
intervjun gjordes. Vi anser dock att vi uppnått någon form av teoretisk mättnad då vi under de 
sista intervjuerna märkte att vi fick många svar som var liknande svaren vid de inledande 
intervjuerna. 
 
Vi har använt oss utav halvstrukturerade intervjuer, vilken enligt Gillham (2008, s. 103) 
inrymmer flexibilitet som balanseras av viss struktur vilket ger data av god kvalitet. 
Flexibiliteten i halvstrukturerade intervjuer har gett oss möjligheten att ta vara på intressanta 
ämnen som respondenterna tagit upp och spunnit vidare på det medan ett visst mått av 
struktur har varit en trygghet och något att falla tillbaka på när respondenterna inte har fört 
samtalen vidare själva. Detta har gjort att alla våra intervjuer har sett väldigt olika ut då vi 
kommit in på olika teman vid olika tidpunkter under intervjuerna, däremot har strukturen gjort 
att vi ändå kunnat se till att alla intervjuer som helhet diskuterat allt som vi tänkt innan. 
 
Svensson (1996, s. 64) och Gillham (2008, s. 103) hävdar att det vid halvstrukturerade 
intervjuer är viktigt att uppmuntra respondenterna att utveckla sina svar, vi har vid flertalet 
tillfällen under våra intervjuer bett om utvecklade svar, bett respondenterna berätta mer om 
olika aspekter och vi har även vid vissa tillfällen gått tillbaka till tidigare svar från 
respondenterna för att undersöka om det funnits mer att hämta inom olika områden. Att fråga 
om utvecklade svar har varit extra viktigt när vi ställt våra hypotetiska frågor då Trost (2005, 
s. 79) menar att en risk med hypotetiska frågor är att respondenterna ger jakande svar då det 
är enklare än att ge en lång utläggning. Författaren menar vidare att detta kan leda till att 
forskaren går miste om värdefull information. Genom att uppmuntra respondenterna till 
utvecklade svar har vi undvikit jakande svar och således även undvikit att gå miste om 
värdefull information. 
 
Både Yin (2007, s. 112) och Svensson (1996, s. 64) menar att ett problem inom intervjuer är 
reflexivitet vilket innebär att respondenten ger intervjuaren de svar som respondenten själv 
tror att forskaren vill ha. För att undvika detta problem har vi i början av våra intervjuer 
berättat för respondenterna att vi är intresserade av att se hur de arbetar med sin 
verksamhetsstyrning i nuläget och att vi även vill skapa förståelse kring om alternativa 
arbetssätt skulle kunna tillföra något till deras befintliga verksamhetsstyrning. Vidare har vi 
förklarat att vi inte kommer att värdera deras svar som rätt eller fel utan att vi endast vill 
förstå hur de resonerar. Genom detta tror vi att vi har lyckats undvika reflexivitet under våra 
intervjuer. 
 
2.2.4.4 Intervjudokumentation 
De intervjuer som vi gjort har vi spelat in på en diktafon. Detta är något som Gillham (2008, 
s. 49) menar är en nödvändighet vid intervjuer ansikte mot ansikte då denna typ av intervju 
kräver fokus på respondenterna vilket leder till att det är mycket svårt att anteckna vad 
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respondenterna säger. Innan vi tog beslut om inspelning beaktade vi dock det som Yin (2007, 
s. 120) skriver att inspelning ej bör göras om en intervjuperson inte vill bli inspelad eller 
verkar bli osäker när bandspelaren är på. För att vara säkra på att detta inte ska medföra några 
problem har vi inför varje intervju frågat om det är okej att vi spelar in och i samband med 
detta även informerat respektive respondent om att varken företagens eller respondenternas 
namn kommer att stå med i uppsatsen för att på så vis minska oron inför inspelningen.  
 
Vad gäller inspelningen har vi även sett till att bemästra alla funktioner på diktafonen, detta 
för att undvika strul med den vilket Yin (2007, s. 120) menar kan bli ett distraktionsmoment 
för respondenten. Yin (2007, s. 120) hävdar också att inspelning ej bör göras om forskaren 
inte har någon plan och tid för transkribering, för vår del har det varit en självklarhet att 
transkribera materialet och för att kunna göra detta var inspelning en nödvändighet.  
 
För att få ner de mänskliga rösterna i skriftlig version har vi transkriberat materialet, Gillham 
(2008, s. 165) menar att detta är mer än endast en enkel nedskrivning av materialet utan att 
detta även innefattar en tolkningsprocess från mänsklig röst till text vilket han menar gör att 
detta kan ses som en översättning. Detta har varit en oerhört tid- och energikrävande del av 
uppsatsen, vilket både Gillham (2008, s. 50) och Yin (2007, s. 120) påpekat, vi har trots detta 
sett det som något nödvändigt att göra för att kunna göra en bra kodning och analys av 
materialet. Vid transkriberingen har vi varit väldigt noga med att följa vad Gillham (2008, s. 
168) kallar för en grundregel inom transkribering, nämligen att inte låta dem samlas på hög.  
Vi har hela tiden försökt göra transkriberingarna för intervjuerna samma dag som intervjuerna 
genomförts, senast dagen efter. Detta menar Gillham (2008, s. 168) leder till att vi som 
forskare inte får en överväldigande känsla av allt kvarvarande material samt att det underlättar 
tolkningen då vi haft intervjuerna i färskt minne. Vi har vid transkriberingen följt Gillhams 
(2008, s. 169) råd om att skriva vad både vi som intervjupersoner samt respondenten sagt och 
tydligt markerat vem det är som säger vad, detta för att underlätta för vår analys då vi förstår i 
vilka sammanhang respondenten ger olika svar och det ger även en tydlig bild över vem som 
tycker vad. 
 
Vi har inte bara dokumenterat det inspelade materialet, som Krag Jacobsen (1993, s. 67) 
skriver bör en intervjuare vara uppmärksam kring vad som händer inom en själv under 
intervjuerna och fundera kring vilka tankar, känslor, associationer och sinnesstämningar som 
väckts hos oss under intervjuerna. Efter intervjuerna har vi därför diskuterat med varandra hur 
vi upplevde respondenterna och hur vi tolkat dem. Detta är även något som läsaren bör vara 
uppmärksam på då detta gjort att våra egna tolkningar avspeglat sig på studien. 
 
Det finns nackdelar med transkribering, Gillham (2008, s. 165) menar att den mest uppenbara 
förlusten är de dimensioner som tal för med sig som är svårt att få ned i skrift, exempel på 
sådana dimensioner hävdar Gillham är betoningar, tempo och tonläge. Enligt Gillham (2008, 
s. 165) är det svårt att återspegla dessa dimensioner i skrift, men han menar ändå att den som 
transkriberar måste försöka göra det. Vi har försökt parera för detta genom att exempelvis 
skriva med versaler när respondenten sagt något med höjd röst eller skrivit inom parentes i 
transkriberingen om vi upplevt någon tydlig sinnesförändring hos respondenten vid något 
tillfälle.  
 
2.2.5 Kodning 
Det transkriberade materialet har vi haft som utgångspunkt för vår kodning och analys. Rubin 
och Rubin (1995, s. 238) förklarar hur kodning handlar om att formera intervjupersoners 
respons inom kategorier som samlar ihop liknande svar. Utifrån vår forskningsmodell kan ses 
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att vi använt de teoretiska teman som vi fått fram genom den teoretiska referensramen som 
grund när vi kodat det empiriska materialet genom att från det transkriberade materialet 
plocka ut de delar som föll under våra teoretiska teman. 
 
Denna kodning har skett i två steg i enlighet med Ryens (2004, ss. 109–111) beskrivning av 
hur en kvalitativ dataanalys kan gå till, vi kommer att illustrera och förklara detta nedan. 
 
Första steget menar Ryen (2004, s. 110) går ut på att dela in rådata, för oss det transkriberade 
materialet, i olika små enheter. För oss har detta skett genom att vi gjort färgmarkeringar på 
intressanta meningar och kommentarer i det transkriberade materialet för att på så vis markera 
vilka enheter de hör till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2; Egen variant av Ryens (2004, s. 110) illustration av första steget i dataanalysen. 
 
Det andra steget i analysprocessen menar Ryen (2004, s. 110) går ut på att dela in dessa 
enheter i teman. För oss har det inneburit att vi har delat in dessa enheter i de teman som vi 
haft med oss från den teoretiska referensramen. Detta illustreras av bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3; Egen variant av Ryens (2004, s. 110) illustration av andra steget i dataanalysen. 
 
Genom att jobba oss igenom dessa två steg har vi gått från en stor mängd transkriberat 
material till att ha ett material som är indelat i respektive tema att jobba med. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 591) lyfter fram att en vanlig kritik mot kodningsförfarandet vid 
kvalitativ dataanalys är risken att kontexten går förlorad i det som sägs, de menar att 
förfarandet där forskaren plockar ur textstycken ur sitt sammanhang kan leda till att den 
sociala situationen tappas bort. Rubin och Rubin (1995, s. 238) menar dock att precisionen 
blir bättre om forskaren spelar in intervjuerna och på så vis kan återge exakta ord från 
respondenterna. Det var för oss en nödvändighet att koda materialet för att kunna arbeta 
vidare med att finna mönster och teman i analysen, dock har vi varit noga med att återge citat 
från respondenterna för att på så vis behålla så mycket som möjligt utav kontexten. 
 
2.2.6 Analys 
I vår analys har vi arbetat med att finna mönster och teman utifrån det empiriska materialet 
och den teoretiska referensramen, detta stämmer överens med det arbetssätt som Rubin och 
Rubin (1995, s. 251) föreslår vid kvalitativ dataanalys. När vi har sökt efter mönster och 
teman har vi haft vårt syfte som utgångspunkt och vi har därför sökt efter sådant som 
indikerar på vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 

Rådata 

E N H E T E R 

E N H E T E R 

T E M A 
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Vi har i analysen ställt röster från tidigare forskning mot rösterna från våra respondenter och 
på så vis kunnat jämföra med mot varandra för att finna likheter och skillnader. Det har i 
denna del varit viktigt för oss att referera till författare och respondenter för att tydliggöra om 
det är teorin eller praktikens röst som är synlig. 
 
2.2.7 Kvalitetskriterier 
Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 109) bör all forskning utvärderas efter hur 
tillförlitliga de är. Graneheim och Lundman (2004, s. 109) förklarar vidare att denna 
utvärdering skiljer sig åt beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ forskning. För 
kvalitativ forskning som vi bedrivit menar Graneheim och Lundman (2004, s. 109) att denna 
utvärdering bör ske genom kriterierna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  
 
Graneheim och Lundman (2004, s. 109) menar att det är viktigt med trovärdighet för att 
kunna skapa tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004, s. 110) menar att ett sätt att 
skapa trovärdighet är att ha belägg för sina påståenden, och menar att detta kan fås både 
genom att plocka in tidigare forskning men även genom att plocka ut citat från intervjuer. Vi 
har arbetat väldigt mycket med detta i vår studie då vi hela tiden belagt våra påståenden med 
antingen tidigare forskning eller citat från respondenterna. Detta har vi gjort för att läsaren ska 
förstå att det finns grund för våra påståenden vilket gör att vår trovärdighet ökar. Graneheim 
och Lundman (2004, s. 109) förklarar vidare hur trovärdighet skapas genom att delarna i 
arbetet hänger ihop. Detta skulle kunna jämställas med den logik som Ödman (1979, s. 88) 
menar är viktig inom en hermeneutisk forskningsansats och som fås genom att de olika 
delarna i studien hänger ihop på ett logiskt sätt och har ett sammanhang med huvudsyftet i 
arbetet. Vi har i studien varit väldigt noggranna med att allt vi gör kan kopplas till syftet med 
studien för att skapa en god trovärdighet, vi har även arbetat hårt för att denna logik skall 
synas genom att exempelvis hålla ihop rubrikerna genom de olika kapitlen i studien. 
 
Pålitlighet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 110) om att forskare bör visa hur 
de gått tillväga och hanterat data vilket ger läsaren möjlighet att se hur processen med 
datahantering gått till. För vår del har vi varit noga med att vara transparenta med hur vi 
arbetat med data. Vi har i vårt metodkapitel gett en klar bild över hur vi arbetat för att utforma 
forskningsfrågor, hur intervjuerna gått till och sedermera även hur kodning och analys av data 
gått till. På så vis har vi gett läsaren full insikt i vårt tillvägagångssätt vilket gör att arbetet kan 
anses vara pålitligt.  
 
Graneheim och Lundman (2004, s. 110) förklarar att överförbarhet handlar om i vilken 
utsträckning resultaten från studien kan överföras till andra grupper. Vi har försökt att få en så 
hög överförbarhet som möjligt i studien, detta har vi gjort genom att vi har intervjuat 
respondenter från så många fallföretag som vi ansåg att vi skulle kunna hantera under denna 
tidsbegränsade studie. Självklart är vi införstådda i att det krävs ett omfattande antal studier 
för att kunna uppnå en riktigt hög överförbarhet, men vi anser att vi gjort det vi kunnat för att 
uppnå en så hög överförbarhet som möjligt. 
 
Enligt Larsson (2005, s. 4) är det inom forskning med hermeneutisk ansats ett kvalitetskrav att 
redovisa sin förförståelse då förförståelsen påverkar vårt tolkande och vårt perspektiv. Vi har 
viss förförståelse för ett balanserat styrkort då vi båda läst en kurs inom verksamhetsstyrning 
där det varit en del av kursens innehåll att förstå grunderna i ett balanserat styrkort. Vi hade 
dock inga förkunskaper alls över vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs. Vi anser härmed att vi levt upp till kvalitetskravet om att 
redovisa förförståelse genom att vi använt oss av metoden som Larsson (2005, s. 4) 



 

15 
 

förespråkar, nämligen att deklarera personliga erfarenheter som kan anses vara betydelsefulla 
och relevanta. Enligt Svensson (1996, s. 60) är det viktigt att forskaren inte låter sig begränsas 
av sina förkunskaper utan är öppen för ny kunskap, vi har därför varit väldigt noga med att 
inte ha några förutfattade meningar vid våra intervjutillfällen utan istället varit öppna för ny 
kunskap. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen skall lägga en grund inför våra empiri- och analys kapitel. För 
att kunna diskutera vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs behöver vi börja med att definiera SMEs och dess karaktärsdrag för att vidare 
diskutera hur verksamhetsstyrningen ser ut i SMEs. Detta gör vi för att skapa en referensram 
över vad det är för sorts verksamhet som vi ska diskutera om ett balanserat styrkort skulle 
kunna tillföra något till. Nästa del handlar om att ge en bild över vilka förutsättningar som 
krävs för att kunna ta till sig det som ett balanserat styrkort är tänkt att tillföra. För att ha 
möjlighet att leva upp till vårt syfte behöver vi också skapa en bild över de olika 
generationerna av ett balanserat styrkort och vilka aspekter de är tänkt att tillföra 
verksamhetsstyrningen i företag. Vi behöver även ta upp hur ett balanserat styrkort kan 
tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning. För att inte bli alltför subjektiva har 
vi även valt att ta upp en del av den kritik och de svårigheter som upplevts med ett balanserat 
styrkort. Vi kommer också skapa en bild över tidigare forskning om ett balanserat styrkort i 
SMEs. Slutligen kommer vi att sammanfatta den teoretiska referensramen och även skapa en 
modell för att visa vad vi fått fram och vad vi tar med oss till empiri- och analys kapitlen. 
 
3.1 SMEs 
För att kunna leva upp till vårt syfte anser vi det nödvändigt att definiera SMEs. Detta gör vi 
både genom att förklara vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ett företag ska vara 
SMEs, men även genom att ge en bild över de karaktärsdrag som utmärker SMEs. Detta för 
att veta vad det är för form av verksamhet vi har som utgångspunkt för våra diskussioner 
kring vad ett balanserat styrkort kan tillföra. 
 
EU:s definition av SMEs säger att alla företag som har mellan 10-250 anställda och en årlig 
omsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 
miljoner euro är SMEs (European Commission, 2005, s. 14). 
 
Cocca och Alberti (2010, s. 191) menar att även om siffror ofta används för att definiera 
SMEs, är det minst lika intressant att se vilka karaktärsdrag som utmärker dem. Welsh och 
White (1981, s. 2) menar att det är viktigt att vara medveten om att SMEs inte är ett litet stort 
företag då det finns skillnader mellan SMEs och stora företag. Enligt Rompho (2011, s.42) 
arbetar SMEs på väldigt turbulenta marknader vilket Marri, Gunasekaran och Grieve (1998, s. 
936) menar att SMEs kan handskas med då de har en förmåga att fort reagera på förändrad 
efterfrågan på marknaden, vilket även Appiah-Adu och Singh (1998, s. 525) antyder då de 
skriver att SMEs har korta beslutskedjor, förståelse och respons gentemot kundernas behov. 
Enligt Ghobadian och Gallear (1997, s. 129) har SMEs en begränsad kundbas och en mycket 
hög grad av konkurrens inom de externa miljöerna att ta hänsyn till. Ett sätt för företag att 
hantera det kan vara de personliga relationer som Marri, Gunasekaran och Grieve (1998, s. 
936) hävdar ofta finns inom SMEs, vilket leder till en informell och effektiv kommunikation 
som företag kan använda för att lösa problem och för att anpassa sig till förändringar i den 
externa miljön. Till grund för dessa personliga relationer kan de decentraliserade 
organisationerna med väldigt få hierarkiska nivåer som Ghobadian och Gallear (1997, s. 129) 
menar att SMEs besitter ligga till grund för. Ett av de mest framträdande karaktärsdragen för 
SMEs som flera forskare, däribland Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s. 27) tagit upp är 
SMEs begränsade resurser i form utav finansiella, IT och humana resurser, de begränsade 
humana resurserna tar sig enligt Ghobadian och Gallear (1997, s. 129) uttryck genom att 
personal kan ha begränsad utbildning och att personalutveckling sker i liten skala.  
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Denna genomgång ger oss en bild över att SMEs har en hel del utmärkande karaktärsdrag 
som vi kommer att ha med oss i diskussionerna kring vad ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
3.2 Verksamhetsstyrning i SMEs 
Ovan har vi gett en bild över hur definitionen av SMEs ser ut och vilka specifika 
karaktärsdrag de har. Vi vill nedan ge en bild av vilken sorts verksamhetsstyrning vi ämnar 
studera och hur den verksamhetsstyrningen ser ut i SMEs. Detta gör vi för att skapa en 
referensram kring vad vi utgår från när vi diskuterar om vad ett balanserat styrkort skulle 
kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
Enligt Wang och Huynh (2013, s. 2) går verksamhetsstyrning ut på att ta fram viktig 
information till ledande befattningshavare för att de ska kunna fatta rätt beslut gällande 
företagen. Langfield-Smith (1997, s. 208) menar att verksamhetsstyrning kan vara informell 
eller formell. Vi har valt att inrikta oss på formell verksamhetsstyrning som enligt Langfield-
Smith (1997, s. 208) går ut på att säkerställa att särskilt uppsatta mål skall bli uppnådda och 
att detta sker genom övervakning och mätning av relevanta mått. Simons (1995, s. 5) 
definierar denna form av verksamhetsstyrning som de formella informationsbaserade rutiner 
och procedurer som ledande befattningshavare använder för att bibehålla eller förändra 
mönster inom företag. Det är med dessa utgångspunkter vi nedan diskuterar hur 
verksamhetsstyrningen ser ut i SMEs och det ligger sedan till grund för diskussionerna kring 
vad ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
Enligt Perren, Berry och Partridge (1998, ss. 351-352) finns det många olika faktorer som 
påverkar hur verksamhetsstyrningen ser ut i SMEs vilket tyder på att det kan vara svårt att ge 
något entydigt svar över hur verksamhetsstyrningen i SMEs ser ut. Giannopoulos et al. (2013, 
s. 13) studie stödjer till viss del denna tes då deras studie tyder på att det används olika former 
av mått för att säkerställa att mål uppnås. Det blir dock tydligt i Giannopoulos et al. (2013, s. 
13) studie att det är den traditionella finansiella verksamhetsstyrningen som är klart vanligast 
inom SMEs då det är mest finansiella mått som mäts och följs upp. Detta har även 
Greenhalgh (2000, ss. 419–421) uppmärksammat i sin fallstudie där det visar sig att 
traditionell verksamhetsstyrning i form av budget är det vanligaste bland SMEs. Enligt 
Hudson, Smart och Bourne (2001, s. 1108) är verksamhetsstyrningen i SMEs ofta reaktiv, 
vilket innebär att de reagerar och agerar i efterhand, även detta skulle kunna tyda på att 
verksamhetsstyrningen i SMEs är traditionellt finansiellt inriktad då Kanji (2002, s. 716) 
menar att företag med traditionell verksamhetsstyrning ofta får en reaktiv funktion.  
 
Greenhalghs (2000, s. 420) studie indikerar på att SMEs tar sina beslut på finansiella underlag 
såsom budget och planerade kostnader för besluten. Hudson Smith och Smith, (2007, s. 395) 
menar att det inte är konstigt att många SMEs förlitar sig till ekonomisk planering då det visat 
sig vara den viktigaste faktorn för överlevnad för SMEs. Hudson Smith och Smith  (2007, s. 
395) menar att det ändock kan ses som en begränsning att SMEs många gånger endast förlitar 
sig till ekonomisk information då detta innebär att ledande befattningshavare inom SMEs 
många gånger inte får någon översikt över helheten, även Perren, Berry och Partridge (1998, 
s. 351) menar att det kan finnas incitament för SMEs att utveckla dess formella 
verksamhetsstyrning. 
 
Vad gäller planering genom visioner och strategier visar Stonehouse och Pembertons (2002, s. 
858) studie på att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan SMEs där vissa arbetar med sådan 
planering medan andra inte gör det. 
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Denna genomgång indikerar på att verksamhetsstyrningen i SMEs många gånger baseras på 
finansiell information, den visar även på att det finns forskare som menar på att det kan finnas 
behov av mer utvecklad formell verksamhetsstyrning i SMEs. Genomgången visar även på att 
det är väldigt spretigt vad gäller visioner och strategier inom SMEs. Det är viktigt att ha detta 
med oss till våra empiri och analys kapitel för att veta vad vi utgår från när vi resonerar kring 
vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
  
3.3 Förutsättningar för balanserat styrkort  
För att kunna resonera kring vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs anser vi det viktigt att klargöra vilka förutsättningar företag 
måste ha för att kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort kan tillföra. Enligt Gautreau 
och Kleiner (2001, s. 154) är dessa förutsättningar att företag måste ha en vision och en 
strategi, då ett balanserat styrkort inte hjälper ledarna inom företag att ta fram dessa. Vi vill 
därför skapa en bild över vad visioner och strategier är. 

3.3.1	  Vision	  
Collins och Porras (1996, s. 66) hävdar att en vision skall ge vägledning om vilka kärnvärden 
inom företag som ledare vill behålla och vad de vill uppnå i framtiden. De menar vidare att en 
väl genomarbetad vision består av två delar, nämligen kärnideologi och en utstakad framtid. 
Kärnideologin ska definiera vad företag står för och varför de existerar, medan den utstakade 
framtiden ska visa vad företag vill uppnå på lång sikt. Nanus (1996, s. 21) hävdar att 
ingenting ”bara händer” inom företag utan att saker händer när det finns en dröm om en bättre 
morgondag, någon bestämmer sig för att denna dröm ska slå in och handlar sedan för att 
denna dröm ska bli verklighet. Detta är enligt Nanus (1996, s. 21) vad en vison handlar om. 
Nanus (1996, s. 21) förklarar vidare hur en vision är ett långsiktigt mål som ses som realistisk, 
trovärdig och attraktiv inom organisationen. Nanus (1996, ss. 22,23) menar att det är en 
förutsättning att ha en vision för att kunna genomföra strategisk planering då det ger en tydlig 
riktning för den strategiska planeringen. 

3.3.2	  Strategi	  
Efter att företag etablerat en vision menar Werner och Xu (2011, s. 1) att de måste upprätta en 
strategi för hur denna vision skall uppnås. Författarna menar att det inte är tillräckligt att ha en 
vision att exempelvis bygga värde genom innovation, företag måste också ha en plan för hur 
de ska bygga upp denna innovation. Werner och Xu (2011, s. 1) hävdar att en strategi inte bör 
vara alltför snäv och tar som exempel upp att en strategi inte bör fokusera enbart på den 
finansiella delen av företag utan istället fokusera på företag som helhet. Enligt Gimbert, Bisbe 
och Mendoza (2010, s. 479) kan strategi delas in i två delar, nämligen formulering och 
implementering. Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010, s. 479) förklarar hur strategiformulering 
handlar om att företag definierar sina långsiktiga arbeten genom att tydliggöra hur de ska 
skapa värde genom handlingar samt genom att använda sina resurser på rätt sätt för att på så 
vis skapa konkurrensfördelar och öka företags prestanda. Strategiimplementering å andra 
sidan handlar enligt Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010, s. 479) om att omvandla strategier 
till handlingar för alla inom företag och att följa upp och utvärdera resultaten av dem. 
Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010, s. 479) menar att formuleringen och implementeringen 
är beroende av varandra då de som formulerar strategier i företag även måste ta hänsyn till hur 
de ska genomföras.  
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Enligt Werner och Xu (2011, s. 1) är det vanligen strategi implementeringen som skapar mest 
problem för företag, de menar att det finns fyra grundläggande anledningar till varför 
implementeringen vållar problem: 

1. Då strategin oftast formuleras på ledningsnivå känner de anställda många gånger inte 
till företagens strategier, vilket gör att de inte heller kan jobba mot dem. 

2. Även då de anställda känner till strategierna känner de att de inte kan göra någon 
skillnad för att företagen ska lyckas genomföra sina strategier eller inte. 

3. Även då de anställda känner till strategierna och känner att de kan påverka dem så kan 
implementeringen misslyckas, detta då de anställda inte vet vad de ska göra för att 
företagen ska lyckas genomföra sina strategier. 

4. Även då de anställda är fullt medvetna om företagens strategier och vet exakt vad de 
ska göra för att företagen ska lyckas genomföra dem så gör de anställda ändå inte detta 
alla gånger. Detta på grund av att de är fullt upptagna med sina dagliga rutiner och 
sina egna uppfattningar om vad de måste få gjort. 

 
Denna genomgång av vad visioner och strategier är för något är nödvändig då vi behöver 
skapa oss en bild av vad det är för slags förutsättningar som SMEs måste ha för att kunna ta 
till sig det som ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. Vi har även 
ansett det nödvändigt att lyfta fram att implementering av strategier är ett vanligt problem då 
det kan innebära att detta även gäller SMEs. 
 
3.4 Bidrag från olika generationer 
Enligt flertalet forskare, däribland Lawrie och Cobbold (2004, ss. 612–615) samt 
Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 363) har ett balanserat styrkort utvecklats mycket 
under åren, detta innebär att det inte går att säga exakt vad ett balanserat styrkort är. Detta på 
grund av att utvecklingarna har inneburit att ett balanserat styrkort har tillfört olika aspekter 
vid olika skeenden. För att kunna diskutera vad ett balanserat styrkort kan tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs behöver vi strukturera upp dessa utvecklingssteg. Detta gör vi 
genom att dela in ett balanserat styrkort i olika generationer där vi kommer att diskutera varje 
generation och vad de är tänkta att tillföra var för sig. Detta ger oss en referensram för vad de 
olika generationerna inom ett balanserat styrkort är tänkt att tillföra, vilket ger oss en 
möjlighet att återkomma till dessa generationer och resonera kring huruvida de skulle kunna 
tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs. 

3.4.1	  Generation	  ett	  
Tanken med denna första generation av ett balanserat styrkort är enligt Kaplan och Norton 
(1992, s. 71) att komplettera finansiella prestationsmätningar genom att tillföra icke-
finansiella prestationsmätningar som på lång sikt ska leda till att företag får bättre finansiella 
resultat. Kaplan och Norton (1992, s. 79) beskriver denna typ av ett balanserat styrkort som 
ett prestationsmätningssystem med företags strategi och vision i centrum. Vidare förklarar 
Kaplan och Norton (1992, s. 72) att prestationsmätningarna bör göras inom företags viktiga 
faktorer. Dessa definierar Boynton och Zmud (1984, s. 17) som de faktorer där företag måste 
lyckas för att de skall nå framgång varför de måste få särskilt mycket uppmärksamhet. Genom 
att begränsa prestationsmätningarna till endast de viktiga faktorerna menar Kaplan och 
Norton (1992, s. 72) att risken för överflöd av information till de ledande befattningshavarna 
minskar. Även Malmis (2001, s.210) studie indikerar på detta då han sett att 
prestationsmätningar inom viktiga faktorer leder till att företag får tydligare fokus i sina 
prestationsmätningar. 
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Kaplan och Norton (1992, s. 72) förklarar att de viktiga faktorerna inte bara ska mätas, de ska 
även delas in i fyra olika perspektiv, finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna 
process perspektivet och lärande- och utvecklingsperspektivet. Prestationsmätningar inom 
dessa fyra olika perspektiv menar Kaplan och Norton (1992, s. 72) skall ge företag svar på 
fyra grundläggande frågor: 
 

• Hur uppfattar ägarna oss? (finansiella perspektivet) 
• Hur uppfattar kunderna oss? (kundperspektivet) 
• Vad måste vi vara bäst på för att möta kundernas behov? (interna process 

perspektivet) 
• Hur kan vi fortsätta förbättra oss? (lärande- och utvecklings perspektivet) 

 
Nedan ges en bild över hur arbetet inom de olika perspektiven är tänkt att gå till för att kunna 
ge svar på de fyra grundläggande frågorna. 
 
Finansiella perspektivet – hur uppfattar ägarna oss? 
Kaplan och Norton (1992, s. 77) hävdar att de mått som väljs inom detta perspektiv skall 
uppfylla två syften, nämligen att fastställa de ekonomiska resultat som strategierna förväntas 
leda till samt ligga till grund för de mått som väljs inom de andra perspektiven. Detta menar 
Kaplan och Norton (1992, s. 77) leder till att företag kan utvärdera huruvida de operationella 
åtgärderna faktiskt leder till finansiella förbättringar, gör de inte det måste valda strategier och 
åtgärder omarbetas. Vanliga mått inom detta perspektiv är enligt Kaplan och Norton (1992, s. 
77) samt Werner och Xu (2011, s.2) lönsamhet, tillväxt och aktieägarvärde. Genom att arbeta 
på detta vis menar Kaplan och Norton (1992, 72) att företag ska få svar på hur ägarna 
uppfattar dem. 
 
Kundperspektivet – hur uppfattar kunderna oss? 
Enligt Kaplan och Norton (1992, s. 73) är de flesta affärsidéerna fokuserade på kunder vilket de 
menar leder till att det är viktigt för företag att veta hur de presterar utifrån kundernas perspektiv. 
Enligt Werner och Xu (2011, s. 2) ska ett kundperspektiv få företag att fokusera på hur de 
bedöms av sina kunder i förhållande till hur de vill bedömas av sina kunder. Enligt Kaplan och 
Norton (1992, s. 73) ska detta ske genom att företag inom ett kundperspektiv skall bryta ner sina 
affärsidéer till konkreta åtgärder som reflekterar de faktorer som spelar störst roll för kunder. 
Genom detta arbetssätt hävdar Kaplan och Norton (1992, s.72) att företag ska få svar på hur 
kunderna uppfattar dem. 
 
Interna processperspektivet – vad måste vi bli bäst på för att möta kundernas behov? 
Kaplan och Norton (1992, s. 75) menar att det är viktigt med kundbaserade mått, men att 
företag även måste se till att skapa planer över vad de måste göra internt för att kunna möta 
kundernas förväntningar då det trots allt är så att utmärkta prestationer i ett kundperspektiv 
härrör från processer, beslut och mått inom företag. Kaplan och Norton (1992, s. 75) menar 
därför att de nyckelfaktorer som väljs ut inom detta perspektiv bör utgå från de processer 
inom företag som har störst inverkan på kundnöjdhet. Kaplan och Norton (1992, s. 75) menar 
att ett sådant exempel skulle kunna vara anställdas kompetens. Enligt Werner och Xu (2011, 
s. 2) är det viktiga inom detta perspektiv att välja ut mått som fokuserar på att få jobbet gjort, 
med det menar de att måtten bör fokusera på de viktiga processerna för att exempelvis kunna 
producera en produkt av högsta kvalitet. Kaplan och Norton (1992 s.72) menar att detta ska 
leda till att företag får kontroll över vad de måste bli bäst på för att möta kundernas behov. 
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Lärande- och utvecklingsperspektivet – hur kan vi fortsätta förbättra oss? 
Enligt Kaplan och Norton (1992, s. 75) är kundperspektivet och det interna process 
perspektivet de två perspektiv som är viktigast för att företag ska kunna stå emot konkurrens. 
Kaplan och Norton (1992, s. 75) menar dock att de faktorer som är viktiga för framgång hela 
tiden förändras och att det därför är viktigt med kontinuerliga förbättringar. Även Werner och 
Xu (2011, s. 3) antyder detta då de menar att lärande- och utvecklings perspektivet är det 
viktigaste perspektivet då de största utmaningarna för företag inte är att lyckas idag utan 
snarare att lyckas följa utvecklingen och därmed nå framgång över tid. Werner och Xu (2011, 
s. 3) menar därför att detta perspektiv skall fokusera på alla de viktiga aspekter som kan 
förbereda företag på vad som kan hända i framtiden. Både Kaplan och Norton (1992, s. 75) 
samt Werner och Xu (2011, s. 3) menar att faktorer som det många gånger fokuseras på inom 
detta perspektiv är utveckling av existerande produkter, framtagning av nya produkter 
tekniska trender och utbildningar för anställda.  
 
Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 381) har i sin studie sett att många företag inte 
använder sig av lärande- och utvecklingsperspektivet eller liknande perspektiv, detta kan 
verka märkligt då Werner och Xu (2011, s. 3) skriver att detta perspektiv är det viktigaste och 
även gett konkreta exempel på företag som inte använt sig av detta perspektiv där det visat sig 
att de företagen inte hängt med i utvecklingar på marknaderna vilket har lett till att de gjort 
dåliga finansiella resultat. 
 
Denna generation av ett balanserat styrkort där prestationsmätning skall ske inom fyra 
perspektiv och viktiga faktorer illustreras genom modellen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4; Egen variant av Kaplan och Nortons (1992, s. 72) balanserade styrkort. 
Denna figur visar hur mätningarna skall ske inom de fyra perspektiven samt att de skall utgå från visionen och 
strategin inom företag. 
 
Genom att göra prestationsmätningar för de viktiga faktorerna inom fyra olika perspektiv 
menar Kaplan och Norton (1992, s. 73) att ledare i en enda rapport kan få en helhetsbild över 
hur företagen presterar som helhet. Denna sammanfattande rapport kan även hjälpa ledare att 
undvika suboptimering då ledare genom att se till flera viktiga faktorer samtidigt kan se hur 
en förbättring inom ett område kan påverka något inom ett annat område. Kaplan och Norton 
(1992, s. 79) menar att detta skall leda till att företag ska se och röra sig framåt istället för 
bakåt. 
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Ur denna genomgång tar vi med oss att generation ett av ett balanserat styrkort framförallt 
tillför perspektivseende och kontroll över viktiga faktorer, innebörden i detta är att arbetet 
med denna generation av ett balanserat styrkort är att göra prestationsmätningar inom flera 
olika perspektiv och inom viktiga faktorer. 

3.4.2	  Generation	  två	  
Enligt Lawrie och Cobbold (2004, s. 614) påbörjades en utveckling av den första 
generationens balanserat styrkort ganska snart efter att den utarbetats och börjat användas. 
Den stora utvecklingen som skedde menar Lawrie och Cobbold (2004, s. 614) var införandet 
av ett orsak-verkan samband. För att ge en tydligare förklaring av hur ett orsak-verkan 
samband är tänkt att fungera kommer vi nedan att ge en kortare beskrivning av hur Kaplan 
och Norton (1999, ss. 36–37) förklarar att ett orsak-verkan samband inom ett balanserat 
styrkort kan se ut. 
 
Kaplan och Norton (1999, s. 36) diskuterar ett exempel där avkastning på arbetande kapital 
används som nyckelfaktor inom det finansiella perspektivet, då blir nästa steg att diskutera 
vilken faktor inom kundperspektivet som påverkar avkastning på arbetande kapital, här menar 
Kaplan och Norton (1999, s. 36) att kunders upprepade köp och höga kundlojalitet skulle 
kunna vara en sådan faktor och därför måste det utarbetas en nyckelfaktor som fokuserar på 
att få en hög nivå av detta, exempelvis hög kundnöjdhet. Kaplan och Norton (1999, s. 36) 
förklarar vidare att nästa steg då blir att fundera över vilka interna processer som påverkar 
kundnöjdhet, och menar att det skulle kunna vara hög kvalitet på produkter, inom lärande- 
och utvecklings perspektivet bör det då utformas en nyckelfaktor som fokuserar på de 
anställdas utbildningsnivå där högre utbildad personal inom området skall ge högre kvalitet på 
produkter. Detta är vad Kaplan och Norton (1999, s. 37) kallar en hel orsakskedja genom ett 
balanserat styrkorts samtliga fyra perspektiv med det som Kaplan och Norton (2004, s. 32) 
kallar för en tydlig utgångspunkt i det finansiella perspektivet. 
 
Enligt vissa forskare är detta orsak-verkan samband en oerhört viktig del av ett balanserat 
styrkort, exempelvis hävdar Hoque och James (2000, s. 3) samt Nørreklit (2000, s. 70) att 
detta samband gör att ett balanserat styrkort differentierar sig från andra 
prestationsmätningssystem. Detta orsak-verkan samband har dock blivit kritiserat, Nørreklit 
(2000, s. 82) exempelvis hävdar att de orsak-verkan samband som Kaplan och Norton syftar 
på inte existerar utan att det snarare är ett logiskt samband mellan de olika perspektiven. 
Nørreklit (2000, s. 82) använder ett exempel där hon menar att ett samband där hög 
kundnöjdhet och låg kostnad ger finansiella resultat inte kan anses vara ett kausalt orsak-
verkan samband utan enbart fullständigt logiskt. Även om det finns forskning, exempelvis 
Jones och Sasser, Jr (1995, s. 5), som hävdar att kundnöjdhet och kundlojalitet är de enskilt 
viktigaste faktorerna för långsiktig finansiell framgång menar Nørreklit (2000, s. 73) att detta 
ändock inte är något som Kaplan och Norton kan använda till sitt försvar då sambandet trots 
detta fortfarande enbart är logiskt. Till Kaplan och Nortons försvar hävdar dock Ittner och 
Larcker (1998, s. 32) att de funnit att kundnöjdhet är en ledande indikator för finansiell 
prestanda. 
 
Det verkar inte bara vara inom forskningen som synen på detta orsak-verkan samband skiljer 
sig åt, i Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 381) studie visar det sig nämligen att 
endast vartannat av företagen som använder ett balanserat styrkort även använder sig utav 
orsak-verkan sambandet. Detta verkar dock inte bero på att ledare i företag inte tror på 
sambandet. Malmis (2001, s. 210) studie visar nämligen att de flesta ledare inte verkar ha 
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förstått tanken med ett orsak-verkan samband, och i de fall där ledare förstått orsak-verkan 
sambanden visar det sig även att många av dem anser att de inte kommit så långt att de kan 
välja ut mått med ett samband då de inte vet hur saker och ting påverkar varandra. Ahn (2001, 
s. 453) har i sin fallstudie uppmärksammat att ett problem med att hitta orsak-verkan samband 
kan vara att det nästan alltid går att se någon form av koppling mellan olika mått vilket gör 
det svårt att utesluta vissa mått. 
 
Den stora utvecklingen med denna generation som vi pekat på var införandet av ett orsak-
verkan samband. Lawrie och Cobbold (2004, s. 614) förklarar att även en strategisk karta 
infördes, tanken med den strategiska kartan var enligt Kaplan och Norton (2001, ss. 89–90) 
att sätta strategiska mål inom alla fyra perspektiv och även handlingsplaner för hur dessa 
strategiska mål skulle uppnås vilket skulle ge en tydligare strategisk koppling än generation 
ett av ett balanserat styrkort. 
 
Denna generation av ett balanserat styrkort kan illustreras genom figuren nedan. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5; Egen variant av Kaplan och Nortons (2004, s. 53) balanserade styrkort och strategiska karta. 
Pilarna mellan perspektiven syftar till det orsak-verkan samband som ett balanserat styrkort här utvecklats med 
som skall leda till finansiella resultat, samt att ett balanserat styrkort här även kompletterats med en strategisk 
karta med strategiska mål och handlingar för att uppnå dem. 
 
Ur denna genomgång framgår att det som generation två av ett balanserat styrkort framförallt 
tillför och som vi väljer att ta med oss till empiri- och analyskapitlen är ett orsak-verkan 
samband där tanken är att företag med utgångspunkt från målen i det finansiella perspektivet 
ska välja mått inom de andra perspektiven som påverkar varandra vilket leder till finansiella 
resultat.  
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3.4.3	  Generation	  tre	  
Enligt Lawrie och Cobbold (2004, s. 616) är den tredje generationens balanserat styrkort en 
förenklad variant av ett balanserat styrkort med orsak-verkan samband och strategisk karta. 
Här är nämligen den strategiska kartan bortplockad och ersatt av tidsbestämda mål och orsak-
verkan sambandet förenklat med endast två perspektiv. 
 
Tidsbestämda mål 
Lawrie och Cobbold (2004, s. 616) förklarar hur en del av utvecklingen med denna generation 
av ett balanserat styrkort var att företag skulle fastslå var de vill befinna sig vid en viss 
tidpunkt för att på så vis underlätta utvärderingen av ett balanserat styrkort då de strategiska 
målen ofta inte löper över samma tidsperiod. Genom att fastslå var företag vill befinna sig 
inom en viss tidpunkt menar Lawrie och Cobbold (2004, s. 616) att ledare tvingas att 
reflektera över vilka konsekvenser de val av strategiska mål som gjorts kan få för 
organisationen i ett längre tidsperspektiv. Lawrie och Cobbold (2004, s. 617) förklarar att 
denna fastslagning av destination från början var tänkt att göras i slutet av processen vid 
utarbetandet av ett balanserat styrkort, men de hävdar vidare att det visade sig att ledare ofta 
tyckte att en diskussion kring destinationen ledde till att de strategiska målen blev lättare att ta 
fram varför denna process många gånger har gjorts i början av utarbetandet av ett balanserat 
styrkort. 
 
Färre perspektiv 
Lawrie och Cobbold (2004, s. 617) samt Lawrie, Cobbold och Marshall (2004, s. 363) menar 
att många som använt denna generation av ett balanserat styrkort har valt att gå från de fyra 
perspektiven i ett balanserat styrkort, de förklarar hur många företag istället valt två 
perspektiv. Lawrie och Cobbold (2004, s.618) samt Lawrie, Cobbold och Marshall (2004, s. 
362) förklarar att ett av perspektiven kallas för aktivitetsperspektivet där företag många 
gånger placerat mått från interna processer samt lärande- och utvecklings perspektivet och att 
det andra perspektivet kallas utfallsperspektiv där mått från finansiella- och kundperspektivet 
använts. Utöver detta menar författarna att det finns möjlighet att placera in andra mått vilket 
de menar leder till att det inte blir någon diskussion om saknade perspektiv utan att det viktiga 
istället blir om rätt aktiviteter är representerade och om resultaten från dem är 
tillfredsställande. Lawrie och Cobbold (2004, s. 618) menar också att detta underlättar vid 
arbetet med orsak-verkan samband då det endast gäller att fördela mätningarna inom 
aktivitets- eller utfallsperspektiv och att det viktiga är att utfallen från aktiviteterna blir 
positiva. 
 
Denna generation av ett balanserat styrkort kan illustreras genom figuren nedan. 
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Figur 6; Egen variant av Lawrie och Cobbolds (2004, s. 617) styrkort med destination och två perspektiv. 
Denna figur visar hur fyra perspektiv blivit två samt hur måtten inom aktivitetsperspektivet skall driva måtten 
inom resultatperspektiven vilket skall leda till att de tidsbestämda målen skall uppnås. 
 
Från denna genomgång tar vi med oss att denna generation av ett balanserat styrkort är tänkt 
att tillföra tidsbestämda mål och färre perspektiv för att på så vis förenkla vid utvärdering av 
strategier samt underlätta för företag att arbeta med ett orsak-verkan samband. 

3.4.4	  Generation	  fyra	  
Utöver att fungera som ett prestationsmätningssystem menar Kaplan och Norton (1996a, s. 
75) att ett balanserat styrkort även kan användas som ett strategiskt ledningssystem. 
Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 367) hävdar att detta sker genom att ett fullt 
utvecklat balanserat styrkort inte bara ska beskriva strategin i form av mått utan även 
användas för att implementera den vilket Nørreklit (2000, s. 81) hävdar är ett av de viktigaste 
användningsområdena med ett balanserat styrkort. Otley (2001, s. 249) hävdar att steget från 
att använda ett balanserat styrkort som prestationsmätningssystem till att använda det för att 
implementera strategier nödvändigtvis inte behöver vara ett stort, men däremot viktigt steg. 
Författaren påpekar att det finns många företag som har bra prestationsmätningssystem och 
förutsättningar för att implementera strategierna men där ledarna ändå har svårt att översätta 
dem till handlingar. 
 
Malmi (2001, s. 211) har i sin studie hos 17 företag som använder ett balanserat styrkort 
kommit fram till att ett balanserat styrkort kan ses som ett verktyg för att implementera 
strategier minst lika mycket som ett verktyg för prestationsmätning. Detta grundar Malmi 
(2001, s. 211) på att många av de företag som han studerat använder sina balanserade styrkort 
för implementering av strategier. Detta styrks ytterligare vid Speckbacher, Bischof och 
Pfeiffer (2003, s. 378) studie där de studerat vad ett balanserat styrkort inneburit för företag, 
och då fått kommentarer såsom ”working with BSC reworks strategy, making it more 
concrete” och ”It was the BSC that first made strategy understandable for the staff”.  
 
Kaplan och Norton (1996a, s. 77) menar att implementering av strategier genom ett balanserat 
styrkort sker inom fyra processer, vi kommer nedan ge en bild över hur arbetet inom de olika 
processerna är tänkt att gå till. 
 
Process ett - översätta vision och strategi 
Kaplan och Norton (1996a, s. 75) hävdar att visioner kan vara svåra att översätta till 
operationella handlingar och därmed svåra för alla anställda att ta till sig. Därför menar 
Kaplan och Norton (1996a, s. 76) att visioner måste översättas till konkreta strategier som alla 
förstår, som kan kommuniceras och som det kan skapas samförstånd kring inom företagen. 
Ahn (2001, s. 457) har i sin studie sett att ett balanserat styrkort är en bra modell för att 
översätta strategierna. Däremot fann Ahn (2001, s. 457) att Kaplan och Nortons modell inte 
gav någon klar struktur för hur samförstånd kring strategierna bör skapas vilket kan innebära 
problem då företag får utforma denna del av processen själva. 
 
Process två - kommunicera och länka samman. 
Efter att i den första processen gjort visioner och strategier förståeliga menar Kaplan och 
Norton (1996a, s. 76) att det är viktigt att kommunicera ut strategierna till alla anställda. Detta 
kan enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 80) vara en lång och tuff process, de hävdar vidare 
att ett brett deltagande är oerhört viktigt för att få arbetet med ett balanserat styrkort att lyckas 
varför denna process ändock är nödvändig.  
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Kaplan och Norton (1996a, s. 80) menar att den medvetenhet som skapas vid 
kommunikationen dock inte är tillräcklig för att ändra människors beteenden. För att detta ska 
kunna göras menar Kaplan och Norton att de strategiska målen för företagen måste översättas 
till konkreta mål för avdelningar och möjligtvis även individer. Efter att ha kommunicerat och 
sedan även satt mål menar Kaplan och Norton (1996a, s. 81) att strategierna blivit konkret för 
alla inom företagen då alla förstår vad de innebär och vad som krävs av dem för att de skall 
kunna uppnås. Ahn (2001, s. 457) menar att denna process fungerat mycket bra där han gjort 
sin fallstudie, ett balanserat styrkorts logiska struktur och den möjlighet det ger att knyta 
handlingar till strategiska mål gjorde det möjligt för anställda att förstå målen och även vad de 
själva kunde göra för att de skulle uppnås. 
 
Process tre - skapa affärsplan  
Under denna process ska företag enligt kaplan och Norton (1996a, s. 76) integrera deras 
affärsmässiga och finansiella planeringar med ett balanserat styrkort för att få dem att 
samspela med den strategiska planeringen. Enligt Kaplan och Norton (1996a, s.82) är detta en 
oerhört viktig process då olika avdelningar många gånger arbetar med olika processer som 
behöver synkroniseras. 
 
Enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 82) ska arbetet inom denna process utgå från de 
strategiska mål som sätts inom ett balanserat styrkort, för att sedan ta strategiska beslut för hur 
dessa mål skall uppnås. Kaplan och Norton (1996a, s. 83) menar att ett av de viktigaste 
strategiska besluten som skall tas här är att företagen måste se till de strategiska målen och 
baserat på dessa fördela sina resurser då de strategiska målen är baserade på de, för företagen, 
viktiga faktorerna och det således är där resurserna bör användas. Ahns (2001, s. 457) 
erfarenhet från den tredje processen är att det kan låta ganska enkelt att fördela resurserna 
utifrån de strategiska och nedbrutna mål som blivit beslutade inom tidigare kategorier. 
Däremot menar Ahn (2001, s. 457) att det visar sig att detta inte är så lätt i praktiken och att 
denna tredje process skulle behöva bli mer specificerad för att kunna användas fullt ut av 
företag. 
 
Kaplan och Norton hävdar att det inom denna process även bör skapas kortsiktiga mål för de 
mätningar som skall göras inom ett balanserat styrkort, detta för att företag kontinuerligt ska 
kunna följa upp de åtgärder de gjort för att klara av målen och för att se om det gett några 
resultat. 
 
Process fyra - återkoppling och lärande 
Kaplan och Norton (1996a, s. 84) menar att de tre ovan beskrivna processerna är av stor vikt 
vid implementeringen av strategier men att de inte är tillräckliga då världen ständigt är under 
förändring. Kaplan och Norton (1996a, s. 84) hävdar därför att denna fjärde process är 
nödvändig för att skapa det som de kallar för double-loop learning. Enligt Argyris (1991, s. 4) 
handlar double-loop learning om att företag inte bara ska försöka lösa sina problem, utan 
framförallt fundera över varför de fått dessa problem och vad de kan förändra för att inte få 
samma problem igen. Kaplan och Norton (1996a, s. 84) menar att denna fjärde process ger tre 
verktyg för double loop learning där några av dem tagits upp i tidigare processer men det är 
nu när de används tillsammans som de blir en källa till double-loop learning.  

1. Det hjälper företag föra ut sin strategi. 
2. Ett balanserat styrkort ger företag möjlighet till återkoppling då företag skapar 

kortsiktiga mål som ska kunna följas upp kontinuerligt. 
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3. Användning av ett balanserat styrkort ger ledare en möjlighet att ha möten där de kan 
göra en strategiöversyn och använda den ovan nämnda återkopplingen för att diskutera 
om den valda strategin verkar vara den rätta, och om inte vad som måste förändras. 

Ahn (2001, s. 457) menar att han sett i sin studie att detta är en mycket viktig process där 
återkoppling och lärande kan triggas genom att de antaganden som gjorts angående mått och 
mål kan jämföras med de faktiska utfallen. 
 
Denna generation av ett balanserat styrkort illustreras genom figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7; Egen variant av Kaplan och Nortons (1996a, s. 77) strategiska ledningssystem. 
Denna figur illustrerar hur implementeringen av strategin skall gå till samt att pilarna visar att det är en 
fortgående process. 
 
Ur denna genomgång kan vi se att denna generation av ett balanserat styrkort tillför ett 
ramverk för implementering av strategier vilket görs genom fyra processer.  
 
3.5 Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
Enligt flertalet studier (Ahn, 2001; Malmi, 2001; Mooraj, Oyon & Hostettler, 1999) kan ett 
balanserat styrkort påverka annat inom verksamhetsstyrningen än just prestationsmätningar 
och implementering av strategier. Därför är vi av den åsikten att vi måste relatera till övrig 
verksamhetsstyrning för att kunna belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs. För att kunna analysera detta behöver vi här i den teoretiska 
referensramen ge en bild över hur tidigare forskning pekat på att ett balanserat styrkort tillfört 
till övrig verksamhetsstyrning. 

3.5.1	  Budget	  
Diskussionen inom tidigare forskning angående ett balanserat styrkort i relation till budget är 
splittrad. Exempelvis menar Kaplan och Norton (1996a, s. 82) att budgetarbetet bör integreras 
med utformningen av ett balanserat styrkort för att på så vis säkerställa att budgets stödjer 
valda strategier. Malmi (2001, s. 212) har undersökt huruvida företag som använder ett 
balanserat styrkort faktiskt ändrat sitt budgetarbete. Det har där visat sig att ett balanserat 
styrkort och budgets, de allra flesta gångerna, utformas i två helt skilda processer som inte 
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påverkar varandra. Malmi (2001, s. 212) har dock uppmärksammat att det i enstaka fall finns 
företag som ersatt sin budget med ett balanserat styrkort som utvärderingsverktyg, vilket 
inneburit att företagen fortsatt göra finansiella prognoser men utvärderat prestationer genom 
sina balanserade styrkort. Ax och Bjørnenak (2005, s. 30) har sett att det finns trendsättande 
företag inom Skandinavien som gått ett steg längre och helt och hållet ersatt sina budgets med 
ett balanserat styrkort.  
 
Ahn (2001, s. 454) har i sin fallstudie kommit fram till att ett balanserat styrkort kan vara ett 
bra komplement till budgeten. Genom att se till ett balanserat styrkort och vad som ligger i 
fokus menar Ahn (2001, s. 454) att företaget som han studerat fått information om vilka 
kostnader som kommer att komma vilket företaget således kunnat budgetera för. Vid 
användning av ett balanserat styrkort hävdar Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 5) att 
det är oerhört viktigt att budgetarbetet har styrkortet som utgångspunkt, då detta leder till att 
det långsiktiga strategiska arbetet avspeglar sig även på budgeten. 

3.5.2	  Beslutsfattande	  
Enligt Fernandes, Raja och Whalley (2006, s.624) skall ett balanserat styrkort leda till att 
ledande befattningshavare ska kunna fokusera på beslutsfattande istället för att analysera en 
massa data. Martinsons, Davison och Tse (1999, s. 71) hävdar att ett balanserat styrkort 
främst kan ses som ett verktyg som skall underlätta beslutsfattande. Detta menar tidigare 
forskning (Fernandes, Raja & Whalley 2006, s. 624; Kaplan och Norton, 1992, s. 73; Mooraj, 
Oyon & Hostettler, 1999, s. 481) sker genom att ett balanserat styrkort erbjuder ledande 
befattningshavare en överblicksbild över företagen som helhet och samlar hur företagen 
presterar inom de viktigaste faktorerna i en enda rapport.  
 
Farooq och Hussain (2011, ss. 754,755) samt Martinsons, Davison och Tse (1999, ss. 75,77) 
menar att prestationsmätningar inom viktiga faktorer och olika perspektiv ger ledande 
befattningshavare en bild av vad som händer och varför det händer vilket möjliggör 
välgrundade beslut som baseras på lämplig information istället för endast intuition. Stewart 
och Carpenter-Hubin (2001, s. 40) påpekar att även om de instämmer om att välgrundade 
beslut kan tas med ett balanserat styrkort är det viktigt att komma ihåg att det inte kan ses som 
ett recept som garanterar rätt beslut, men att det ger ledare underlag för att ta bra beslut.  
 
Farooq och Hussain, (2011, ss. 754,755) menar att ett balanserat styrkort ger möjlighet att 
utvärdera vilka effekter tidigare åtgärder inneburit och hur effektiva tidigare beslut varit. 
Detta kan vara en anledning till att Wiersma (2009, s. 249) och Stewart och Carpenter-Hubin 
(2001, s. 42) funnit att ett balanserat styrkort många gånger används för att rättfärdiga och 
utvärdera de beslut som tas. Stewart och Carpenter-Hubin (2001, s. 42) förklarar detta som att 
ett balanserat styrkort gör det enklare att klargöra de beslut som tagits med hjälp av resultat 
från prestationsmätning ur olika perspektiv vilket gör att det kan skapas samförstånd kring 
besluten. 
 
3.6 Kritik och svårigheter med ett balanserat styrkort 
Diskussionen ovan har varit inriktad på hur och vad ett balanserat styrkort kan tillföra 
verksamhetsstyrningen, för att inte bli alltför subjektiva bör vi även poängtera att ett 
balanserat styrkort har fått en del kritik och att en del företag som använt det har upptäckt 
svårigheter med det. Vi anser det därför relevant att lyfta fram en del av denna kritik och 
dessa svårigheter. 
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Neely, Adams och Crowe (2001, s. 6) menar att ett balanserat styrkort har för smal syn på 
företags intressenter då det enbart fokuserar på aktieägare och kunder men inte på exempelvis 
leverantörer, anställda, samarbetspartners eller det lokala samhället. Neely, Adams och Crowe 
(2001, s. 6) hävdar att detta är en svaghet då alla dessa intressenter kan ha betydande inverkan 
på företags framgång och resultat. Även Nørreklit (2000, s. 78) menar att det finns viktiga 
aspekter som ett balanserat styrkort inte tar upp, de menar att det är ett stort problem att ett 
balanserat styrkort inte ser till konkurrenter eller till teknologisk utveckling. Nørreklit (2000, 
s. 78) menar att de mått som tas fram bör jämföras med konkurrenter men att ett balanserat 
styrkort ej ger upphov till liknande åtgärder. Att ett balanserat styrkort inte tar hänsyn till 
konkurrenter eller teknisk utveckling menar Nørreklit (2000, s. 78) leder till att ett balanserat 
styrkort blir statiskt istället för dynamiskt. 
 
Nørreklit (2000, s. 78) har riktat mer kritik mot ett balanserat styrkort, hon hävdar att det inte 
tar hänsyn till strategisk osäkerhet vad gäller framtida händelser som skulle kunna påverka 
nuvarande strategier. Nørreklit (2000, s. 78) menar att risken med detta är att företag gör 
prestationsmätningar för att se att de uppnår de långsiktiga målen utan att veta vad som skulle 
kunna göra denna strategi obrukbar vilket Nørreklit ser som en svaghet hos ett balanserat 
styrkort. 
 
En svårighet som både Akkermans och van Oorschot (2004, s. 931) samt Ahn (2001, s. 453) 
påvisar är att det kan vara svårt för företag att välja ut de få viktiga faktorerna som det skall 
göras prestationsmätningar på. Akkermans och van Oorschot (2004, s. 931) menar att idén 
med några få viktiga faktorer låter väldigt attraktivt, de menar dock att problemen som 
uppstår när dessa faktorer skall väljas ut är hur ledare kan veta att de utvalda faktorerna är de 
rätta, borde det vara fler eller färre, vilka är de rätta målen för dessa faktorer och inom vilken 
tidsrymd bör de bli uppnådda. I Speckbacher, Bischof och Pfeiffers (2003, s. 378) studie visar 
det sig att det finns företag som hittat sina viktiga faktorer, men istället haft problem att få 
fram data för prestationsmätning inom dessa faktorer. 
 
Denna genomgång visar att det finns en del kritik mot ett balanserat styrkort samt att det kan 
finnas en del svårigheter vid användning av ett balanserat styrkort. 
 
3.7 Tidigare forskning om balanserat styrkort i SMEs. 
Det finns en del tidigare forskning kring ett balanserat styrkort i SMEs. Vi anser det relevant 
att lyfta fram denna forskning för att ge läsaren en bild över vad denna forskning kommit 
fram till. 
 
Enligt Rompho (2011, s. 39) samt Gumbus och Lussier (2006, s.407) är forskningen kring ett 
balanserat styrkort inom SMEs begränsad, detta menar Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, 
s. 2) dock ej bör ses som en indikation på att ett balanserat styrkort ej är användbart för SMEs 
då de menar på att det finns aspekter inom ett balanserat styrkort som skulle kunna vara 
nyttiga även för SMEs. Gumbus och Lussier (2006, s. 410) är tydliga med att de anser att ett 
balanserat styrkort kan vara nyttigt för SMEs då de uttrycker sig såsom ”Is your SME 
achieving its mission/vision? If you do not have a quick measurable answer besides financial, 
you need a bsc” (Gumbus & Lussier, 2006, s. 410).  
 
Enligt Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 8) kan ett balanserat styrkort framförallt bidra 
med att få ut de strategiska målen i företagen och skapa samförstånd kring dem, detta får de 
stöd för av Phadtare (2010, s. 154) samt McAdam (2000, s. 319) då de sett att ett balanserat 
styrkort kan hjälpa SMEs att översätta strategiska mål till operationella handlingar. Även 
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Falasco, Cardinali och Guzzini (2009, ss. 7-8) har uppmärksammat detta, men hävdar att ett 
balanserat styrkort för strategiimplementering behöver modifieras för att stämma överens med 
de för SMEs specifika karaktärsdragen. 
 
Både Phadtare (2010, s.154) samt McAdam (2000, s.319) har sett att prestationsmätningar 
inom ett balanserat styrkort kan ha positiv inverkan på SMEs. Enligt McAdam (2000, s.319) 
ökar det noggrannheten i mätningarna medan Phadtare (2010, s.154) menar på att det 
underlättar utvärderingen av företag. 
 
McAdam (2000, s. 319) hävdar att användning av ett balanserat styrkort gör SMEs alltför 
oflexibla vilket gör att de får svårt att hantera de turbulenta marknader som de arbetar på. 
Dessa turbulenta marknader menar även Rompho (2011, s. 42) är ett problem då de gör det 
ohållbart för SMEs att arbeta med strategier, då de hela tiden får omarbetas vilket leder till att 
implementeringen av ett balanserat styrkort blir svår att genomföra. Det finns dock studier 
som visar att implementeringen inte behöver bli något problem i SMEs, exempelvis har 
Phadtare (2010, s. 152) gjort en fallstudie hos tre SMEs som försökt implementera ett 
balanserat styrkort, samtliga med lyckat resultat. Både Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, 
s. 7) samt Phadtare (2010, s. 154) menar dock att en sådan implementering är beroende av en 
engagerad ledning som verkligen vill implementera ett balanserat styrkort. 
 
3.8 Sammanfattning 
I denna sammanfattning lyfts de väsentliga delarna från den teoretiska referensramen som vi 
kommer att bära med oss till empiri och analys kapitlen. För att skapa förståelse för hur vi 
byggt upp vår teoretiska referensram vill vi påpeka att vi jobbat med den i två delar. Den 
första delen har varit till för att skapa en grundreferensram för vad vi utgår från när vi 
diskuterar vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. Den 
andra delen har varit inriktad på att skapa en logik kring vad ett balanserat styrkort kan tillföra 
samt vilka förutsättningar företag måste ha för att kunna ta till sig det som ett balanserat 
styrkort kan tillföra. Vi har valt att illustrera detta genom modellen nedan. Under modellen 
kommer vi att sammanfatta hur vi fått fram dessa delar samt förklara varför vi väljer att ta 
dem med oss till empiri och analys kapitlen. 
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Figur 8; Egen sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
Ovanför pilen ses den grundreferensram som vi utgår från när vi diskuterar vad ett balanserat styrkort skulle 
kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. Under pilen ses den logik som vi byggt upp kring vad ett 
balanserat styrkort kan tillföra samt vilka förutsättningar som företag måste ha för att ta till sig det som ett 
balanserat styrkort kan tillföra. 

 
Grundreferensram 
Welsh och White (1981, s. 2) förklarat att det är viktigt att vara medveten om att SMEs inte är 
ett litet stort företag utan att det är viktigt att ha förståelse för att att det finns skillnader 
mellan SMEs och stora företag. Därför har vi ansett det nödvändigt att lyfta fram de för SMEs 
utmärkande karaktärsdragen. Detta har vi gjort inom 3.1 i den teoretiska referensramen för att 
veta vad för sorts verksamheter det är vi undersöker om ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra något till. Enligt Rompho (2011, s. 42) arbetar SMEs med väldigt turbulenta 
marknader där Ghobadian och Gallear (1997, s. 129) menar att SMEs har en begränsad 
kundbas och mycket hög grad av konkurrens. Ett sätt för företag att hantera det kan vara de 
personliga relationer som Marri, Gunasekaran och Grieve (1998, s. 936) hävdar ofta finns 

Förutsättningar för balanserat styrkort 
- Vision och strategi 

Bidrag från olika generationer: 
- Tillför 1: Perspektivseende och viktiga faktorer 
- Tillför 2: Orsak-verkan 
- Tillför 3: Tidsbestämda mål och färre perspektiv 
- Tillför 4: Implementering av strategi 

Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
- Tillför 1: Komplettera budget 
- Tillför 2: Underlag för välgrundade beslut 

SMEs karaktärsdrag 
- Turbulenta marknader 
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- Hög grad av konkurrens 
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- Effektiv kommunikation 
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inom SMEs, vilket leder till effektiv kommunikation som företag kan använda för att lösa 
problem och anpassa sig till förändringar i den externa miljön. Ghobadian och Gallear (1997, 
s. 129) förklarar att SMEs har decentraliserade organisationer med väldigt få hierarkiska lager 
vilket Appiah-Adu och Singh (1998, s. 525) menar leder till korta beslutskedjor. Ett 
karaktärsdrag som flertalet forskare, däribland Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s. 27) 
diskuterat är att SMEs har begränsade finansiella och humana resurser. Detta ger en bild över 
att det finns en del specifika karaktärsdrag för SMEs som vi måste vara medvetna om när vi 
diskuterar vad ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
För att kunna leva upp till vårt syfte har vi inom 3.2 i den teoretiska referensramen resonerat 
kring vilken sorts verksamhetsstyrning vi inriktat oss på och hur den ser ut i SMEs. Vi har 
valt att inrikta oss på formell verksamhetsstyrning som enligt Langfield-Smith (1997, s. 208) 
går ut på att säkerställa att särskilt uppsatta mål skall bli uppnådda och att detta sker genom 
övervakning i form av mätning av relevanta mått. Giannopoulus (2013, s. 13) samt 
Greenhalghs (2000, ss. 419-421) studier indikerar på att den formella verksamhetsstyrningen 
inom SMEs många gånger väldigt finansiellt inriktad vilket Hudson Smith och Smith (2007, 
s. 395) menar är logiskt då ekonomisk planering är den viktigaste faktorn för överlevnad för 
SMEs, författarna menar dock att denna ekonomiska planering skulle kunna behöva 
kompletteras då ledande befattningshavare i SMEs många gånger inte får någon översikt över 
helheten. Enligt Stonehouse och Pemberton (2002, s. 858) är det väldigt spretigt inom SMEs 
vad gäller strategier och visioner, där några har sådana medan andra jobbar helt utan. 
 
Dessa två delar är alltså vår grundreferensram för vad vi utgår från när vi diskuterar kring vad 
ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs vilket innebär att 
detta är aspekter som vi hela tiden måste ha med oss i diskussionerna. Efter att ha skapat 
denna grundreferensram har vi arbetat för att bygga upp en referensram kring vad ett 
balanserat styrkort kan tillföra och vilka förutsättningar företag måste ha för att kunna ta till 
sig det som ett balanserat styrkort kan tillföra vilket vi kommer redogöra för nedan.  
 
Förutsättningar för balanserat styrkort 
För att kunna resonera kring vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs anser vi det viktigt att klargöra vilka förutsättningar företag 
måste ha för att kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort kan tillföra. Inom 3.3 i den 
teoretiska referensramen har vi fått fram att Gautreau och Kleiner (2001, s. 154) menar att 
dessa förutsättningar är att företag måste ha visioner och strategier då ett balanserat styrkort 
inte hjälper ledare inom företag med framtagandet av dessa.  
 
Bidrag från olika generationer 
För att kunna diskutera vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen 
i SMEs har vi varit tvungna att strukturera upp de utvecklingar som Lawrie och Cobbold 
(2004, s. 614) samt Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 363) hävdar har skett inom ett 
balanserat styrkort. Detta har vi gjort inom 3.4 i den teoretiska referensramen genom att dela 
in dessa utvecklingar i olika generationer och tydliggjort vad dessa generationer är tänkta att 
tillföra för aspekter. Genom detta har vi kommit fram till följande: 

• Generation ett tillför enligt Kaplan och Norton (1992, ss. 72,73) en helhetsbild i form 
av prestationsmätning inom fyra olika perspektiv, nämligen finansiella perspektivet, 
kundperspektivet, interna process perspektivet och lärande- och utvecklings 
perspektivet. Författarna menar att dessa prestationsmätningar bör ske inom de för 
företags viktigaste områden som Boynton och Zmud (1984, s. 17) definierar som de 
faktorer där företag måste lyckas för att de ska nå framgång och som därför måste få 
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särskilt mycket uppmärksamhet. Vi har därför valt att beteckna det som att denna 
generation av ett balanserat styrkort tillför perspektivseende och viktiga faktorer. 

• Generation två menar Lawrie och Cobbold (2004, s. 614) tillför ett orsak-verkan 
samband. Orsak-verkan sambandet menar Kaplan och Norton (1999, s. 36) infördes 
för att skapa ett samband mellan alla mätningar inom de olika perspektiven vilket ska 
få företag att se hur faktorer inom olika perspektiv påverkar varandra. 

• Generation tre tillför enligt Lawrie och Cobbold (2004, s. 616) tidsbestämda mål och 
minskat antal perspektiv, från fyra till två. De tidsbestämda målen menar Lawrie och 
Cobbold (2004, s. 616) är tänkt att tillföra en förenkling vid utvärdering av de 
strategiska målen då de många gånger inte löper över samma tidsperiod och därför 
inte kan utvärderas samtidigt. Färre perspektiv ska enligt Lawrie och Cobbold (2004, 
s. 617) förenkla för företag att hitta ett orsak-verkan samband mellan olika faktorer. 

• Generation fyra är enligt Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 367) tänkt att 
tillföra som ett verktyg för implementering av strategier i företag. Detta menar Kaplan 
och Norton (1996a, s. 77) skall ske genom att ledare med hjälp av ett balanserat 
styrkort implementerar strategierna i fyra processer, nämligen översätta vision och 
strategi, kommunicera och länka samman, skapa affärsplan samt återkoppling och 
lärande. 

 
Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
Utöver att fungera som prestationsmätningssystem eller för att implementera strategier har vi 
förstått att ett balanserat styrkort även kan komplettera övrig verksamhetsstyrning inom 
företag. För att kunna diskutera om detta skulle kunna gälla även SMEs har vi inom 3.5 i den 
teoretiska referensramen skapat en bild över hur ett balanserat styrkort kan tillföra till övrig 
verksamhetsstyrning inom företag, vi har då kommit fram till följande: 

• Budget, Ahn (2001, s. 454) har i sin studie sett att ett balanserat styrkort kan tillföra 
information om kommande kostnader och således komplettera budgetarbetet inom 
företag. Malmi (2001, s. 212) har i sin studie sett att ett balanserat styrkort kan ersätta 
budget som utvärderingsverktyg, men att budget fortfarande finns kvar för att göra 
finansiella prognoser. 

• Beslutsfattande, enligt (Fernandes, Raja & Whalley 2006, s. 624; Kaplan & Norton, 
1992, s. 73; Mooraj, Oyon & Hostettler, 1999, s. 481) tillför ett balanserat styrkort 
ledare inom företag en överblicksbild över företag som helhet genom att det i en enda 
rapport samlar hur företag presterar inom de viktigaste faktorerna vilket (Farooq & 
Hussain, 2011, ss. 754,755; Martinsons, Davison & Tse, 1999, ss. 75,77) möjliggör 
välgrundade beslut som baseras på lämplig information. Farooq och Hussain (2011, ss. 
754,755) menar att ett balanserat styrkort ger möjlighet att utvärdera vilka effekter 
tidigare åtgärder inneburit och hur effektiva beslut varit, detta menar då Wiersma 
(2009, s. 249) samt Stewart och Carpenter-Hubin (2001, s. 42) tillför en möjlighet för 
ledare att rättfärdiga och utvärdera sina beslut. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Denna presentation 
kommer att göras utifrån den struktur med tre teman som vi byggt upp i vår teoretiska 
referensram. Som vi beskrev i metodkapitlet har vår ambition varit att låta alla respondenter 
representera SMEs utan att skilja på företagsstorlek eller branschtillhörighet varför vi enbart 
hänvisar till respondenterna som respondent 1-14. 
  
4.1 Förutsättningar för balanserat styrkort 
En grundförutsättning för att kunna ta till sig det som ett balanserat styrkort är tänkt att tillföra 
är att företag har visioner och strategier. För att kunna leva upp till syftet med studien anser vi 
det därför relevant att genom det empiriska materialet studera om SMEs har visioner och 
strategier. 

4.1.1	  Vision	  	   	  
Tolkningen av det empiriska materialet visar på att det finns företag som har tydliga och 
utvecklade visioner, respondent 5 har exempelvis förklarat hur de inom företaget har en 
tillväxtvision som är att på några år fördubblas utan att tappa lönsamheten samtidigt som de 
vill att företaget ska globaliseras medan respondent 4 förklarar att deras vision är att vara 
”rikstäckande och sälja inom hela Sverige”. Detta är två exempel ur materialet som visar på 
att det finns företag med utvecklade visioner. 
 
Det finns dock respondenter som gett oss intrycket av att inte ha några visioner alls, eller 
åtminstone visioner som vi tolkar som väldigt vaga. Exempel på detta är respondent 1 som 
inte kan ge något tydligt svar på vad visionen för företaget är, utan ger som svar att deras 
vision är att växa, utan att kunna specificera inom vilka områden de som företag vill växa. 
Poängen med denna diskussion är att det inte går att ge något entydigt svar huruvida SMEs 
har visioner eller hur utvecklade de är då svaren överlag är lite spretiga.  
 
Det har visat sig att det är väldigt olika hur långt fram i tiden visionerna sträcker sig och vad 
de fokuserar på. Ett exempel på en kortsiktig vision var då respondent 6 förklarade att deras 
vision är ”att dubbla omsättningen till 2015”, den löper då alltså endast ett år framåt i tiden 
och har ett finansiellt fokus. Andra respondenter har istället gett uttryck för visioner som inte 
har någon tidsmässig gräns utan mer en dröm om en framtida position, några sådana svar har 
varit ”att vara rikstäckande” (respondent 4), ”globaliseras” (respondent 3) och ”bli en 
betydande leverantör” (respondent 12), dessa visioner är istället fokuserade på företagen som 
helhet utan något fokus på enbart det finansiella. Poängen med denna diskussion är att 
visionerna som respondenterna diskuterat om med oss är väldigt olika, vissa är kortsiktiga och 
finansiella medan andra är långsiktiga och utformade för företagen som helhet. 
 
Ett återkommande mönster vid insamlingen av det empiriska materialet har varit att 
respondenterna anser att det är viktigt att ha en vision. Några typiska kommentarer från 
respondenterna angående detta har varit ”vet du inte var du står då vet du inte vart du ska 
heller och då vet du inte hur du ska korrigera” (respondent 10) och ”Man går väl inte och 
sätter sig i en taxi, och när föraren frågar vart du ska säger du kör mig vart du vill, man 
måste ju ha ett mål vart man ska” (respondent 6). Vår tolkning är att detta gäller även de 
respondenter som inte har några visioner för företagen i dagsläget, respondent 7 uttrycker sig 
exempelvis såsom ”vi har gjort det jättebra ändå, som inte jobbat för några mål under den 
här tiden, men det funkar inte hur länge som helst […] de senaste 2-3 åren har vi stampat 
fast”. Vi anser att detta ger en tydlig bild över att respondenterna anser att det är viktigt att ha 



 

35 
 

visioner för företagen, vår tolkning är att detta gäller vare sig de har någon vision eller ej i 
dagsläget. 

4.1.2	  Strategi	  
Den empiriska studien tyder på att respondenterna har väldigt olika förhållningssätt till 
strategier. Vi vill därför nedan ge exempel från materialet på väl genomarbetade strategier, 
mindre genomarbetade strategier och även exempel som belyser att vissa inte arbetar med 
strategier alls. 
 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att det finns SMEs med väl utvecklade strategier. 
Respondent 1 har exempelvis förklarat hur de inom företaget sätter handlingsplaner inför 
varje år där de går igenom vad de olika avdelningarna måste fokusera på för att företaget skall 
uppnå de långsiktiga målen. Även respondent 5 gav oss ett intryck av att de jobbade med väl 
utvecklade strategier som var specifikt riktade mot företagets vision, de hade en tillväxtvision 
som gick ut att på några års sikt fördubblas och samtidigt behålla lönsamheten. Respondenten 
förklarade då hur detta skulle uppnås genom mer egen försäljning då de nu har många 
distributörer som även säljer andra produkter ”när vi har vår egen försäljning då får de 
koncentrera sig på vår egen produkt”, detta företag har med andra ord satt en vision och 
sedan satt en tydlig strategi för hur den skall uppnås. Dessa två exempel tyder på väl 
genomarbetade strategier som är kopplade till att säkerställa att företagen nåt upp till sina 
visioner. 
 
Ur intervjumaterialet kan vi även se att det finns respondenter som förklarar att de har 
strategier, där vi dock uppfattat dem som mindre utvecklade. Ett exempel på detta är när 
respondent 6 förklarar att deras strategi är ”att vara noga med vilka jobb vi väljer”. Vår 
tolkning av diskussionen med denna respondent är att de inom företaget försökt fundera över 
hur de skall kunna uppnå sin vision som är av omsättningskaraktär och sedan utformat en 
allmän plan för att genomföra detta. Respondenten kan dock inte utveckla hur de skall vara 
noga med vilka jobb de ska välja vilket vi anser indikerar på att detta inte kan ses som någon 
välutvecklad strategi. 
 
Ur intervjumaterialet kan vi även se att det finns respondenter som inte har några strategier 
för företagen. Svar som belyser detta har varit ”det går ju under resans gång” från 
respondent 3, och även respondent 11 är inne på samma spår då han angående strategi svarar 
”inte som är dokumenterat va […] det skulle jag inte vilja påstå, det viktiga är att vi strävar 
mot att nå de här målen och det gör vi”. Det blir tydligt att dessa respondenter inte har någon 
form av planering hur de skall nå sina mål utan de anser att det får lösa sig under vägen. Vi 
vill poängtera att vi upplevde svaret från respondent 11 som förvånande då han representerar 
att företag med en genomarbetad vision där de faktiskt tagit fram mål som är kopplade till 
företagets vision. Sedan visar det sig att de alltså inte har någon form av strategi för hur dessa 
mål skall uppnås och heller inte någon form av uppföljning av dem då respondent 11 förklarar 
”det skulle jag inte välja säga, det blir inte några definitiva mätningar utan det blir mer en 
känsla för att här har vi lyckats”. Denna diskussion visar på att det finns SMEs som arbetar 
helt utan strategier för hur deras mål skall uppnås. 
 
Med dessa tre olika exempel har vårt mål varit att belysa att det är väldigt spretigt vad det 
gäller strategier inom SMEs. Det finns alltifrån företag som arbetar med mycket väl 
genomarbetade strategier till de som arbetar helt utan strategier och låter saker och ting lösa 
sig så som de kommer. 
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4.2 Bidrag från olika generationer 
I den teoretiska referensramen har vi strukturerat upp de olika generationerna av ett balanserat 
styrkort och vad de är tänkt att tillföra. Vi har därför strukturerat upp det empiriska materialet 
med samma struktur och kommer att redogöra för det nedan. För att kunna belysa vad detta 
skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs kommer vi nedan redogöra för hur 
företagens behov, arbetssätt idag och inställning till dessa olika aspekter. Innan vi påbörjar 
detta arbete vill vi påpeka att vi ur vårt intervjumaterial fått indikationer på att respondenterna 
anser att system som ett balanserat styrkort kan behöva anpassas för att fungera inom SMEs. 
Kommentarer som belyser detta har varit ”Man kan ta det goda från den större koncernen 
och trimma in det så man får lite mer ordning och reda, struktur va” (respondent 5), detta 
sades i sammanhanget där vi diskuterade att stora företag ofta arbetar med ett balanserat 
styrkort. Även respondent 7 är inne på detta spår när han säger “Det är klart vi vill ha ett 
system för att se att vi når de långsiktiga målen [...] jag tror att allt det här måste jobbas fram 
individuellt så att det passar vår verksamhet”. Detta intrycket har flertalet av respondenterna 
gett, vi anser att detta ej kan placeras in under någon specifik aspekt av vad ett balanserat 
styrkort kan tillföra då kommentarerna kommit vid olika tillfällen under intervjuerna, vi väljer 
därför att delge detta innan vi diskuterar de olika aspekterna som olika generationer av ett 
balanserat styrkort kan tillföra. 

4.2.1	  Tillför	  1:	  Perspektivseende	  och	  viktiga	  faktorer	  
För att kunna diskutera kring om ett balanserat styrkort som tillför prestationsmätning inom 
fyra perspektiv och viktiga faktorer skulle kunna tillföra något till verksamhetsstyrningen i 
SMEs kommer vi börja med att förklara hur respondenterna ser på behovet av 
prestationsmätningssystem som balanserar finansiella och icke-finansiella faktorer. Vidare 
kommer vi diskutera hur företagens prestationsmätningar inom de olika perspektiven ser ut 
idag och även huruvida företagen i nuläget kan ge svar på de frågor som prestationsmätning 
ur de olika perspektiven skall ge svar på. Vi kommer sedan avsluta med en diskussion kring 
huruvida företagen kan hitta sina viktiga faktorer och om de vet hur de presterar inom dem. 
 
Behov av finansiella och icke-finansiella prestationsmätningar 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att det finns intresse och behov hos 
respondenterna för att göra finansiella och icke-finansiella prestationsmätningar inom olika 
perspektiv och viktiga faktorer. För att belysa detta har vi valt ut några kommentarer från 
intervjumaterialet som tydligt återger den bild som respondenterna gett oss. Respondent 1 
menar att hon jobbar hårt för att de skall göra mer icke-finansiella mätningar för att ”se om 
någonting börjar vika och på så vis kunna fånga upp om det är något som vi måste göra 
något åt”, respondent 4 uttryckte sig såsom ”det gäller att vara påläst, det går inte att jobba 
för dagen utan man måste hela tiden se framåt i tiden” vilket respondenten menar är svårt 
med enbart finansiella underlag och respondent 2 menar att ”det är lätt att bli hemmablind 
och inte se alternativa lösningar” och tror att en helhetsbild från olika perspektiv skulle 
kunna vara till hjälp för att hämma risken för att bli hemmablind. Ur ovanstående resonemang 
står det tydligt att det finns ett intresse och behov för att kombinera finansiella och icke-
finansiella mätningar då respondenterna tror att det skulle kunna innebära vissa fördelar. Det 
är endast en respondent som är av avvikande åsikt, respondent 12 förklarade nämligen ”vad 
det gäller den här verksamheten så försöker man ju ta bara det som vi behöver för att följa 
upp” vilket senare i samtalet visade sig vara enbart finansiella prestationsmätningar.  
 
Även om respondenterna är genomgående positiva till det arbetssätt som vi diskuterat har det 
varit några respondenter som reserverat sig en del. Exempelvis har respondenterna 4 och 11 
diskuterat att det inte får bli för administrativt krångligt så att det kostar mer än det smakar att 
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göra prestationsmätningar. Det finns även en del respondenter som menar att de har ett behov 
av att göra prestationsmätningar inom flera olika perspektiv men att de inte riktigt vet hur de 
ska gå tillväga, en typisk sådan kommentar var från respondent 7 som sa ”[...] vi vet inte 
riktigt hur vi ska ta oss dit”. Detta visar alltså att även om de allra flesta av respondenterna 
ser ett behov av att göra prestationsmätningar inom olika perspektiv och viktiga faktorer så 
kan det ändå finnas anledningar till att det inte blir gjort.  
 
Prestationsmätningar i dagsläget 
Vi kommer nedan att ge en bild över hur prestationsmätningarna ser ut inom företagen och 
om respondenterna kan ge svar på de frågor som prestationsmätningar inom de olika 
perspektiven är tänkt att ge. 
 
Finansiella perspektivet – hur uppfattar ägarna oss? 
Våra diskussioner med respondenterna har sällan hamnat kring hur ägarna uppfattar dem, 
istället har diskussionerna kretsat kring finansiella prestationsmätningar. 
 
Samtliga respondenter har förklarat att företagen som de representerar gör någon form av 
ekonomiska prestationsmätningar samt att de ser detta som en självklarhet. Svar som indikerat 
på detta har varit när respondent 5 sa ”Dels så har vi ju naturligtvis ekonomiska mål, rent i 
kronor och ören så här mycket ska vi tjäna, det är en självklarhet” respondent 10 sa ”hur vet 
du annars om gjort ett bra jobb eller inte?” och respondent 6 sa ”det följer vi upp hela tiden, 
där har vi stenkoll”. Svar likt dessa har varit ständigt återkommande vilket skapat en tydlig 
bild över att alla gör finansiella prestationsmätningar samt tycker det är viktigt, mått som vi 
tolkat som vanligt förekommande har varit omsättning, lönsamhet och vinst. 
 
Kundperspektivet – hur uppfattar kunderna oss? 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att det inte är vanligt med någon form av 
prestationsmätningar inom detta perspektiv, däremot har i stort sett alla respondenter uttryckt 
att de vet hur kunderna uppfattar dem. Vi kommer nedan diskutera hur de arbetar för att veta 
detta. 
 
Vi vill hävda att de flesta av respondenterna gett oss intrycket av att de vet hur kunderna 
uppfattar dem genom att de har personliga relationer med kunderna, två typiska kommentarer 
som varit återkommande var respondent 2 som sa ”[…] vi har ju jättetäta relationer med 
våra kunder, och vi sitter ju och har möten av olika slag då, och där delas det ut ris och ros 
då, och där får man ju också reda på vilka förväntningar de har på oss” och respondent 8 
som sa ”[…] vi diskuterar med kunderna kontinuerligt […] är de inte nöjda så hör de av sig 
direkt till oss då”.  Vår tolkning av dessa återkommande svar är att de flesta har täta relationer 
med sina kunder där de har bra kommunikation och ett snabbt informationsflöde mellan dem 
och sina kunder vilket innebär att de har en god uppfattning kring hur deras kunder uppfattar 
dem.  
 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att det finns respondenter som faktiskt inte vet hur 
deras kunder uppfattar dem, trots att de själva menar att de vet det. Några kommentarer som 
vi använder som grund för detta är ”Ja det har vi, för annars får vi inte komma dit, så skulle 
vi inte vara duktiga då får vi inga jobb, men vi gör inga enkäter om det är det du är ute 
efter”(respondent 3) och även respondent 4 som förklarade att han vet hur kunderna uppfattar 
dem på grund av en uppsats som studenter från högskolan gjort för några år sedan. Vi tolkar 
detta som att respondenterna tror att de vet hur kunderna uppfattar dem men att de i själva 
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verket faktiskt inte har så bra koll på detta. Det bör även nämnas att just dessa respondenter 
tidigare i diskussionerna förklarat att kunderna var en viktig faktor för deras företag. 
 
Interna processperspektivet – vad måste vi bli bäst på för att möta kundernas behov? 
Diskussioner kring om respondenterna vet vad de måste bli bäst på för att möta kundernas 
behov hänger samman med avsnittet ovan angående om respondenterna vet hur kunderna 
uppfattar dem. Detta grundar vi på att de som vet hur kunderna uppfattar dem även vet vad de 
måste göra för att möta kundernas behov, medan de som inte vet hur kunderna uppfattar dem 
heller inte vet vad de måste göra för att möta kundernas behov. Av den anledningen har 
diskussionerna med respondenterna angående detta perspektiv bottnat kring att göra 
prestationsmätningar på prestationer som görs inom företagen. 
 
Vår tolkning av den empiriska undersökningen är att prestationsmätningar inom interna 
processer är något som görs inom nästan alla företag. Vidare har vi gjort tolkningen att detta 
beror på tillgången till affärssystem som möjliggör dessa prestationsmätningar, vanliga mått 
som framkommit har varit produktivitet och effektivitet. Något som vi upplevt i 
diskussionerna kring dessa prestationsmätningar är att de många gånger genomförs endast på 
grund av tillgången till data, inte för att det finns något mål med mätningarna eller för att det 
som mäts är särskilt viktigt för företagens framgång. Exempel på detta är tre respondenter 
som använder sig utav samma affärssystem, samtliga dessa respondenter kan specificera vad 
de kan mäta genom affärssystemet, samtidigt har de alla tre svårt att motivera varför de gör 
just dessa prestationsmätningar. Denna diskussion visar att det är vanligt med 
prestationsmätningar inom det interna processperspektivet samtidigt som dessa mätningar inte 
är målinriktade. 
 
Lärande- och utvecklingsperspektivet – hur kan vi fortsätta förbättra oss? 
De flesta respondenterna verkar anse att det är svårt att mäta hur de ska utvecklas och fortsätta 
förbättra sig. Utöver att två av respondenterna förklarat att de utvecklat kompetenskartor för 
att ha kontroll över vilka utbildningar de anställda har är det inga respondenter som gett oss 
intrycket av att arbeta med någon form av prestationsmätning över hur de ska utvecklas och 
fortsätta förbättra sig. 
 
Samtidigt som det i stort sett inte görs några prestationsmätningar som skulle kunna härröras 
till detta perspektiv har vi tolkat det empiriska materialet som om det faktiskt kan finnas ett 
behov av detta, detta baserar vi på kommentarer såsom ”i denna bransch handlar det väldigt 
mycket om att investera i ny teknik, så att säga man måste hänga med annars blir man 
ifrånkörd” (respondent 14), även respondent 5 uttryckte det som ”du måste liksom hänga med 
i utvecklingen, den dagen man liksom börjar tycka det här är tillräckligt, det här är bra och 
nu rullar jag på på det här sättet, då går det ganska snart utför igen, det liksom gäller att 
hänga med i all utveckling”. Detta är endast två av flertalet liknande kommentarer vilket 
tyder på att ständig utveckling och förbättring ses som oerhört viktigt, av den anledningen ser 
vi det som särskilt förvånande att det är få respondenter som kan svara på hur de ska fortsätta 
förbättra företagen. 
 
Viktiga faktorer 
Vad gäller viktiga faktorer har vi tolkat det empiriska materialet som att det inte finns några 
problem med att ta fram vilka de viktiga faktorerna för företagens fortsatta framgång är. 
Däremot har vi uppmärksammat att respondenterna många gånger inte vet hur de presterar 
inom dessa områden. Genom att analysera intervjumaterialet har vi sett att det finns flera 
exempel där respondenterna hävdat att deras viktiga faktorer är kunder och utveckling, men 



 

39 
 

där kontrollen och prestationsmätningarna kretsat kring omsättning och ledtider. Trots detta 
anser vi ändå att respondenterna verkar införstådda med att det kan vara nyttigt att fundera 
över vad de faktiskt gör prestationsmätningar kring, bland annat har vi fått kommentarer som 
”det är viktigt att mäta rätt saker” (respondent 10) och ”det är ju naturligtvis viktigt att veta 
vad som är viktigt att mäta så man inte mäter något som är oviktigt” (respondent11). Dessa 
kommentarer tolkar vi som att respondenterna anser att de skulle kunna ha nytta av att mäta 
det som de faktiskt anser är deras viktiga faktorer.  
 
Vi har fått känslan av att en anledning till att mätningarna många gånger inte har fokus på de 
viktiga faktorerna kan vara det som respondent 11 säger ”jag kan inte påstå att vi gjort någon 
analys av vad som behöver mätas, utan det är nog mer en känsla av att det här borde vi veta 
mer om, men sen kan det nog vara så att vi ser att här har vi en möjlighet att mäta också”. Vi 
tolkar detta som att många mätningar görs för att det finns möjlighet att mäta dem, och inte 
för att det finns något särskilt behov av resultaten från mätningarna. 

4.2.2	  Tillför	  2:	  Orsak-‐verkan	  
Något som varit återkommande bland många av respondenterna har varit att de ser att det 
finns ett samband mellan olika perspektiv och att de även verkar vara medvetna om att 
operationella åtgärder kan bidra till finansiella framgångar, återkommande kommentarer har 
varit i stil med ”om man jobbar rätt, lyckas sälja sin produkt, har rätt prissättning och bra 
kvalitet och allt sånt där så blir det ju bättre finansiella resultat” (respondent 1), ”om den 
nya är 50% snabbare än den gamla då påverkar det ju också priserna ute, kan vi göra det 
snabbare kan vi sänka priserna och ändå tjäna mer” (respondent 14) och även respondent 8 
indikerar på att han ser ett samband när han berättar att han sett att när företaget köper en ny 
maskin så blir företaget mer lönsamt. Detta visar att många av företagen ser att det finns ett 
samband mellan icke-finansiella och finansiella faktorer.  
 
Däremot är det ingen av respondenterna som ger oss några indikationer på att de arbetar med 
dessa samband. Vår tolkning av intervjumaterialet är att detta kan bero på att respondenterna 
anser att det är svårt att veta vilka faktorer som påverkar varandra, och hur de gör det. 
Respondent 9 uttrycker sig exempelvis ”[…] om det börjar gå åt rätt håll på alla mätningar, 
ja men då förstår man att det hänger säkert ihop liksom, men det är ändå inte sådär givet hur 
de påverkar varandra […]” medan respondent 8 säger ”[…] det bidrar ju till det finansiella 
då, men sen är det inte så lätt heller… man kan ju inte alltid säga hur olika mätningar 
påverkar varandra även om man ser att de påverkat det finansiella”. Denna diskussion 
indikerar på att anledningen till att ingen av respondenterna ger uttryck för att arbeta med ett 
orsak-verkan samband kan vara att de har svårt att se exakt vilka faktorer som påverkar 
varandra, trots att de ser att det finns ett samband mellan finansiella och icke-finansiella 
faktorer. 
 
Ovanstående diskussion tycker vi sammanfattar vad nästan samtliga respondenter gett uttryck 
för, däremot finns det en respondent som förklarat hur de i liten skala börjat arbeta med någon 
form av orsak-verkan samband. Respondent 13 berättar nämligen att de börjat följa upp 
ekonomin i samband med andra uppföljningar för att se hur det påverkat ekonomin, 
respondenten berättar ”om vi tar in två eller tre kunder då ökar ju antal timmar och då 
närmar vi oss målet med fler timmar, gör det då att vi får en större vinst eller gör det då att vi 
måste ta in extra personal som tar bort hela vinsten, vi vet inte riktigt om det är rätt väg att 
gå för att nå den här vinsten så det är något vi behöver följa upp” senare i samtalet berättar 
respondenten även hur de ”försöker hitta såna här gemensamma nämnare för att fundera vad 
som är det goda receptet för ökad vinst”. Detta är alltså den enda respondenten som gett 
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uttryck för att aktivt börjat arbeta med någon form av orsak-verkan samband, vi anser det 
dock värt att lyfta fram då respondent 13 representerar ett företag som aktivt börjat arbeta 
med prestationsmätningar inom olika perspektiv vilket skulle kunna ha ett samband med att 
det endast är dem som även börjat arbeta aktivt med orsak-verkan samband. 

4.2.3	  Tillför	  3:	  Tidsbestämda	  mål	  och	  färre	  perspektiv	  
Tidsbestämda mål 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att tidsbestämda mål inte är något som 
respondenterna vill arbeta med.Vi har två citat som vi vill lyfta upp för att belysa detta och 
som är väldigt talande för den bild som övervägande del av respondenterna gett: ”man 
behöver inte prata så precist om en tre eller fem års plan liksom för det blir så fyrkantigt, det 
händer så jävla mycket i omvärlden och inom sitt bolag så att om man ska börja prata om fem 
eller tre år så är det bättre att uttrycka sig som inom de närmaste åren så ska vi ha gjort de 
här grejerna […]” (respondent 5), respondent 4 är inne på samma spår när han säger ”som 
jag berättat tidigare är vi jävligt beroende av omvärlden så det är svårt för oss att bestämma 
sånt, vi vet ju liksom inte vad som händer, det passar oss bättre att ha en vision som jag 
berättat att vi har då va”. Det är väldigt tydligt att respondenterna tycker att det helt enkelt 
inte går att sätta tidsbestämda mål, det händer alldeles för mycket kring dem för att de ska 
sätta tidsbestämda mål och bestämma var de ska befinna sig vid en viss tidpunkt. 
 
Färre perspektiv 
I föregående avsnitt om orsak-verkan berättade vi att många av respondenterna uttryckt att de 
ser att det finns ett samband mellan finansiella och icke-finansiella faktorer. Vår tolkning är 
att respondenterna ser att det finns faktorer som driver varandra mot ett bättre resultat, men att 
de skulle ha problem att dela in dessa inom fyra olika perspektiv. Däremot anser vi att 
respondenterna ger uttryck för att ha tillräckligt med kunskap för att kunna dela in dessa 
samband inom ett aktivitetsperspektiv och ett utfallsperspektiv. 

4.2.4	  Tillför	  4:	  Implementering	  av	  strategi	  
Vi vill här ge en bild över hur väl respondenterna uttryckt att strategierna är implementerade i 
företagen idag. Vi kommer sedan att diskutera hur respondenterna vill arbeta med 
implementering av strategi, detta kommer vi göra i anslutning till de fyra processer som 
används för att implementera strategi genom ett balanserat styrkort. 
 
Hur väl strategierna är implementerade 
Från intervjumaterialet får vi förståelse över att det anses viktigt att de anställda känner till 
företagens visioner och strategier det grundar vi på citat såsom ”annars har de ju inget 
engagemang i företaget” (respondent 3), ”[…] det är ju viktigt att de anställda förstår vad vi 
ska jobba emot för att vi ska ta oss nånstans” (respondent 7) och ”de måste ju veta vart man 
ska” (respondent 8). Vår poäng är att det finns ett stort intresse för att ha visioner och 
strategier implementerade inom företagen. 
 
Även om intresset finns är vårt intryck av det empiriska materialet att strategi 
implementeringen inte fungerar lika bra i praktiken som respondenterna skulle vilja. När vi 
frågat om de anställda känner till visioner och strategier har vi fått svar såsom ”jajaja det tror 
jag, information är ju otroligt svårt då, men det är jag ganska säker på” (respondent 2) och 
”det kan man ju hoppas i alla fall, men i dagsläget är inte informationsflödet lika bra som det 
har varit” (respondent 14). En annan situation som uppstod var när respondent 4 berättade för 
oss att i deras företag är alla lika viktiga och att företaget inte går runt om inte alla bidrar, när 
vi sedan frågar om alla känner till företagets strategi och vision svarar respondenten ”Ja det 
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tror jag, eller kanske inte ända ut till han som står på utlastningen, men de tror jag de är nog 
ganska medvetna om vart vi vill ändå”. Vi tycker det är intressant att respondenten tycker det 
är fruktansvärt viktigt att alla bidrar, men samtidigt indikerar han på att alla inte vet vad de 
ska bidra till. Utöver detta är det flertalet respondenter som förklarat att de anställda brukar 
fråga vilka målen är, hur det går för företagen, vart de är påväg, vad ledningen vill och vad de 
som anställda ska göra. Utifrån denna diskussion menar vi att implementeringen av visioner 
och strategier inte fungerar så bra som respondenterna skulle vilja då det finns indikationer på 
att de anställda faktiskt inte känner till visionerna och strategierna eller vad de kan göra för att 
de ska uppnås. 
 
Då de flesta respondenterna gett uttryck för att ha problem med implementering av strategier 
och samtidigt tycker det är viktigt har vi med de fyra processer som ett balanserat styrkort 
erbjuder för strategi implementering som grund fört diskussioner med respondenterna för att 
på så vis skapa förståelse för hur de ställer sig till arbetssätten inom de olika processerna.  
 
Process ett – översätta vision och strategi 
Vi har upplevt att väldigt många av respondenterna ser det som oerhört viktigt att få alla 
anställda att förstå visioner och strategier. Som vi nämnde tidigare har vi fått kommentarer 
såsom ”[…] det är ju viktigt att de anställda förstår vad vi ska jobba emot för att vi ska ta oss 
nånstans […] man får jobba med andra mål mot personalen så de förstår” (respondent 7) och 
”de måste ju veta vart man ska” (respondent 8). Vi menar på att kommentarer likt dessa visar 
att respondenterna vill att de anställda ska förstå visionerna och veta vad de innebär, vilket vi 
tolkar som att respondenterna vill översätta sina visioner till strategier som alla kan förstå. 
 
Process två – kommunicera och bryta ned mål 
Vår tolkning av det empiriska materialet är att det finns ett behov av att kommunicera 
strategier, detta baserar vi på det som vi nämnde ovan att flera respondenter uttryckt att de 
många gånger får frågor om vilka målen är, hur det går för företagen, vart de är påväg, vad 
ledningen vill och vad de som anställda ska göra. Detta ger en klar bild över att de strategier 
som företagen har inte verkar nå ut till de anställda då de återkommer med frågor som kan 
knytas till visioner och strategier. 
 
Något som vi framförallt uppmärksammat under våra intervjuer är att det finns ett stort 
intresse för att bryta ned mål ut i företagen, både från de som har väl utvecklade strategier och 
de som inte har det alls. Många av respondenterna som vi träffat har inte brutit ned sina mål, 
men vill bryta ner de långsiktiga målen på avdelningsnivå och ibland till och med på 
individnivå. Respondent 1 vill att det ska brytas ned så långt att de anställda ska kunna 
påverka det i sin vardag, respondenten säger ”om man ska förändra ett beteende så kanske det 
inte bara är att säga nu har bränsleförbrukningen gått upp såhär mycket, utan då kanske man 
skall mäta tomgångskörning, hur mycket kör du liksom på tomgång, kan man ändra ett 
beteende då går även bränsleförbrukningen ner. Att mäta närmare beteendena”. Även 
respondent 7 är inne på samma linje när han säger att han vill att de ska arbeta med nedbrutna 
och kortsiktiga mål gentemot personalen för att öka medvetandegraden hos dem. Detta ger en 
bild över att intresset är stort för att bryta ned företagens mål ut i organisationen för att på så 
vis få de anställda att förstå vad de behöver göra för att företagen ska prestera bättre. 
 
Process tre – skapa affärsplan 
Vårt intervjumaterial tyder på att respondenterna inte ser något behov eller någon möjlighet 
till att fördela sina resurser, vi har fått svar såsom ”vår organisation är för liten för att vi ska 
kunna göra några resursfördelningar, folk är där de är redan” (respondent 3) och ”vi har 
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ingen möjlighet att flytta runt folk […]”. Citat likt dessa har gjort att vi upplevt att företagen 
inte har någon möjlighet att göra någon form av resursallokering, företagen har varit tydliga 
med att de har så pass begränsade resurser att de inte har någon möjlighet att göra några 
fördelningar av dem. 
 
Vid diskussionerna kring kortsiktiga mål för företagen och inte bara för avdelningar och 
anställda har tolkningen av det empiriska materialet gett oss en något splittrad bild som vi 
kommer att redogöra för nedan. 
 
Det finns respondenter som anser att det är oerhört viktigt att bryta ned de långsiktiga målen 
till kortsiktiga mål för företagen som helhet, kommentarer angående detta har varit när 
respondent 5 sa ”de långsiktiga målen måste ju hänga ihop med de kortsiktiga, för den dagen 
det bara blir långsiktiga mål då tappar man kollen” och respondent 13 sa ”tanken är att vi 
ska försöka koppla nå slags kortsiktigare mål till våran vision då för att kunna se hur det går 
för oss”. Dessa kommentarer indikerar på att det finns ett intresse för att ha kortsiktiga mål 
som hänger ihop med de långsiktiga målen.  
 
Vi har även tolkat det som det finns respondenter som anser att det inte är nödvändigt att 
bryta ned målen till kortsiktiga mål för företagen som helhet, vi har exempelvis fått svar 
såsom ”[…] det blir nog de nedbrutna målen för de anställda som kommer följas upp då” 
(respondent 7) och respondent 14 sa ”om vi har kortsiktiga mål för avdelningarna så blir ju 
det som för hela företaget för oss då, vi är ju inte så stora så vi behöver göra både och”. 
Detta har vi tolkat som att respondenterna anser att den nedbrytning som sker ut till 
avdelningar och anställda är tillräcklig och att de därför inte behöver göra några liknande 
nedbrytningar för företagen som helhet. 
 
Denna diskussion tyder på att det är splittrat angående huruvida respondenterna anser att 
målen behöver brytas ned till kortsiktiga mål för företagen som helhet. 
 
Process fyra – återkoppling och lärande 
Vi har inte hamnat i några djupa diskussioner om återkopplingen av strategierna med 
respondenterna. Däremot har tolkningen av det empiriska materialet indikerat på att 
respondenterna anser det som självklart att följa upp de mål som sätts inom process två och 
eventuellt då även inom process tre beroende på deras inställning till kortsiktiga mål för 
företagen som helhet vilket ger oss en bild av att respondenterna anser att det är viktigt med 
uppföljning och således även återkoppling. 
 
4.3 Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
För att kunna resonera kring vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra till övrig 
verksamhetsstyrning måste vi först reda ut hur företagen arbetar med de två utvalda delarna 
och hur de ser på detta arbete. Vi kommer därför att återge vad vår empiriska studie visat 
utifrån den logik som vi byggt upp i vår forskningsmodell för att möjliggöra för en analys av 
vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra övrig verksamhetsstyrning. 

4.3.1	  Tillför	  1:	  Komplettera	  budget	  
Vår empiriska undersökning tyder på att i stort sett alla respondenter arbetar med budget, eller 
åtminstone liknande ekonomiska planeringar och uppföljningar. Det ses i de allra flesta fall 
som en självklarhet då vi på frågan om de använder sig av budget fått många svar i likhet med 
det som respondent 14 sa ”Ja självklart gör vi det”. Vi har tolkat det som att det ses som en 
självklarhet att arbeta med någon form av ekonomisk planering likt budgets. 



 

43 
 

 
Vi har fört en del intressanta diskussioner med respondenterna kring utvärdering av 
prestationer genom budgets, vi kommer nedan att återge de två grundläggande skillnader vi 
upptäckt i synen på utvärdering genom budgets. 
 
Vi har tolkat de flesta av våra respondenter som att de utvärderar företagens prestationer 
genom att följa upp budgets, citat angående budget som belyser detta har varit ”hur vet du 
annars om du har gjort ett bra eller dåligt jobb?” (respondent 10) och ”där ser man ju tydligt 
på ekonomin då för det är ju det som visar hur vi presterat” (respondent 9). Kommentarer likt 
dessa har varit återkommande vilket skapat oss förståelse för att många ledare använder 
budgets för att utvärdera hur väl prestationerna inom verksamheterna varit. 
 
Det finns även material från intervjuerna som indikerar på att det kan vara svårt att utvärdera 
prestationer genom uppföljning av budget. Några intressanta svar från respondenterna har 
varit ”[…] ekonomin inte ett mått på hur dålig vi är eller hur bra vi är […] ekonomin kan 
man inte mäta hur bra vi är men produktiviteten kan man mäta hur bra vi är och antal butiker 
som vi har listade kan vi mäta hur bra vi är men ekonomin kan inte mäta hur bra vi är” 
(respondent 4). Respondent 7 hävdar att problemet med utvärdering genom budget för dem 
grundas i att de arbetar med flera olika material och säger ”bara mäta ekonomi det är ju inte 
rätt för oss med tanke på att det kan flukturera så hemskt mycket beroende på om vi kör i guld 
eller om vi kör i skrot”, respondenten menar därför att ”vår omsättning varierar beroende på 
vilket material kunden bestämmer att de vill ha, så därför måste vi fokusera våra mål på de 
här 10 timmarna som vi har eller den arbetade tiden att försöka få in så mycket som möjligt i 
den tiden och att försöka vara effektiva[…]”. Detta visar på att det finns respondenter som 
anser att det kan finnas problem med att utvärdera prestationer endast genom att se till 
budgets, då ekonomiska mått inte är rättvist som utvärdering. Det bör poängteras att även 
respondenter som ser detta som ett problem ändock anser att det är viktigt med ekonomisk 
planering. 
 
Vår tolkning av intervjumaterialet är att det inte alltid finns tillräckligt med underlag för att 
sätta bra budgets, bland annat sa respondent 2 ”ibland blir det ju så man får gissa lite när 
man ska sätta budgeten”. Utifrån detta har vi fått uppfattningen att planering för 
prestationsmätningar inom olika perspektiv skulle kunna underlätta budgetarbetet, 
kommentarer från respondenterna som stödjer detta har varit när respondent 14 sa ”[…] det 
är klart att det skulle kunna vara bra att ha planer för annat än det finansiella när man gör 
budget, så man vet vad som ska hända[…]”. Respondent 2 sa ”[…] alltså ju mer koll vi har 
när vi gör vår budget desto bättre är det ju […]. Respondent 9 stödjer detta resonemang när 
han berättar att de inom företaget jobbar med något som heter strategisk kompetensanalys där 
de går igenom vilka utbildningar de anställda har just nu, vilka behov de har och vad det 
kostar att tillfredsställa dessa behov för att sedan kunna budgetera för detta. Respondenten 
tror att det kan fungera lika bra även inom andra perspektiv. Utifrån denna diskussion drar vi 
den poängen att trots att alla respondenter som vi har träffat berättar att de gör budgets så 
verkar det som om det finns problem att göra dem riktigt bra, då det verkar som om det ibland 
saknas underlag för att göra bra prognoser. 

4.3.2	  Tillför	  2:	  Underlag	  för	  välgrundade	  beslut	  
Vad gäller beslutsfattande har vi upplevt att många av respondenterna inte använder resultaten 
från de icke-finansiella prestationsmätningar som de gör som underlag vid beslutsfattandet 
utan främst de finansiella underlagen, respondent 10 har till exempel förklarat för oss att 
besluten just nu enbart tas på ”ettor och nollor” som han själv uttrycker det. Även respondent 
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3 indikerar på detta när han säger ”[…] sen har vi ju de här månadsboksluten då som vi tittar 
på och ser om vi måste ta några beslut då”. Svar likt dessa indikerar att det är de finansiella 
underlag som används vid beslutstagandet i företagen. 
 
Det verkar även som om det finns respondenter som tar beslut utan några underlag 
överhuvudtaget, citat som indikerar på detta har varit ”som det är nu tas de flesta besluten på 
magkänsla” (respondent 13) och ”ja många beslut tas ju för att man känner att något behöver 
göras” (respondent 3). Detta visar på att det många gånger tas beslut på ren magkänsla inom 
företag helt utan några underlag som visar på om det finns någon grund för besluten eller inte. 
Respondent 13 ser dock att hon är i behov av underlag som kan ersätta hennes magkänsla då 
hon säger ”det blir ju lättare att fatta beslut när man har något underlag att fatta besluten 
ifrån, mer än bara magkänslan […] troligtvis kommer vi någon gång att byta VD, och då ska 
min magkänsla finnas på papper i form av nyckeltal”. Det är intressant att respondenten här 
menar att hon genom att välja ut vilka nyckeltal hon väljer att mäta och fatta beslut ifrån kan 
se detta som en ersättning av hennes magkänsla. 
 
Vi har tolkat respondenterna som att det finns ett behov av mer underlag vid beslutsfattandet, 
vi har bland annat fått kommentarer såsom ”det är ju väldigt lätt att man är för snabb när 
man tar beslut” (respondent 6) och ”många tar beslut på uppstuds” (respondent 5). Vi 
upplever att många av respondenterna ser detta som ett problem, respondent 10 sammanfattar 
det när han säger ”har du inte koll på kollen, hur ska du då fatta beslut, på vilka underlag gör 
du det på?”.  Poängen med detta är att vi tolkar respondenterna som att de ser det som ett 
problem att de många gånger tar sina beslut på endast finansiella underlag eller magkänsla 
och att de därmed ser ett behov av andra former av underlag vid beslutsfattande. Vi har därför 
gått vidare och diskuterat hur de ser på resultat från finansiella och icke-finansiella 
prestationsmätningar vid beslutsfattande.  
 
Respondenterna har överlag varit positiva till att använda resultat från finansiella och icke-
finansiella prestationsmätningar vid beslutsfattande, exempelvis säger respondent 11 ”vi 
strävar efter att mäta mer, för att även ta rätt beslut då va”, vi har under våra intervjuer fått 
flera liknande kommentarer som den. Respondent 10 menar att deras företag går bra idag, 
men att det skulle kunna gå ännu bättre om de gjorde mer prestationsmätningar vilket skulle 
innebära att han skulle få ”koll på kollen, har du det då fattar du ju bättre beslut och 
prioriterar bättre”. Detta visar att respondenterna inte bara ser ett behov, utan de indikerar 
även själva på att underlag från flera olika perspektiv skulle kunna leda till bättre 
beslutsfattande. 
 
Vi har även uppfattat att respondenterna anser att prestationsmätningar inom olika perspektiv 
kan användas för att rättfärdiga de beslut som tas, två sådana kommentarer har varit ”[…] ett 
verktyg att jobba med när man sen diskuterar det internt, det förstärker det hela, om det inte 
bara är nånting som man tycker utifrån träffar som man haft, utan till och med kan ta fram 
fakta”(respondent 5) och ”det är mycket lättare att motivera sina beslut och så såklart om 
man kan göra det med konkreta siffror och uppgifter”. Detta indikerar på att respondenterna 
ser mer underlag för beslut som en form av rättfärdigande av beslut där de kan visa att det 
finns fog för att ta de beslut som tas. 
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5. Analys 
I detta kapitel har vi analyserat den teoretiska referensramen parallellt med det empiriska 
materialet. Diskussionen sker inom de tre teman som togs fram inom den teoretiska 
referensramen med syftet som utgångspunkt.  
 
5.1 Förutsättningar för balanserat styrkort 
Vår första analysnivå för att kunna uttala oss om vad ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs är att diskutera huruvida förutsättningarna för att 
kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort kan tillföra är uppfyllda inom SMEs. Från 
den teoretiska referensramen har vi då burit med oss att de förutsättningar som skall finnas 
enligt Gautreau och Kleiner (2001, s. 154) är att företag måste ha visioner och strategier för 
att kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort kan tillföra. Hur detta ser ut skall vi 
diskutera nedan. 

5.1.1	  Vision	  
I vår studie har vi uppmärksammat att det är lite spretigt kring visioner. Det finns exempelvis 
SMEs som arbetar helt utan visioner. Det finns även SMEs som har en tanke om var de vill 
befinna sig i framtiden vilket stämmer överens med Collins och Porras (1996, s. 66) 
beskrivning av visioner då de menar att visioner handlar om vad företag vill uppnå i 
framtiden. Enligt Nanus (1996, ss. 22,23) resonemang skulle de företag som har en tanke om 
var de vill befinna sig i framtiden vara redo att arbeta med strategisk planering då författaren 
menar att visioner är en förutsättning för strategisk planering. Denna genomgång tyder på att 
det inte går att ge något entydigt svar huruvida SMEs har visioner och således heller inte 
huruvida de ur den aspekten kan ses som redo att hämta in det som ett balanserat styrkort kan 
tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 

5.1.2	  Strategi	  
Den empiriska undersökning tyder på att det spretar lite åt alla håll när det gäller den 
strategiska planeringen i SMEs. En del SMEs saknar strategier överhuvudtaget vilket ej kan 
ses som överraskande då bland andra Moreno-Luzon (1993, s. 179) menar att SMEs sällan har 
några välutvecklade strategier. Rompho (2011, s. 42) menar att detta skulle kunna bero på de 
turbulenta marknader som SMEs arbetar på vilket han menar leder till att det är svårt för 
SMEs att ha strategier. Denna genomgång visar på att det finns SMEs som arbetar utan några 
strategier vilket enligt Gautreau och Kleiner (2001, s. 154) skulle innebära att de måste 
formulera strategier innan de kan ta till sig vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra. 
 
Vår empiriska studie har visat på att det finns SMEs som har mindre utvecklade strategier. 
Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s. 27) är av den åsikten att det går att gå in i en process för 
att utforma strategiska prestationsmätningssystem med mindre utvecklade strategier, då 
utformningen kommer forcera ledare till att utveckla den strategiska planeringen. Detta 
indikerar på att även SMEs med mindre utvecklade strategier skulle kunna ta till sig det som 
ett balanserat styrkort kan tillföra. 
  
Den empiriska studien tyder på att det finns SMEs som genomför grundlig strategisk 
planering och således har väl utvecklade strategier som lever upp till Werner och Xu (2011, s. 
1) samt Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010, s. 479) krav på bra strategier då de fokuserar på 
företagen som helhet och definierar det långsiktiga arbetet. Detta innebär att det finns SMEs 
som uppfyller de förutsättningar som Gautreau och Kleiner (2001, s. 154) menar krävs för att 
kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort kan tillföra. 



 

46 
 

 
Av denna analys får vi ut att det inte går att ge något entydigt svar huruvida SMEs har 
strategier vilket är en förutsättning för att kunna ta till sig av det som ett balanserat styrkort 
skulle kunna tillföra.  
 
5.2 Bidrag från olika generationer 
Vi har sett att ett balanserat styrkort har utvecklats och tillfört olika aspekter vid olika 
skeenden, i den teoretiska referensramen har vi därför strukturerat upp detta och diskuterat 
vad varje generation är tänkt att tillföra för att på så vis skapa oss en utgångspunkt för att 
kunna föra resonemang om vad ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs. Vi kommer därför att genomföra denna analysnivå utifrån vad de olika generationerna 
är tänkt att tillföra. 

5.2.1	  Tillför	  1:	  Perspektivseende	  och	  viktiga	  faktorer	  
Det empiriska materialet tyder på att ledare i SMEs ser ett behov av att göra finansiella och 
icke-finansiella prestationsmätningar då de bland annat uttryckt att de skulle behöva upptäcka 
avvikelser i tid, se framåt i tiden och se alternativa lösningar. Detta behov skulle kunna bottna 
i det som Hudson, Smart och Bourne (2001, s. 1108) skriver att verksamhetsstyrningen i 
SMEs många gånger är reaktiv där företag reagerar och agerar i efterhand. Detta menar 
(Brown & McDonnell, 1995, s. 7; Johnson & Kaplan, 1991, s. 1; Kanji, 2002, s. 716) ofta blir 
ett problem då det fokuseras enbart på finansiella underlag vilket Greenhalgh (2000, ss. 419–
421) menar att SMEs många gånger gör. Enligt Kaplan och Norton (1992, ss. 73,79) ger ett 
balanserat styrkort med prestationsmätning inom fyra perspektiv ledare möjligheten att i en 
sammanfattande rapport se hur företag presterar som helhet vilket skulle kunna innebära en 
möjlighet att upptäcka avvikelser i tid, vilket är ett behov som SMEs har. Kaplan och Norton 
(1992, s. 79) menar att ett balanserat styrkort som tillför prestationsmätning inom fyra 
perspektiv och inom viktiga faktorer ska hjälpa företag att se och röra sig framåt istället för 
bakåt, vilket vi anser passar in på de behov som SMEs ger uttryck för.  
 
Med denna diskussion har vi skapat förståelse för att SMEs har behov som prestationsmätning 
inom fyra perspektiv samt viktiga faktorer skulle kunna fylla. Vi vill därför analysera detta 
djupare för att se hur detta skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. Detta kommer 
vi göra genom att diskutera vad prestationsmätning inom viktiga faktorer samt inom fyra 
perspektiv skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
5.2.1.1 Viktiga faktorer 
Enligt Kaplan och Norton (1992, s. 72) skall prestationsmätningarna inom denna generation 
av ett balanserat styrkort göras inom de, för företagen, viktigaste faktorerna. Dessa faktorer 
definierar Boynton och Zmud (1984, s. 17) som de faktorer där företag måste lyckas för att de 
ska nå framgång och som därför måste få särskilt mycket uppmärksamhet.  
 
Huruvida SMEs är införstådda kring vilka deras viktiga faktorer är råder det delade meningar 
kring. Fernandes, Raja och Whalley (2006, s. 633) menar på framtagandet av de viktiga 
faktorerna är en kritisk utmaning för SMEs medan Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 
5) menar att SMEs har lätt att identifiera sina viktiga faktorer. Vår studie stödjer Andersen, 
Cobbold och Lawrie  (2001, s. 5) resultat då den indikerar på att ledare i SMEs mycket väl vet 
vilka deras viktiga faktorer är.  
 
Däremot tyder vår studie på att SMEs många gånger inte vet hur de presterar inom sina 
viktiga faktorer vilket enligt Greenhalghs (2000, s. 415) resonemang skulle kunna vara en 
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svaghet då han menar att det är oerhört viktigt för företag att veta hur de presterar inom sina 
viktiga faktorer för att vara konkurrensmässiga. Ett balanserat styrkort skulle kunna forcera 
ledare inom SMEs till att välja ut de viktiga faktorerna som kan kopplas till företagens 
visioner och strategier såsom Speckbacher, Bischof och Pfeiffer. (2003, s. 365) 
rekommenderar. Detta skulle tillföra SMEs kontroll över hur de presterar inom de viktiga 
faktorer som de redan nu kan identifiera men ej har kontroll över. 
 
Den empiriska studien visar att det finns ledare inom SMEs som menar att den administrativa 
bördan kan vara en anledning till att prestationsmätningar inom olika perspektiv och viktiga 
faktorer inte används trots att det finns ett behov av det. Detta stöds av Russo och Martins 
(2005, s. 22) som menar att den administrativa bördan kan vara ett incitament för SMEs att 
inte använda sig av ett balanserat styrkort och även de begränsade resurser som Garengo, 
Biazzo och Bititci (2005, s. 27) menar att SMEs har skulle kunna styrka detta. Vår tolkning av 
situationen är dock den motsatta, vi tror att ett balanserat styrkort som tillför 
prestationsmätning inom företags viktiga faktorer skulle kunna tillföra ett tydligare fokus för 
de prestationsmätningar som SMEs gör. Detta resonemang stöds av Malmis (2001, s. 210) 
studie där det visat sig att ett balanserat styrkort inneburit att ledare i företag blivit tvungna att 
välja ut de viktigaste faktorerna vilket lett till bättre fokus inom företagen. Poängen med 
denna analys är att prestationsmätning inom de för företagen viktiga faktorerna skulle kunna 
minska den administrativa bördan då detta skulle innebära att SMEs inte gör några onödiga 
prestationsmätningar endast för att de har möjlighet vilket den empiriska studien tyder på att 
SMEs gör i dagsläget.  
 
Perspektiven 
Efter att ha konstaterat att prestationsmätning inom viktiga faktorer skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs genom att ge kontroll över de viktiga faktorerna vill vi 
diskutera hur det skulle kunna påverka SMEs att göra prestationsmätningar inom de fyra 
perspektiven som Kaplan och Norton (1992) menar bör användas i ett balanserat styrkort. 
 
Finansiella perspektivet – hur uppfattar ägarna oss? 
Vad gäller finansiella prestationsmätningar har alla respondenter gett oss en bild av att de gör 
kontinuerliga uppföljningar av exempelvis omsättning, lönsamhet och vinst. Detta är mått 
som Kaplan och Norton (1992, s. 77) menar bör finnas inom detta perspektiv. Alltså kan vi 
konstatera att SMEs redan använder de rekommenderade måtten inom detta perspektiv. Det 
som ett balanserat styrkort istället skulle kunna tillföra här är det som Kaplan och Norton 
(1992, s. 77) skriver att uppföljning av detta perspektiv tillsammans med de andra 
perspektiven hjälper ledare att utvärdera huruvida de operationella åtgärderna faktiskt leder 
till finansiella förbättringar, ser ledarna att detta inte är fallet måste de således se över valda 
strategier och operationella åtgärder. 
 
Kundperspektivet – hur uppfattar kunderna oss? 
Prestationsmätningar inom detta perspektiv ska enligt Kaplan och Norton (1992, s. 72) ge 
svar på hur kunderna uppfattar företag. Vår tolkning av det empiriska materialet är att det inte 
går att ge något entydigt svar på huruvida SMEs vet hur kunderna uppfattar dem då det skiljer 
sig åt. Vi kommer därför nedan att diskutera vad prestationsmätning inom ett kundperspektiv 
skulle kunna tillföra SMEs beroende på hur de arbetar med detta idag. 
 
Vi har genom vår empiriska studie förstått att de allra flesta SMEs vet hur kunderna uppfattar 
dem genom att de har personliga möten med kunderna. Enligt Ghobadian och Gallear (1997, 
s. 129) har SMEs en begränsad kundbas och mycket hög grad av konkurrens, vilket Marri, 
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Gunasekaran och Grieve (1998, s. 936) hävdar att SMEs kan hantera genom personliga 
relationer. Vi anser därför att SMEs bör fortsätta med dessa personliga möten, men vi tror att 
SMEs skulle kunna ha nytta av att ha mål och mått för exempelvis hur ofta de ska ha 
personliga möten med sina kunder för att på så vis säkerställa att de upprätthåller dessa 
personliga relationer med kunderna och behåller de konkurrensfördelar som de skaffar sig 
genom dessa personliga relationer. 
 
Vår tolkning av den empiriska studien är att det finns SMEs som inte vet hur kunderna 
uppfattat dem, trots att de själva anser sig veta detta. Enligt Werner och Xu (2011, s. 2) ska 
kundperspektivet inom ett balanserat styrkort hjälpa företag att fokusera på hur de bedöms av 
sina kunder i förhållande till hur de vill bedömas av sina kunder genom att göra 
prestationsmätningar som reflekterar detta. Poängen med denna diskussion är att vi tror att ett 
kundperspektiv skulle kunna tillföra nödvändig information till ledare i SMEs om hur 
kunderna faktiskt uppfattar företagen. 
 
Vi har ovan analyserat fram att kundperspektivet inom ett balanserat styrkort skulle kunna 
tillföra något till både SMEs som faktiskt vet hur kunderna uppfattar dem samt till SMEs som 
vi i dagsläget tolkar som om de inte vet hur kunderna uppfattar dem.  
 
Interna processperspektivet – vad måste vi bli bäst på för att möta kundernas behov? 
Den empiriska studien visar på att de flesta SMEs gör prestationsmätningar inom detta 
perspektiv, men att de många gånger gör det utan att veta varför. Enligt Kaplan och Norton 
(1992, s. 75) samt Werner och Xu (2011, s. 2) är tanken med detta perspektiv att företag ska 
fokusera på de processer inom företag som har störst påverkan på kundnöjdhet vilket den 
empiriska studien tyder på att SMEs inte gör i dagsläget. Poängen med detta är att ett internt 
process perspektiv skulle kunna hjälpa SMEs att sortera bland de mätningar som de har 
tillgång till genom sina affärssystem och således skapa fokus på de processer som har störst 
påverkan på kundnöjdheten med fokus på företagens visioner och strategier som det bör göras 
enligt Kaplan och Norton (1992, s. 79). 
 
Lärande- och utvecklingsperspektivet – hur kan vi fortsätta förbättra oss? 
Inom detta perspektiv menar Kaplan och Norton (1992, s. 75) att företag bör göra 
prestationsmätningar inom viktiga faktorer för hur de kan förbättra sig för att stå emot 
konkurrens vilket Werner och Xu  (2011, s. 3) menar görs genom att företag upprätthåller en 
klar ståndpunkt för framtiden. I vår studie har det visat sig att de allra flesta respondenterna 
anser att detta är svårt att mäta. Detta är något som visat sig även i andra studier, bland annat 
Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 381) har i sin studie sett att detta är ett perspektiv 
som många gånger inte används då det anses vara svårt att mäta förbättring. 
 
Enligt Kaplan och Norton (1999, s. 40) bör de fyra perspektiven ses som en mall och inte 
något som är tvingande. Eftersom studien tyder på att SMEs anser det svårt att mäta 
förbättring så skulle det kunna ses som att detta perspektiv inte behövs inom SMEs och därför 
kan tas bort då de fyra perspektiven endast är en mall. Samtidigt tyder den empiriska 
undersökningen på att många ledare inom SMEs anser att det är oerhört viktigt att hänga med 
i utvecklingen för att inte bli ifrånkörda av konkurrenter. Vi tror därför att 
prestationsmätningar inom detta perspektiv skulle kunna vara nyttigt för SMEs då Werner och 
Xu (2011, s. 3) menar att anledningen till att detta perspektiv är viktigt är att den största 
utmaningen för företag inte är att vara framgångsrika idag utan att lyckas över tid vilket ett 
lärande- och utvecklingsperspektiv kan lägga grund för. Werner och Xu (2011, s. 3) förklarar 
vidare att de sett konkreta exempel på företag som använt ett balanserat styrkort men valt att 
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inte använda sig av detta perspektiv och att det då visat sig att de inte hängt med i de 
utvecklingar som skett vilket inneburit försämrade finansiella resultat. 
 
Ovanstående diskussion gör att vi anser att detta perspektiv skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs nödvändig kontroll över hur de ska förbättra sig. Detta skulle 
kunna vara viktigt för SMEs då vår empiriska studie visar på att det är väldigt viktigt för 
SMEs att hänga med i utvecklingen vilket skulle kunna vara en del i den snabba respons 
gentemot kundernas behov som Appiah-Adu och Singh (1998, s. 525) menar att SMEs har 
och är viktig för dem att fortsätta ha. Det skulle även kunna ses som en konkurrensfördel då 
det i Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 381) studie visat sig att det är få som 
använder detta perspektiv vilket Werner och Xu (2011, s. 3) menar kan leda till att företag 
inte har kontroll över om de hänger med i utvecklingen, därför menar vi att de som väljer att 
använda detta perspektiv skulle kunna få en konkurrensfördel genom att de har kontroll över 
hur de utvecklas medan många andra företag inte har det. 

5.2.2	  Tillför	  2:	  Orsak-‐verkan	  
Enligt Kaplan och Norton (1999, ss. 36–37) ska denna generation av ett balanserat styrkort 
tillföra prestationsmätningar som är utformade som en orsakskedja där måtten inom 
perspektiven påverkar varandra genom samtliga perspektiv. Den empiriska studien indikerar 
på att SMEs ser att det finns ett samband mellan finansiella resultat och icke-finansiella 
prestationer. Trots detta tolkar vi det empiriska materialet som att SMEs skulle ha svårt att 
arbeta aktivt med dessa samband då vi uppfattar det som att SMEs har svårt att veta exakt 
vilka faktorer som påverkar varandra. Vår uppfattning är att SMEs är i det stadiet som Ahn 
(2001, s. 453) uppmärksammat där de alltid ser någon form av koppling mellan olika faktorer. 
Den empiriska studien indikerar även på att SMEs har det problem som Malmi (2001, s. 210) 
uppmärksammat i sin studie där det visat sig att många företag anser att de inte kommit så 
långt att de kan välja ut mått med ett samband då de inte vet hur saker och ting påverkar 
varandra. Kanske kan det bero på det som respondent 6 sa angående att jobba med samband 
likt detta ”vi är inte mogen för det än tycker jag”, vilket även Malmis (2001, s. 210) studie 
stödjer då han menar att företag bör kunna se dessa samband innan de länkar samman olika 
mätningar. Detta indikerar på att ett balanserat styrkort som är tänkt att tillföra ett orsak-
verkan samband genom de fyra perspektiven inte skulle kunna tillföra något till 
verksamhetsstyrningen i SMEs. Kanske kan det bero på det som respondent 6 sa angående att 
jobba med samband likt detta ”vi är inte mogen för det än tycker jag”, vilket även Malmis 
(2001, s. 210) studie stödjer då han menar att företag bör kunna se dessa samband innan de är 
redo att länka samman olika mätningar. Detta indikerar på att ett balanserat styrkort som är 
tänkt att tillföra ett orsak-verkan samband genom de fyra perspektiven inte skulle kunna 
tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
En intressant observation som vi gjort i intervjumaterialet är att en respondent förklarat att de 
inom företaget börjat arbeta aktivt med ett orsak-verkan samband. Denna diskussion uppstod 
med den enda respondenten som representerar ett företag där det görs prestationsmätningar 
inom flera olika perspektiv vilket vi tror kan ha lett till att de uppfyller det som Malmi (2001, 
s. 210) beskriver, nämligen att de kan se sambanden mellan olika faktorer. Detta resonemang 
stöds även av Speckbacher, Bischof och Pfeiffer (2003, s. 363) som menar att de flesta som 
börjar använda ett balanserat styrkort med orsak-verkan samband först har använt ett 
balanserat styrkort med prestationsmätning inom flera olika perspektiv och viktiga faktorer. 
Detta skulle även kunna ses som en förklaring till varför ett balanserat styrkort med orsak-
verkan samband många gånger inte skulle kunna tillföra något till verksamhetsstyrningen i 
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SMEs då vår studie indikerar på att de inte jobbar aktivt med prestationsmätningar inom olika 
perspektiv och viktiga faktorer. 

5.2.3	  Tillför	  3:	  Tidsbestämda	  mål	  och	  färre	  perspektiv	  
5.2.3.1 Tidsbestämda mål 
Inom denna variant av ett balanserat styrkort menar Lawrie och Cobbold (2004, s. 616) att 
företag ska fastslå var de vill befinna sig vid en vis tidpunkt för att underlätta utvärderingen 
av strategier då strategiska mål ofta inte löper över samma tidsperiod. Den empiriska studien 
visar att det händer alltför mycket kring SMEs för att de skulle kunna arbeta med 
tidsbestämda mål. Detta resonemang stärks ytterligare av det som Fernandes, Raja och 
Whalley (2006, s. 623) skriver att SMEs är utsatt för volatila marknader vilket Rompho 
(2011, s. 42) menar medför att SMEs hela tiden måste justera för de svängningar som sker på 
marknaden. Denna diskussion tyder på att det inte fungerar för SMEs att arbeta med 
tidsbestämda mål, varpå ett balanserat styrkort som går ut på att sätta tidsbestämda mål inte 
har något att tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 
 
5.2.3.2 Färre perspektiv 
Som vi beskrivit inom orsak-verkan avsnittet tolkar vi det empiriska materialet som att SMEs 
ser att det finns samband mellan finansiella och icke-finansiella faktorer, och att de förstår att 
aktiviteter inom icke-finansiella faktorer kan påverka det finansiella resultatet. Vi har dock 
tolkat intervjumaterialet som att SMEs inte skulle kunna arbeta med ett sådant samband då de 
har svårt att se vilka faktorer som påverkar varandra. Lawrie och Cobbold (2004, s.618) har 
förklarat att tanken med endast två perspektiv är att det kan underlätta arbetet med ett orsak-
verkan samband då det viktiga är att de mått som ligger inom aktivitetsperspektivet driver 
måtten inom utfallsperspektivet vilket ska leda till positiva utfall. Vi anser att detta är en 
intressant diskussion då ett balanserat styrkort utvecklats i omgångar sedan det först 
introducerades, och vi har genom bland andra Kaplan och Norton (1999, s. 36) och Lawrie 
och Cobbold (2004, s. 618) sett att stor del av utvecklingen har gjorts för att få företag att 
arbeta med någon form av orsak-verkan samband. Vår poäng är att reducering till färre 
perspektiv skulle kunna vara en möjlighet för SMEs att ta del av den utveckling av ett 
balanserat styrkort som skett i omgångar. Vår tolkning är att SMEs skulle kunna ha möjlighet 
att placera in de samband mellan finansiella och icke-finansiella faktorer som de trots allt ser i 
två perspektiv. Denna generation av ett balanserat styrkort skulle dock behöva modifieras för 
att det skulle kunna vara aktuellt då de två perspektiven just nu kombineras med tidsbestämda 
mål vilket studien indikerar på att inte fungerar för SMEs att arbeta med. 

5.2.4	  Tillför	  4:	  Implementering	  av	  strategi	  
Att implementera strategier handlar enligt Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010, s. 479) om att 
omvandla strategier till handlingar för alla inom företagen och att följa upp och utvärdera 
resultaten av dem. Enligt Russo och Martins (2005, s. 22) har SMEs ofta en informell 
formulering av sina strategier vilket de menar även leder till att de anställda inte känner till 
strategierna. Även vår studie tyder på att det finns problem med strategi implementeringen i 
SMEs då den indikerar på att alla inom SMEs ej känner till strategierna, detta trots att ledare i 
SMEs anser att det är viktigt att strategierna är implementerade. Speckbacher, Bischof och 
Pfeiffers (2003, s. 378) studie visar att många stora företag som använt ett balanserat styrkort 
har sett implementering av strategier som den främsta nyttan. Detta menar Andersen, Cobbold 
och Lawrie (2001, ss. 7-8) gäller även för SMEs då ett balanserat styrkort kan bidra till att få 
ut de strategiska målen inom SMEs och skapa samförstånd kring dem. Poängen med denna 
diskussion är att det finns ett behov och intresse inom SMEs för att implementera strategier, 
vilket tidigare forskning indikerar på att ett balanserat styrkort kan vara ett lämpligt verktyg 
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för. Därför anser vi det relevant att diskutera kring hur de fyra processerna som används inom 
ett balanserat styrkort för att implementera strategier skulle kunna påverka 
strategiimplementeringen inom SMEs. 
 
Process ett – översätta vision och strategi 
Process ett vid implementering av strategier handlar enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 76) 
om att översätta visioner och strategier så att alla inom företagen ska kunna ta till sig dem. 
Vår studie indikerar på att alla anställda i SMEs inte känner till visionerna och strategierna, 
samtidigt finns det ett behov och intresse från ledare inom SMEs för att få alla anställda att 
förstå dem. Vi menar därför att detta skulle vara en nyttig process för SMEs. Detta skulle 
även leda till att SMEs undviker att hamna i ett av de problem som Werner och Xu (2011, s. 
1) menar är vanligt vid implementering av strategier, nämligen att anställda inte känner till 
företagens strategier vilket gör att de inte kan jobba mot dem. Denna diskussion visar att den 
första processen som används inom ett balanserat styrkort för att implementera strategier 
skulle kunna tillföra SMEs som ett ramverk för att översätta strategier och visioner vilket 
studien visar att SMEs har behov av. 
 
Process två - kommunicera och bryta ned mål 
Process två börjar enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 76) med att kommunicera ut strategier 
inom företag, författarna menar att alla avdelningar och individer ska veta vad just de behöver 
göra för att företag ska kunna leva upp till valda strategier. Detta har vi upplevt att SMEs har 
ett stort behov av då våra respondenter förklarat att de många gånger får frågor från de 
anställda om vad målen är, vad ledningen vill och vad de som anställda ska göra vilket 
indikerar på att strategier och visioner inte är tillräckligt kommunicerade. Enligt Marri, 
Gunasekaran och Grieve (1998, s. 936) har SMEs en effektiv intern kommunikation vilket 
tyder på att detta skulle kunna bli en smidig process inom SMEs.  
 
Efter att ha kommunicerat vision och strategi menar Kaplan och Norton (1996a, s. 80) att det 
är viktigt att göra dem konkret för anställda genom att sätta mål för varje avdelning eller 
kanske till och med för varje individ. Andersen, Cobbold och Lawrie (2001, s. 4) menar att 
detta är en väldigt viktig del i processen då framgång inom såväl stora som små företag är 
beroende av att få anställda att anpassa sina beteenden mot strategiska mål. Andersen, 
Cobbold och Lawrie (2001, s. 7) hävdar vidare att en förutsättning för att nedbrytning av mål 
ska lyckas är att det finns ett engagemang från ledare, då de förändrade beteendena måste 
starta hos dem. Vår studie visar att det finns ett stort intresse och engagemang hos ledare i 
SMEs för att bryta ned mål i företagen. Att arbeta med denna process skulle kunna leda till att 
företagen undviker två av de problem som Werner och Xu (2011, s. 1) menar finns med 
implementering av strategi, nämligen att anställda känner att de inte kan göra något för att 
företag ska uppnå strategierna och att de inte vet vad de ska göra.  
 
Denna diskussion visar på att den andra processen för att implementera strategier genom ett 
balanserat styrkort har aspekter att tillföra till verksamhetsstyrningen i SMEs då vi i vår 
empiriska studie funnit att det finns ett intresse och behov av att kommunicera strategier och 
bryta ned dem till mål för anställda. 
  
 
Process tre – skapa affärsplan 
Den första delen av denna process menar Kaplan och Norton (1996a, s. 76) handlar om att 
skapa en affärsplan där resurser inom företag skall fördelas. Vår empiriska studie tyder på att 
SMEs inte har något behov av detta då de inte har något utrymme för att kunna fördela sina 
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resurser. Detta skulle kunna ses som ett problem då Kaplan och Norton (1996a, s. 82) hävdar 
att detta är en oerhört viktig process för många företag då olika avdelningar arbetar med olika 
processer som behöver synkroniseras. I denna diskussion bör det dock finnas i åtanke att ett 
balanserat styrkort från början är utformat för stora företag (Johanson et al., 2006, s. 847; 
McAdam, 2000, s. 307). Enligt Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s.27) karakteriseras SMEs 
av att de har begränsade resurser och Ghobadien och Gallear (1997, s.129) menar att SMEs 
har decentraliserade organisationer med få hierarkiska nivåer och avdelningar där ledarna 
många gånger är inblandade i de flesta processerna. Denna diskussion tyder på att den tredje 
processen inte har något att tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs då SMEs inte har olika 
avdelningar som arbetar med olika processer samt att SMEs på grund av sina begränsade 
resurser kan ha svårt att göra någon form av resursallokering. 
 
En andra del inom den tredje processen menar Kaplan och Norton (1996a, s. 84) är att skapa 
kortsiktiga mål för företagen som helhet för att kunna följa upp de åtgärder som blivit 
genomförda. Vår empiriska studie indikerar på att det inte går att ge något entydigt svar 
huruvida SMEs anser sig behöva detta, vi kommer därför genomföra denna analys i två steg 
beroende på hur SMEs ställer sig till kortsiktiga mål för hela företagen.   
 
Vår empiriska studie tyder på att det finns SMEs som anser att det är viktigt att bryta ned de 
långsiktiga målen till kortsiktiga mål för att kunna genomföra utvärderingar. Detta stämmer 
överens med Kaplan och Nortons (1996a, s. 84) beskrivning av den tredje processen, detta ger 
enligt författarna en grund för uppföljning och således även möjlighet till korrigering av 
operationella åtgärder. Detta visar på att denna del av den tredje processen skulle kunna 
tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs som ett ramverk för nedbrytning av de långsiktiga 
målen. 
 
Den empiriska studien har även indikerat på att det finns SMEs som anser att denna 
nedbrytning sker i samband med att de bryter ned målen till anställda och avdelningar inom 
process två. Kanske kan detta bero på det som Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s. 29) 
skriver att planeringen i SMEs ofta begränsas till den operationella nivån där prestandan kan 
utvärderas. Även de få avdelningar som Ghobadian och Gallear (1997, s. 127) menar att 
SMEs har skulle kunna kopplas till detta då det skulle kunna vara så att vissa SMEs består av 
få avdelningar och därför skulle nedbrytning av mål till avdelningar vara detsamma som 
nedbrutna mål för hela företagen. Detta tyder på att denna del av den tredje processen av ett 
balanserat styrkort för att implementera strategier  trots allt inte skulle kunna tillföra något till 
verksamhetsstyrningen inom alla SMEs. 
 
Då det i vår studie indikerats på att det finns aspekter inom den tredje processen av ett 
balanserat styrkort för att implementera strategier som inte skulle tillföra något till 
verksamhetsstyrningen inom SMEs anser vi att detta bör diskuteras. Falasco, Cardinali och 
Guzinis (2009, s. 7) studie indikerar på att ett balanserat styrkort för strategiimplementering 
kan behöva anpassas efter SMEs specifika karaktärsdrag för att vara användbart för SMEs. 
Enligt Garengo, Biazzo och Bititci (2005, s. 28) är det det överlag vanligt att system måste 
modifieras för att vara användbara för SMEs. Denna diskussion låter rimlig om vi betänker 
det som Welsh och White (1981, s. 2) skriver att det är viktigt att vara medveten om att SMEs 
inte är ett litet stort företag utan att det måste finnas förståelse för att det finns skillnader 
mellan SMEs och stora företag. Detta indikerar på att ett balanserat styrkort för 
strategiimplementering skulle kunna behöva anpassas för att stämma överens med SMEs 
specifika karaktärsdrag vilket stämmer överens med tidigare forskning. 
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Process fyra - återkoppling och lärande 
Process fyra är enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 84) oerhört viktig för företag som arbetar 
på marknader som är under ständig förändring. Både tidigare forskning (Fernandes, Raja & 
Whalley, 2006, s. 623) och vår empiriska studie tyder på att marknaderna som SMEs arbetar 
på är under ständig förändring varför denna process skulle kunna vara viktig för SMEs. 
Anledningen till att denna process är viktig menar Kaplan och Norton (1996a, s. 84) är att den 
går ut på att lägga samman de tidigare processerna för att sedan utvärdera dem. 
Eftersom SMEs arbetar med turbulenta marknader händer det mycket, därför kan det vara 
viktigt att genomföra denna process då Kaplan och Norton (1996a, s. 84) menar att den ger 
möjlighet till återkoppling med utvärdering av huruvida de valda strategierna är de rätta eller 
om de behöver korrigeras.  
 
Denna diskussion visar att den fjärde processen som används för att implementera strategier 
skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs nödvändig återkoppling av valda 
strategier vilket kan vara viktigt för SMEs då de arbetar på turbulenta marknader. 
 
5.3 Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
För att ytterligare kunna belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs vill vi även analysera hur det skulle kunna tillföra som 
komplement till övrig verksamhetsstyrning. Genom den teoretiska referensramen har vi burit 
med oss två aspekter som ett balanserat styrkort kan påverka inom den övriga 
verksamhetsstyrningen. I den empiriska undersökningen har vi diskuterat dessa två aspekter, 
för att nu kunna analysera om ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra som komplement till 
den övriga verksamhetsstyrningen i SMEs. 

5.3.1	  Tillföra	  1:	  Komplettera	  budget	  
Vår empiriska studie har visat att alla SMEs arbetar med budget, eller åtminstone med 
liknande ekonomiska planeringar och uppföljningar. Detta stämmer väl överens med 
Greenhalghs (2000, ss. 419–421) studie som visar att SMEs oftast jobbar med traditionell 
verksamhetsstyrning vilket inte är konstigt då Hudson Smith och Smith (2007, s. 395) menar 
att ekonomisk planering är den viktigaste faktorn för överlevnad för SMEs. Vi finner det 
därför intressant att diskutera huruvida ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra något till 
verksamhetsstyrningen i SMEs genom att komplettera budgetarbetet.  
 
Vår studie tyder på att de flesta SMEs använder budget för att utvärdera deras prestationer, 
vilket är en roll som Kaplan och Norton (1992, s. 72) menar att ett balanserat styrkort är tänkt 
att sköta. Då vi har uppfattat det som att budgetarbetet är viktigt för SMEs vill vi därför 
undersöka om det skulle finnas någon konflikt mellan budget och ett införande av ett 
balanserat styrkort för utvärdering vilket vi kommer att göra nedan. 
 
Huruvida det finns en konflikt eller inte mellan ett balanserat styrkort och budget har det 
tidigare studerats kring, med blandade resultat. Enligt Kaplan och Norton (1996a, s. 82) bör 
arbetet med budget integreras med ett balanserat styrkort, medan Ax och Bjørnenak (2005, s. 
30) hävdar att ett balanserat styrkort bör ersätta budget. Malmis (2001, s. 212) studie av 
företag som använder ett balanserat styrkort visar dock att det oftast inte finns någon konflikt 
mellan budget och ett balanserat styrkort då de utformas som två olika processer. En 
anledning till detta skulle kunna vara att medan Ahn (2001, s. 441) skriver att finansiell 
planering såsom budget är kortsiktigt så har ett balanserat styrkort ett långsiktigare fokus där 
vision och strategi är i fokus (Hepworth, 1998, s. 560; Kaplan & Norton, 1992, s. 79). Av 
denna anledning menar vi att ett balanserat styrkort inte behöver hamna i konflikt med 
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budgetarbetet utan snarare tillföra en möjlighet till utvärdering av prestationer ur ett längre 
tidsperspektiv.  
 
Även om vår empiriska studie har visat att alla SMEs gör budgets har det visat sig att det inte 
är alla SMEs som anser det lämpligt att använda det som utvärderingsverktyg utan ibland 
endast för ekonomisk planering. Vår empiriska studie tyder på att detta beror på att det händer 
för mycket i omvärlden för att finansiell utvärdering skall kunna ses som rättvis utvärdering 
av prestationer inom SMEs. Detta är även något som Hudson Smith och Smith (2007, s. 395) 
påpekat då de hävdar att det kan ses som en begränsning att ledare i SMEs förlitar sig till 
ekonomisk information då det innebär att de inte får någon översikt över helheten. Vi har 
tolkat SMEs med dessa problem som att de trots allt vill behålla sin ekonomiska planering, 
vilket innebär att det inte skulle tillföra något att göra som Ax och Bjørnenak (2005, s. 30) 
menar att företag har gjort, nämligen att helt överge budgets och ersätta det med ett balanserat 
styrkort. Däremot tror vi att det skulle kunna tillföra SMEs att göra som Malmi (2001, s. 212) 
upptäckt att några få företag som använder ett balanserat styrkort gjort, nämligen att fortsätta 
göra finansiella prognoser genom budgets men utvärdera prestationer inom företagen genom 
de fyra perspektiven i ett balanserat styrkort. Malmi (2001, s. 212) kallar detta för att gå från 
kontroll genom budget till kontroll genom ett balanserat styrkort. Detta skulle innebära att 
SMEs skulle kunna fortsätta sin finansiella planering i form av budgets, vilket både tidigare 
forskning (Hudson Smith & Smith 2007, s. 395) och den empiriska studien visat på är viktigt 
för dem, men komplettera de finansiella utvärderingarna med utvärderingar inom fyra 
perspektiv. 
 
Avslutningsvis indikerar vår empiriska studie på att SMEs kan ha svårt att göra bra budgets 
då de saknar underlag för att veta vad som kommer att inträffa i framtiden vilket gör att de 
ibland baserar sina budgets på gissningar. Detta skulle kunna sättas i relation till Kaplan och 
Nortons (1992, s. 79) beskrivning av vad ett balanserat styrkort ska tillföra ”The balanced 
scorecard keeps companies looking – and moving – forward instead of backward”. Med det 
menar vi att prestationsmätning inom flera perspektiv skulle kunna ge SMEs en bättre syn på 
vad som kommer att hända vilket även visat sig i Ahns (2001, s.454) studie då han menar att 
ett balanserat styrkort kan vara ett komplement till budgets då det ger ledande 
befattningshavare en helhetssyn som de kan använda när de sätter sina budgets. Med denna 
diskussion menar vi att ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra som komplement till 
budgetarbetet i SMEs då det skulle kunna underlätta i arbetet att förutse kommande kostnader 
vilket innebär att det är lättare att budgetera för dem. 

5.3.2	  Tillföra	  2:	  Underlag	  för	  välgrundade	  beslut	  
Vår empiriska undersökning har visat på att det finns SMEs som tar beslut enbart på 
magkänsla, utöver det tyder studien på att de flesta SMEs tar beslut som många gånger 
grundar sig på finansiella underlag, vilket stämmer överens med Greenhalghs (2000, ss. 419–
421) studie av verksamhetsstyrning i SMEs. Detta skulle kunna ses som en svaghet om man 
ser till det som Kanji (2002, s. 716) skriver att detta gör att beslut tas enbart på laggande 
indikatorer som reflekterar konsekvenserna av besluten i efterhand. Det som framförallt får 
oss att vilja resonera kring hur ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra något till 
beslutsfattandet inom SMEs är dock att vår empiriska studie tyder på att SMEs anser att det 
finns brister i underlagen vid beslutsfattande som de skulle behöva komma till rätta med. 
 
Vår empiriska studie tyder på att ledare i SMEs tror att prestationsmätningar inom flera olika 
perspektiv skulle kunna leda till bättre beslut, detta får de stöd för av Martinsons, Davison och 
Tse (1999, s. 71) som hävdar att ett balanserat styrkort främst kan ses som ett verktyg som 
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skall underlätta beslutsfattandet. Detta menar (Fernandes, Raja & Whalley, 2006, s. 624; 
Kaplan & Norton, 1992, s. 73; Mooraj, Oyon & Hostettler, 1999, s. 481) sker genom att ett 
balanserat styrkort ger ledare en överblicksbild över företagen då det i en enda rapport samlar 
hur företagen presterar inom de för företagen viktigaste faktorerna. Detta tyder på att ett 
balanserat styrkort skulle kunna tillföra det utökade underlag som SMEs efterfrågar vilket 
Farooq och Hussain, (2011, ss. 754,755) samt Martinsons, Davison och Tse (1999, ss. 75,77) 
menar skulle leda till att beslut tas på relevant information som speglar vad som händer och 
varför det händer istället för att beslut tas på intuition. Denna genomgång tyder på att ett 
balanserat styrkort skulle kunna tillföra relevant underlag vid beslutsfattande vilket vår 
empiriska studie indikerar på är ett behov som finns hos SMEs. 
 
Vår empiriska studie indikerar på att ledare inom SMEs ser att de skulle kunna rättfärdiga 
sina beslut genom att kunna visa fakta i ett balanserat styrkort som stödjer deras beslut. Detta 
är något som Wiersma (2009, s. 249) sett är vanligt inom företag där ett balanserat styrkort 
används. Genom att visa hur resultaten från prestationsmätningarna inom de olika 
perspektiven ser ut skulle ledare inom SMEs alltså kunna motivera de beslut som tas och på 
detta sätt även få anställda att förstå och acceptera beslut. Enligt Farooq och Hussain (2011, 
ss. 754,755) ger detta även upphov till uppföljning av tagna beslut, då rättfärdigande av beslut 
genom att ett balanserat styrkort även innebär att dessa beslut kan följas upp för att se vilka 
effekter de inneburit och hur effektiva de besluten varit. Denna diskussion indikerar på att ett 
balanserat styrkort skulle kunna tillföra underlag för rättfärdigande av beslut till 
verksamhetsstyrningen i SMEs. 
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6. Bidrag 
I detta kapitel redogörs för de bidrag som vi fått fram genom att med hjälp av den teoretiska 
referensramen analysera den empiriska undersökningen. Dessa bidrag kommer följa den 
struktur som använts under empiri och analys kapitlen. Avslutningsvis kommer vi att 
presentera förslag till vidare studier. 
 
6.1 Studiens bidrag 
Innan vi lyfter fram våra bidrag vill vi påpeka att denna studie är utförd med en formell 
verksamhetsstyrning som utgångspunkt, vilket innebär att det är positivt att jobba med mål 
och prestationsmätning. Det är med denna utgångspunkt som vi diskuterat vad ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs.  Vi kommer nedan gå igenom 
våra bidrag steg för steg med utgångspunkt från de analyser vi gjort. 

6.1.1	  Förutsättningar	  för	  balanserat	  styrkort	  
Syftet med studien har varit att belysa vad ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra 
verksamhetsstyrningen i SMEs. För att kunna ta till sig det som ett balanserat styrkort kan 
tillföra visar forskningen att företag måste ha visioner och strategier. Enligt Stonehouse och 
Pembertons (2002, s. 858) studie är det svårt att säga huruvida SMEs har visioner och 
strategier då det skiljer sig åt väldigt mycket mellan olika SMEs. Vår studie stödjer 
Stonehouse och Pembertons resultat då även vår studie indikerar på att det är väldigt spretigt 
vad gäller strategier och visioner inom SMEs. Ett av studiens bidrag är att det inte går att ge 
något entydigt svar huruvida SMEs har de förutsättningar som krävs för att ta till sig vad ett 
balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen då det finns SMEs som har dessa 
förutsättningar samtidigt som det finns SMEs som inte har det. 

6.1.2	  Bidrag	  från	  olika	  generationer	  
Vår studie indikerar precis som Andersen, Cobbold och Lawries (2001, s.5) studie att SMEs 
vet vilka deras viktiga faktorer är. Vår studie tyder dock på att SMEs ej vet hur de presterar 
inom sina viktiga faktorer. Ett av studiens bidrag är därför att generation ett av ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs kontroll över hur de presterar 
inom de viktiga faktorerna då det är dessa faktorer som prestationsmätningar skall göras på 
inom den generationen av ett balanserat styrkort.  
 
Hudson Smith och Smith (2007, s.395) har pekat på att det innebär en begränsning för SMEs 
att förlita sig för mycket på ekonomisk information då det kan innebära att de inte får någon 
översikt över helheten. Vår studie stödjer detta då den indikerar på att SMEs har behov av 
information som kan fås genom andra perspektiv än enbart det finansiella. Ett av studiens 
bidrag är att generation ett av ett balanserat styrkort med prestationsmätning inom fyra olika 
perspektiv skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs genom att det bidrar med en 
helhetsbild från fyra perspektiv. 
 
Vår studie indikerar på att ett balanserat styrkort med orsak-verkan samband inte skulle kunna 
tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs. Studien tyder på att ledare i SMEs ser att det 
finns ett samband mellan olika faktorer, däremot indikerar studien på att de inte kan se exakt 
vilka faktorer det är som påverkar varandra. Detta kan likställas med de resultat som Malmi 
(2001, s.210) fått i sin studie hos stora företag där författaren sett att det är vanligt att ett 
orsak-verkan samband inte används då ledare inte kan se hur saker och ting påverkar 
varandra. Ett av studiens bidrag är därför att generation två av ett balanserat styrkort med ett 
orsak-verkan samband inte skulle kunna tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs. 
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Enligt Fernandes, Raja och Whalley (2006, s. 623) arbetar SMEs på volatila marknader vilket 
enligt Rompho (2011, s. 42) medför att SMEs hela tiden måste justera för de svängningar som 
sker på marknaden. Även vår studie indikerar på detta då ledare i SMEs menar att det vore 
omöjligt att sätta tidsbestämda mål då det händer alldeles för mycket omkring dem. Detta 
leder till att ett av studiens bidrag är att generation tre av ett balanserat styrkort med 
tidsbestämda mål inte skulle kunna tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs då det ej 
passar in med de för SMEs specifika karaktärsdragen. 
 
Trots att vår studie tydligt indikerat på att generation tre av ett balanserat styrkort inte kan 
tillföra något till verksamhetsstyrningen i SMEs finns det indikationer i vår studie på att det 
finns aspekter inom den som skulle kunna vara intressant för SMEs. Ett balanserat styrkort 
med färre perspektiv ska enligt Lawrie och Cobbold (2004, s. 618) underlätta vid arbetet med 
ett orsak-verkan samband då det endast gäller att fördela mätningarna inom ett aktivitets- eller 
utfallsperspektiv. Vår tolkning utifrån studien är att detta skulle kunna innebära en möjlighet 
för SMEs att arbeta med de samband som de faktiskt ser mellan finansiella och icke-
finansiella faktorer och på så vis kunna ta del av den utveckling som skett inom ett balanserat 
styrkort som till stor del gått ut på att få företag att arbeta med ett orsak-verkan samband. Vår 
studie kan inte ge något svar huruvida detta skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs eller ej, men den indikerar på att det kan vara nyttigt att studera hur generation tre av 
ett balanserat styrkort skulle kunna anpassas för att passa med de för SMEs specifika 
karaktärsdragen. 
 
Vår studie indikerar på att det finns ett behov av implementering av strategier i SMEs då 
studien tyder på att anställda i SMEs inte känner till strategierna trots att ledare i SMEs anser 
att det är viktigt. Både Phadtares (2010, s.154) och McAdams (2000, s.319) studier visar att 
ett balanserat styrkort skulle kunna vara nyttigt för att implementera strategier inom SMEs 
vilket överensstämmer med vår studie. Det bör nämnas att vår studie indikerar på att ett 
balanserat styrkort för strategiimplementering kan behöva modifieras en aning för att passa 
med de för SMEs specifika karaktärsdragen vilket även Falasco, Cardinali och Guzzini (2009, 
s. 8) pekat på i sin studie. Ett av studiens bidrag är att generation fyra av ett balanserat 
styrkort skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs i form av verktyg för 
implementering av strategier. 
 
6.1.3 Tillföra som komplement till övrig verksamhetsstyrning 
Vår studie indikerar precis som Malmis (2001, s. 212) studie på att det inte finns någon 
konflikt mellan ett balanserat styrkort och budgetarbete. Vår studie tyder i likhet med Ahns 
(2001, s.454) studie på att ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra budgetarbetet underlag 
för att förutse kommande kostnader vilket innebär att det går att budgetera för dem. Utöver 
detta indikerar vår studie på att ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i 
SMEs genom att komplettera den finansiella utvärderingen med utvärdering ur ett längre 
tidsperspektiv och ur fler perspektiv. Ett av studiens bidrag är därför att ett balanserat styrkort 
skulle kunna tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs som komplement till budget. 
 
Både vår studie och Greenhalghs (2000, ss. 419–421) studie tyder på att SMEs många gånger 
tar sina beslut på finansiella underlag, enligt vår studie ser ledare inom SMEs brister i detta 
förfarande vilket tyder på att de skulle kunna behöva mer underlag vid beslutsfattandet. Ett av 
studiens bidrag är att ett balanserat styrkort skulle kunna tillföra underlag för välgrundade 
beslut till verksamhetsstyrningen i SMEs då det genom fyra perspektiv ger en helhetsbild över 
företagen vilket kan tillgodose behovet på mer underlag vid beslutsfattande. 
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6.2 Förslag på vidare studier 
Under studiens gång har vi förstått att det kan vara viktigt att ta hänsyn till de för SMEs 
specifika karaktärsdragen när det resoneras kring ett balanserat styrkort för SMEs. I vår studie 
har vi utgått från de karaktärsdrag som tidigare forskning indikerar att SMEs karakteriseras 
utav. Vi har genom vår studie tagit fram två förslag på vidare studier angående detta: 
 

- Det vore intressant med en studie som studerar vilka specifika karaktärsdrag ledare i 
SMEs anser att de karakteriseras av för att med den utgångspunkten resonera kring 
vad ett balanserat styrkort kan tillföra verksamhetsstyrningen i SMEs. 

- Nästa studie som vore intressant är en studie som fokuserar på hur generation tre av ett 
balanserat styrkort med färre perspektiv skulle kunna anpassas för att stämma överens 
med de för SMEs specifika karaktärsdragen. 
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Intervjuföretag och respondenter 
 
Antal 
Anställda 

Omsättning 
(tkr) 

Respondentens 
position 

Kommunikation I uppsatsen 

231 202 726 Controller Personlig 
kommunikation 3 
april 

Respondent 1 

97 97 925 VD och ägare Personlig 
kommunikation 4 
april 

Respondent 2 

36 43 771 VD och ägare + 
vice VD 

Personlig 
kommunikation 7 
april 

Respondent 3 

33 109 615 VD och ägare Personlig 
kommunikation 7 
april 

Respondent 4 

220 460 000 VD Personlig 
kommunikation 7 
april 

Respondent 5 

22 61 507 VD Personlig 
kommunikation 8 
april 

Respondent 6 

18 27 646 VD och delägare Personlig 
kommunikation 8 
april 

Respondent 7 

66 308 234 VD Personlig 
kommunikation 8 
april 

Respondent 8 

67 56 235 Delägare Personlig 
kommunikation 9 
april 

Respondent 9 

48 112 598 VD Personlig 
kommunikation 10 
april 

Respondent 10 

130 125 000 VD och delägare Personlig 
kommunikation 10 
april 

Respondent 11 

30 25 495 VD och delägare Personlig 
kommunikation 10 
april 

Respondent 12 

165 84 475 VD Personlig 
kommunikation 11 
april 

Respondent 13 

24 19 927 Tidigare ägare och 
VD, nu konsult i 
företaget 

Personlig 
Kommunikation 11 
april 

Respondent 14 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Namn: 
Befattning: 
Antal år i företaget: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Kort beskrivning av företaget 
 
Har ni några långsiktiga mål i företaget? Kan du berätta om dem? 
 
Kan du berätta för oss hur ni arbetar med de långsiktiga målen i företaget? 
 
Kan du berätta för oss hur uppföljningen av de långsiktiga målen ser ut i företaget? 
 
Har ni några planer för hur dessa mål ska uppnås? 
 
Anser du att du vet inom vilka områden som företaget måste prestera bra för att företaget ska 
vara framgångsrikt? 
 
Kan du berätta mer om dessa viktiga områden för oss? 
 
Är det viktigt för er hur kunderna uppfattar er? 
 
Vet du vad ni som företag måste göra inom företaget för att möta kundernas förväntningar på 
er? 
 
Arbetar ni aktivt med förbättringar inom företaget? 
 
I vår studie vill få förståelse för om företag skulle kunna ha någon nytta av att göra 
prestationsmätningar och uppföljningar inom sina viktigaste områden, både finansiella och 
icke-finansiella sådana för att säkerställa att de når upp till sina långsiktiga mål och fokuserar 
på rätt saker. Hur ser du spontant på ett sådant arbetssätt? 
 
Hur ställer du dig till att göra finansiella prestationsmätningar? 
 
Hur ställer du dig till att göra prestationsmätningar angående hur ni presterar gentemot era 
kunder? 
 
Hur ställer du dig till att göra prestationsmätningar över saker som görs inom företaget och 
som påverkar era kunder? 
 
Hur ställer du dig till att göra prestationsmätningar för att se om företaget förbättras såsom ni 
vill? 
 
Finns det något som vi inte tagit upp ovan som skulle vara intressant för er att mäta? 
 
De prestationsmätningar som ni gör idag, vad innebär de för er? 
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Efter denna diskussion, anser du att ni skulle kunna ha nytta av att göra prestationsmätningar 
likt de vi diskuterat? 
 
Använder ni er av prestationsbaserade lönebonusar idag? 
 
Tror du att sådana prestationsmätningar som vi diskuterat skulle kunna ha inverkan på ert 
budgetarbete? 
 
Tror du att sådana prestationsmätningar som vi diskuterat skulle kunna användas som 
underlag vid beslutsfattande? 
 
Tror du att sådana prestationsmätningar som vi diskuterat skulle kunna vara till hjälp vid 
resursfördelning? 
 
Hur ser du på att koppla samman prestationsmätningar genom att de olika mätningarna 
påverkar varandra och till slut även de långsiktiga målen? 
 
Tror du att det skulle kunna vara användbart att sätta upp tidsbestämda delmål för 
prestationsmätningarna för att se huruvida ni verkar nå de långsiktiga målen? 
 
Tror du att sådana prestationsmätningar som vi diskuterat skulle kunna underlätta 
kommunikationen av de långsiktiga målen till de anställda? 
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Bilaga 2 Framtagning av intervjufrågor 
 
Forskare Diskussionsämnen Intervjufrågor 
- Kaplan och Norton 
(1992, s. 71) 
- Fernandes, Raja och 
Whalley (2006, s. 624) 
- Collins och Porras 
(1996, s. 66) 
- Nanus (1996, ss. 21–23) 
- Werner och Xu (2011, s. 
1) 
- Gimbert, Bisbe och 
Mendoza (2010, s. 479) 
- Speckbacher, Bischof 
och Pfeiffer (2003, s. 365) 

- Vad vision är 
- Vision är en förutsättning 
för balanserat styrkort 
- Vad strategi är 
- Strategi är en förutsättning 
för balanserat styrkort 
- Strategiformulering och 
strategiimplementering 
- Vanligt problem med 
strategiimplementering 

- Har ni några långsiktiga mål i företaget? 
- Kan du berätta för oss hur ni arbetar med de 
långsiktiga målen i företaget? 
- Kan du berätta för oss hur uppföljningen av 
de långsiktiga målen ser ut i företaget? 
- Har ni några planer för hur dessa mål ska 
uppnås? 

- Kaplan och Norton 
(1992, s. 71) 
- Boynton och Zmud 
(1984, s. 17) 
- Garengo, Biazzo och 
Bititci (2005, s. 27) 
- Fernandes, Raja och 
Whalley (2006, s. 633) 

- Kritiska framgångsfaktorer 
- Svårt för SMEs finns 
kritiska framgångsfaktorer 

- Anser du att du vet inom vilka områden som 
företaget måste prestera bra för att företaget 
ska vara framgångsrikt? 
- Kan du berätta mer om dessa viktiga 
områden för oss? 

- Kaplan och Norton 
(1992, ss. 73–77) 
- Werner och Xu (2011, 
ss. 2–5) 
- Speckbacher, Bischof 
och Pfeiffer (2003, s. 381) 
- Ahn (2001, s. 444) 
(Kaplan och Norton 
(1999, s. 40) 
- (Kaplan och Norton 
(2001, s. 97) 
- Malmi (2001, s. 210) 
- Ax och Bjørnenak (2005, 
s. 21) 
 

- Kombinera finansiella och 
icke-finansiella 
prestationsmätningar 
- Prestationsmätning inom 
olika perspektiv 
- Finansiella perspektivet 
- Kundperspektivet 
- Interna process 
perspektivet 
- Lärande- och utvecklings 
perspektivet 
 
 

- I vår studie vill vi få förståelse för om 
företag skulle kunna ha någon nytta av att 
göra prestationsmätningar och uppföljningar 
inom sina viktigaste områden, både finansiella 
och icke-finansiella sådana för att säkerställa 
att de når upp till sina långsiktiga mål och 
fokuserar på rätt saker. Hur ser du spontant på 
ett sådant arbetssätt? 
- Är det viktigt för er hur kunderna uppfattar 
er? 
- Hur ställer du dig till att göra 
prestationsmätningar angående hur ni 
presterar gentemot era kunder? 
- Vet du vad ni som företag måste göra inom 
företaget för att möta kundernas förväntningar 
på er? 
- Hur ställer du dig till att göra 
prestationsmätningar över saker som görs 
inom företaget och som påverkar era kunder? 
- Arbetar ni aktivt med förbättringar inom 
företaget? 
- Hur ställer du dig till att göra 
prestationsmätningar för att se om företaget 
förbättras såsom ni vill? 
- Hur ställer du dig till att göra finansiella 
prestationsmätningar? 
- Finns det något som vi inte tagit upp ovan 
som skulle vara intressant för er att mäta? 
- De prestationsmätningar som ni gör idag, 
vad innebär de för er? 
- Efter denna diskussion, anser du att ni skulle 
kunna ha nytta av att göra 
prestationsmätningar likt de vi diskuterat? 
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- Malmi (2001, s. 212) 
- Kaplan och Norton 
(1996a, s. 81) 
- Speckbacher, Bischof 
och Pfeiffer (2003, s. 381) 

- Koppla bonus till 
balanserat styrkort 

- Använder ni er utav prestationsbaserade 
lönebonusar idag? 

- Kaplan och Norton 
(1996a, s. 82) 
- Ax och Bjørnenak (2005, 
s. 30) 
- Malmi (2001, s. 212) 
- Ahn (2001, s. 454) 
- Greenhalgh (2000, ss. 
419–421) 
- Hudson Smith och Smith 
(2007, s. 395) 

- Budget ofta enda 
verksamhetsstyrningen i 
SMEs. 
- Balanserat styrkort kan 
komplettera budget 
- Balanserat styrkort kan 
ersätta budget 
 

- Tror du att sådana prestationsmätningar som 
vi diskuterat skulle kunna ha inverkan på ert 
budgetarbete? 

- Greenhalgh (2000, s. 
420) 
- Fernandes, Raja och 
Whalley (2006, s. 624) 
Mooraj, Oyon och 
Hostettler (1999, s. 481) 
- Kaplan och Norton 
(1992, s. 73) 
- Martinsons, Davison och 
Tse (1999, s. 71) 
- Wiersma (2009, s. 249) 
- Malmi (2001, s. 211) 

- Korta beslutskedjor i SMEs 
- Beslut tas ofta på 
finansiella underlag 
- Balanserat styrkort ska låta 
ledare fokusera på 
beslutfattande istället för att 
analysera data 
- Balanserat styrkort ger 
samlad information för 
helheten som underlättar 
beslutsfattande 
-  

- Tror du sådana prestationsmätningar som vi 
diskuterat skulle kunna användas som 
underlag vid beslutsfattande? 

- Garengo, Biazzo och 
Bititci (2005, s. 27) 
- Kaplan och Norton 
(1996a, s. 83) 
- Mooraj, Oyon och 
Hostettler (1999, s. 487) 

- SMEs har begränsade 
resurser 
- Balanserat styrkort kan 
underlätta vid 
resursallokering 

- Tror du att sådana prestationsmätningar som 
vi diskuterat skulle kunna vara till hjälp vid 
resursfördelning? 

- Lawrie och Cobbold, 
(2004, s. 614) 
- Kaplan och Norton 
(1999, s. 36) 
- Hoque och James (2000, 
s. 3) 
- Nørreklit (2000, s. 
70,82) 
- Speckbacher, Bischof 
och Pfeiffer (2003, s. 381) 
- Malmi (2001, s. 210) 

- Orsak-verkan samband 
- Oerhört viktig del inom 
balanserat styrkort enligt 
vissa, sambandet kritiserat 
enligt andra. 

- Hur ser du på att koppla samman 
prestationsmätningar genom att de olika 
mätningarna påverkar varandra och till slut 
även de långsiktiga målen? 

- Kaplan och Norton 
(1996a, s. 84) 
- Lawrie och Cobbold 
(2004, s. 616) 

- Tidsbestämda mål 
- För uppföljning 
 

- Tror du att det skulle vara användbart att 
sätta upp tidsbestämda delmål för 
prestationsmätningarna för att se huruvida ni 
verkar nå de långsiktiga målen? 

- Gimbert, Bisbe och 
Mendoza (2010, s. 479) 
- Werner och Xu (2011, s. 
1) 
- Kaplan och Norton 
(1996a, ss. 75–84) 
- Speckbacher, Bischof 
och Pfeiffer (2003, s. 367) 
- Otley (2001, s. 249) 
- Nørreklit (2000, s. 81) 
- Malina och Selto (2001, 

- Balanserat styrkort 
används ofta för att 
implementera strategi 
- Implementering av strategi 
kan vara problematiskt 
- Kräver hårt jobb, men 
balanserat styrkort är ett 
verktyg för att lyckas 

- Tror du att sådana prestationsmätningar som 
vi diskuterat skulle kunna underlätta 
kommunikationen av de långsiktiga målen till 
de anställda? 
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s. 23) 
- Malmi (2001, ss. 210–
211) 
- Ahn (2001, s. 456) 
- Atkinson (2006, s. 1454) 
 
 


