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Abstrakt/Sammanfattning 
Titel: Det balanserade styrkort – den omedvetna användningen i små och medelstora företag. 

 

Nivå: Kandidatuppsats 

 

Författare: Elin Karlsson & Evelina Larsson 

 

Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist 

 

Datum: 2014 augusti 

 

Problem: Det har forskats en del kring det balanserade styrkortet och dess användning i små och 

medelstora företag. Det kan även finnas en omedveten användning då många chefer i dessa mindre 

företag inte är medvetna om begreppet- Det balanserade styrkortet. 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att belysa den omedvetna användningen av de processer som finns i 

det balanserade styrkortet i små och medelstora företag. 

 

Metod: Vi valde att först göra en förstudie för att få en första kontakt med företagen. I detta skede 

valde vi en kvantitativ metod i form av enkäter. Vi skickade enkäterna till alla registrerade små och 

medelstora företag som fanns i Vimmerby kommun, vilket utgjorde 54 stycken. Utifrån detta 

utvecklade sedan vår förstudie med en kvalitativ metod i form av sex stycken intervjuer. Vi samlade 

sedan in sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar för att jämföra med den primärdata som vi 

samlat in. Det var med hjälp av enkäter, intervjuer och sekundärdata som vi sedan kunde utföra vår 

analys och komma fram till vårt resultat.  

 

Resultat och slutsats: Studien visar att de små och medelstora företag som vi har intervjuat har de 

verktyg som krävs för att implementera det balanserade styrkortet i företaget, men det kommer 

krävas mer jobb. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det behövs mer forskning när det kommer till det balanserade 

styrkortet i små och medelstora företag. Det vore intressant att forska mer kring fjärde generationen 

och det balanserade styrkortet som informationssystem.  

 

Nyckelord: Små och medelstora företag, balanserat styrkort, omedvetenhet, verksamhetsstyrning 

 



 

 

Abstract 
Title: The Balanced Scorecard – the unaware use in small and medium enterprises. 

 

Level: Bachelor Thesis 

 

Author: Elin Karlsson and Evelina Larsson 

 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

 

Date: 2014 - august 

 

Problem: Some researches had been done about the use of the balanced scorecard in small and 

medium enterprises. There may also been unconscious use since many managers of the smaller 

businesses do not know about the concept - the balanced scorecard. 

 

Aim: The aim of our study is to elucidate the unaware use of the process in the balanced scorecard 

in small and medium enterprises. 

 

Method: We chose to do a pilot study to get a first connection with the companies. We chose a 

quantitative approaching the form surveys. We sent the surveys to all the registered small and 

medium enterprises in Vimmerby municipality, which were 54 companies. We developed our pilot 

study with a qualitative method in form of 6 interviews. We then collected secondary data in form 

of scientific journals so we could compare this with our primary data. By comparing secondary data 

with primary data we could do our analysis and in the end have a result.  

  

Result & Conclusion: The study shows that the small and medium sized companies we interviewed 

have the tools that are required to implement the balanced scorecard in the company, but it will 

require more work for the company.  

 

Suggestions for future research: More research is required when it comes to the balanced 

scorecard in small and medium enterprises. We think it would be interesting to do some more 

research about the fourth generation and the balanced scorecards information systems. 

 

Key words: small and medium enterprises, the balanced scorecard, unaware, management 
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1. Inledning 
Vi inleder detta kapitel med att presentera bakgrund och problematisering. Dessa mynnar sedan ut 

i det syfte vi har med arbetet. Vi tar upp den avgränsning vi har valt att använda oss av.  

1.2 Bakgrund 

Det balanserade styrkortet introducerades i början 1990-talet och är till för att komplettera 

finansiella prestationsmått med icke-finansiella (Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s 454-455). Enligt 

Lindvall (2011, s 204) förändrades företagen och den konkurrenssituation som fanns, vilket gjorde 

att det krävdes en utveckling och förslag av framtida mätetal (performance measurement). De 

menar att den finansiella styrning som fanns inte fungerade väl, vilket resulterade i en utveckling 

för att tillgodose de behov som fanns. 

 

Kaplan och Norton (1993) anser att det balanserade styrkortet skapades för att kunna ge chefer i 

olika företag möjligheten att kunna skapa strategiska mått med sammanhängande nyckeltal. Enligt 

dem skapades det balanserade styrkortet för att kunna motivera och skapa förbättringar inom 

företaget. För att detta skulle möjliggöras sammankopplade Kaplan och Norton (1993) fyra 

perspektiv, produkt-, process-, kund- och marknadsperspektivet. 

 

När Kaplan och Norton började studera företag upptäcktes det att företagen tänkte kortsiktigt för att 

få bra ekonomiska resultat för tillfället, i stället för att tänka långsiktigt och få bra ekonomiska 

resultat över lång tid (Lindvall 2011, s 205). Trots att det har skett mycket forskning och en stor 

utveckling inom det balanserade styrkortet så finns det, enligt Lindvall, fortfarande ett behov av 

vidare utveckling av styrkonceptet. 

 

Kaplan och Norton (1992) anser att många tänkte att finansiella mått var något som företagen inte 

skulle använda sig av istället skulle man förbättra de operativa måtten över tid. Norton och Kaplan 

(1992) anser att man inte behöver välja mellan dessa, utan att ha en balanserad kombination av de 

båda delarna. De anser att företagen behöver information från alla delar av företaget för att kunna 

styra det i den riktigt som ledningen vill. Carlson (2012, s 28) menar att det balanserade styrkortet 

är byggd för att vara en strukturmodell för analys och även för styrning, vilket gör att han anser att 

det balanserade styrkortet kan användas i alla företag, oavsett storlek. Andersen (2001) menar 

däremot att styrkonceptet måste anpassas beroende på om man driver ett stort eller medelstort/litet 

företag. Sedan Kapan och Nortons (1992) framställning av det balanserade styrkortet har 

forskningen om detta koncept utökats markant, mestadels inom större företag och koncerner. Under 

00-talets mitt började forskningen inom små och medelstora företag öka, även om det fortfarande är 

brist på forskning inom området enligt flertalet forskare (Giannopoulos, Holt, Khansalar, 

Cleanthous 2013; Rompho 2011; Fernandes, Raja, Whalley 2013). 

 

Enligt Giannopoulos, Holt, Khansalar och Cleanthous (2013) anser olika teoretiker att små och 

medelstora företag ska kunna skaffa sig samma fördelar som större företag, när de har 

implementerat det balanserade styrkortet i verksamheten. Författarna menar att mindre företag 

oftast har en enklare företagsstruktur och är kontrollstyrt från ett håll, oftast av företagets ägare. 

Detta innebär att företagen som har planen att implementera det balanserade styrkortet i 

verksamheten behöver ha ett tydligt definierat mål och strategi till att kunna uppnå de satta 
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förväntningarna. Rompho (2011) menar på att det även finns ytterligare faktorer som berör 

framgången med det balanserade styrkortet, dels stödet och engagemanget från ägare och ledning 

och dels ett starkt samarbete mellan ledning, avdelningar och de anställda. 

 

När man ser till vad små och medelstora företag behöver tänka på vid implementering redogör da 

Conceicão da Costa Marques (2012) för sju olika steg. Det första är att se till företagets vision och 

dess definition, utifrån steg ett kommer det andra steget där man ser över företagets perspektiv, 

alltså uttryckligen beskriva visionen. Det tredje stegen innebär att man ser över eller framställer 

företagets strategiska mål, vidare till det fjärde steget som är de kritiska framgångsfaktorer, femte 

steget är de olika nyckeltal som man använder sig av. Det sjätte steget är de initiativ som företaget 

kommer behöva göra och när det ska göras, och det sjunde och sista steget är hanteringen och 

övervakningen av det balanserade styrkortet. Detta innebär det jobb som sker när det balanserade 

styrkortet är definierat och man ska underhålla styrmodellen med information och se till att 

planeringen följs. För att implementeringen av styrmodellen ska bli framgångsrik behöver man se 

till ledarskap, ansvar, kommunikation, förändringar, lärande och tillväxt. 

 

 
 

Figur 1; Egen modell på hur implementeringens 7olika steg går till enligt Da Conceicão da Costa Marques (2012) 

1.3 Problematisering 

Som vi skrev innan anser Giannopoulos et al. (2013) att det balanserade styrkortet fungerar lika bra 

i små och medelstora företag, som Andersen, Cobbold och Lawrie (2001) påpekade måste det 

anpassas. Det går inte att ta det balanserade styrkortet rak av och sätta in i små och medelstora 

företag utan måste anpassas till det specifika företaget. 
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McAdam (1999) anser att det balanserade styrkortet är gjort för stora företag, och antyder att det 

kanske skulle sett annorlunda ut om det skapas för små och medelstora företag. Han ifrågasätter 

även om det balanserade styrkortet då hade varit uppbyggd med hjälp av de fyra perspektiven. Med 

hjälp av de fyra perspektiven kan man analysera företag och se vad som kan göras bättre inom de 

fyra områdena. Studerar man de olika perspektiven kan man se vad som behövs ändras inom 

företaget. Tar man som exempel det finansiella perspektivet kan man tillexempel se vad det är för 

utgifter som man kan spara in på (Schobel och Scholey 2012). 

 

Som redogjorts tidigare i bakgrunden är det flertalet forskare som kommit fram till att det är 

okunskapen och ovetskapen om det balanserade styrkortet som gör att det är en minoritet av små 

och medelstora företag som använder sig av styrmodellen. Dock kan det även vara så att man 

använder sig av funktionerna som styrmodellen innehar men att man inte har kunskapen om 

begreppet balanserat styrkort, enligt vissa forskare. 

 

Giannopoulos et al. (2013) och Gumbus et al. (2006) anser att forskning om det balanserade 

styrkortet i små företag är viktig för att öka förståelsen och vikten av styrkortet. Författarna har 

flertalet teorier angående utfallet av detta, dels kan det bero på att de mindre företaget inte har 

vetskapen om det balanserade styrkortet och därför inte använder sig av uttrycket, även om de 

använder sig av styrsystemets funktioner. Dels kan det bero på okunskap och fördomar om att det 

balanserade styrkortet endast fungerar för större företag. Det kan även bero på att mindre företagen 

helt enkelt inte anser sig behöva ett styrkoncept och väljer därför att inte bygga upp sin strategi efter 

det.  

 

Enligt Lindvall (2011, s 17) är det viktigt att företag har en fungerande styrmetod på företaget och 

att den måste komma från en tydlig styrfilosofi. Han poängterar att det är människor man styr, inte 

maskiner vilket gör att det är mer saker man måste tänka på när det kommer till styrfilosofin. 

Lindvall (2011, s 17) menar att man ofta glömmer bort styrfilosofin vilket gör att det uppstår 

problem. Detta eftersom tekniken förändras snabbt medan det tankemönster som en individ har tar 

längre tid för att förändras. Det är viktigt att ha en företagsstyrning för att kunna möta och även för 

att kunna hantera de förändringar som sker inom företaget (Lindvall, 2011, s 18). Han anser att den 

ambition som företag ofta har idag kräver omfattande arbete när det kommer till utveckling. 

Lindvall (2011, s 18) anser att en utvecklad styrfilosofi ger bättre insyn i företaget, understödjer 

arbetet som sker och att det bidrar till att engagera och motivera medarbetarna. 

 

Enligt McAdam (1999) är ett problem med det balanserade styrkortet i små och medelstora företag 

de turbulenta marknadsföringsförändringar som kräver att man snabbt ändrar 

marknadsföringsmetoder. Detta innebär mer svårigheter när det kommer till små och medelstora 

företag som då oftast inte har en stor marknad. Även Rompho (2011) anser att det kan vara till en 

nackdel för små och medelstora företag att använda sig av det balanserade styrkortet då dessa 

företag oftast är känsligare för marknadsförändringar vilket kan innebära att de behöver byta 

strategier oftare. Detta kan komplicera användningen av styrmodell, då det krävs mycket tids- och 

kapitalresurser för att få det att fungera mellan varje strategiförändring. 

 

Efter att ha läst forskning från flertalet forskare framkommer det att det fortfarande är allt för lite 

forskning inom hur det balanserade styrkortet fungerar och verkar inom de små och medelstora 
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företagen. Detta skriver exempelvis Giannopoulos et al. (2013) om och har kommit fram till att det 

är bristen på vetskap och kunskap om styrmodellen Balanserat styrkort som är avgörande för den 

småskaliga användningen av styrmodellen i små och medelstora företag. Dock har författarens 

forskningsresultat redovisat att flertalet företagare har använt sig av det balanserade styrkortet 

funktioner men inte haft vetskapen om styrmodellens begrepp och dess verkan. 

 

Genom denna redogörelse för bakgrund och problematisering har vi kommit fram till att det finns 

en brist och ett gap i den forskning som finns runt användningen av det balanserade styrkortet i små 

och medelstora företag. 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa den omedvetna användningen av de processer som finns i det 

balanserade styrkortet i små och medelstora företag. 

1.5 Avgränsning 

Den första avgränsningen som vi gjorde var att vi valde att studera små och medelstora företag. 

Detta för att vår studie på tidigare forskning är mer inriktad gentemot större företaget och flertalet 

forskare påpekar att det balanserade styrkortet är mer anpassat och funktionellt i ett större företag. 

Vi uppmärksammade då en lucka i tidigare forskning gentemot små och medelstora företag som vi 

såg som en möjlig studiegrund. Vi har därmed valt att inte studera större företag och koncerner med 

hänsyn till de tidigare nämnda anledningarna. 

 

Vi ansåg även att det var nödvändigt med en geografisk avgränsning, med hänsyn till den tidsram 

som var given. Vi valde att fokusera vår studie på vår hemmiljö runt Vimmerby Kommun. Detta för 

att kunna få en bra kommunikation med företagen som möjligt när vi meddelar att vi är studenter på 

hemmaplan. 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

Kapitel 2 kommer gå in på vår metodapparat och vilka metodval vi har tagit i vår studie. Kapitlet 

innehåller en beskrivning på hur vi gått tillväga både när det gäller vår kvantitativa förstudie och vår 

kvalitativa huvudstudie. 

 

Kapitel 3 innehåller vår teoretiska referensram som vi grundar vår studie på. Här belyses det 

balanserade styrkortet och dess komponenter för att kunna ta med detta in i empirin.  

 

Kapitel 4 presenterar både vår kvantitativa förstudie som baseras på enkäter och vår kvalitativa 

huvudstudie som innehåller våra intervjuer. Här framkommer även våra utvalda teoretiska teman 

som även kommer lysa igenom i analysen. 

 

Kapitel 5 innehåller vår analys där vi jämför vår teoretiska bas med det empiriska resultat som 

sammanställts. 

 

Kapitel 6 presenterar våra slutsatser och reflektioner. Vi kommer ange de begränsningar som vi haft 

under studien gång och förslag på framtida forskning inom ämnet. 
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Figur 2; Egen modell från teori till slutsats och reflektion 
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2. Metod 
Vår studie är indelad i två delar, en kvantitativ förstudie och en kvalitativ huvudstudie. Vi har delat 

upp metodkapitlet på detta sätt för att få mer struktur på vårt arbete och för att få en tydlighet 

genom hela studien. 

2.1 Kvantitativ förstudie 

Vi har valt att ha en förstudie i form av enkäter för att se till att få in den information vi behöver. 

Detta är även ett sätt att skapa en första kontakt med företagen. 

2.1.2 Kvantitativ forskning 

Bryman (2006) anser att kvantitativ forskning är som en mekanisk tillämpning av verktyg som kan 

leda till nya insikter. När man använder sig av kvantitativ forskning diskuterar man kring fyra 

områden; mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman och Bell, 2013, s 176). Med 

mätning menar de att man inom kvantitativ forskning ofta vill mäta saker. Med kausalitet menar de 

att man inte vill beskriva hur saker är, utan mer varför saker är på det sättet. Med generalisering 

menar Bryman och Bell (2013, s 177) att kunna säga att resultatet är giltigt även för de personer 

som inte varit med i undersökningen. Med replikation menar Bryman och Bell (2013, s 179) att de 

resultat man får fram inte ska ha kännetecken eller förväntningar som rör forskaren. 

I vår förstudie använder vi oss av kvantitativ forskning då vi använder oss av enkäter som en början 

till vår undersökning. Genom vår enkätundersökning vill vi ta reda på i vilken omfattning det 

balanserade styrkortet används i små och medelstora företag. Vi vill här ha ett pålitligt resultat då 

detta ligger till grunden för hela arbetet. 

2.1.3 Vetenskaplig tradition – Positivismen 

Thurén (2006, s 16) anser att positivismen har sin ursprungliga grund i naturvetenskapen men att de 

metoder som används och de synsätt som finns har spridit sig till andra vetenskapliga områden. 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s 261) så utgår positivismen från positiva erfarenheter, det 

utgår från erfarenheter och kunskap i stället för spekulationer. Enligt Bryman och Bell (2013, s 36) 

så finns det olika uppfattningar om vad positivismen står för och vad begreppet egentligen omfattar. 

De menar att vissa anser att positivismen är en filosofisk ståndpunkt om deskriptiv kategori medan 

andra anser att det är ett ytligt sätt att samla in datainformation. Bryman och Bell (2013, s 36) tar 

upp följande saker som de anser att positivismen står för: 

 

 Fenomenalism - Det är sådant som uppfattas av sinnena som räknas som “riktig” kunskap.  

 Deduktivism - Ett syfte som positivismen har är att generera hypoteser som man kan pröva. 

 Induktivism - De menar också att man samla fakta som sedan kommer att utgöra grunden.  

 

Enligt Thurén (2006, s 17) har vi två sätt att få kunskap, det som vi med hjälp av våra sinnen kan 

iaktta och det som vi med hjälp av vår logik kan räkna ut. Han anser att man inte ska spekulera utan 

vara kritisk när det kommer till påstående och endast stödja sig på fakta som finns. Thurén (2006, s 

17) menar att man studerar den fakta man har för att sedan kunna dra slutsatser. När man analyserar 

det anser han att det är en fördel om man har en viss statistik som man kan koppla samman till fakta 

man har också. 
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I vår studie har vi valt att använda positivismen. Vi tar fram statistik genom en enkätundersökning 

som vi skickat ut till små och medelstora företag inom Vimmerby kommun. Den inkommande 

informationen från enkäterna kommer att fungera som en grund i vår undersökning, sedan kommer 

vi vidareutveckla den fakta vi fått in här med hjälp av intervjuer. Vidare kommer vi att spegla den 

fakta vi fått fram, både med hjälp av enkäter och med intervjuerna och jämföra den med den teori vi 

presenterat i arbetet. Detta för att kunde stödja de påståenden som kommer fram med fakta, för att 

öka trovärdigheten i vårt arbete. 

2.1.4 Metodval 

Vår förstudie är utvecklad med webbaserade enkäter, detta för att ge företaget ett enklare alternativ 

till postenkäter och även för att inte ta för mycket av företagens tid, då det kan vara en orsak till 

kommande bortfall i undersökningen. Det aktiva valet gjordes med hänsyn till tidsperspektivet och 

även av ekonomiska skäl. När det gäller tidsmässigt behöver undersökningen kunna göras under en 

kortare tid och vi ansåg att detta var det bästa sättet för oss att få så många svar som möjligt på så 

kort tid som möjligt. Med hjälp av enkäter kommer vi få en bredare syn om hur företag ser på det 

balanserade styrkortet. Mängden företag gör, enligt oss, att trovärdigheten i både analysen och 

resultatet ökar. 

 

När det gäller enkäter förlitar sig forskare på individers villighet att besvara enkätfrågor och deras 

motivation till att vara med i undersökningen. Denna motivation finns i missivet, brevet som 

skickas med enkäten, enligt Patel och Davidsson (2010). Detta missiv innehåller all den information 

som behövs för att personerna ska kunna ta ställning i frågorna. Man ska även ge ett syfte till 

undersökning, och därigenom försöka relatera syftet till personens egna mål och ge personen ifråga 

motivation och förståelse att dennes medverkan är viktig för undersökningen och forskningen. 

 

När man utformar en enkät är det enligt Olsson och Sörensen (2011, s 151) viktigt att enkäten ser 

inbjudande och att den ska vara lätta att fylla i. Det finns enligt Olsson och Sörensen (2011,s 151) 

vissa regler och riktlinjer som är bra att följa om man ska göra insamling av data via enkäter, ta reda 

på vad som ska studeras och se till att det inte blir för många frågor, endast de viktigaste ska vara 

med. Olsson och Sörensen (2011, s 151) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 104) anser 

att det är bra om de inledande frågorna är lätta att besvara och att de svåra frågorna kommer senare. 

Det är viktigt att svaren är entydigt, och därför inte kan missuppfattas, enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s 151). Schuman och Scott (2004) anser att det finns två olika slags frågor, de som 

respondenten förväntas svara på genom att formulera svaret på egen hand och de som respondenten 

kan välja bland olika alternativ som finns redovisade. Det är viktigt att man blandar dessa och ser 

till att respondentens tankar och känslor kommer fram, detta för att resultatet inte ska bli snedvridet. 

Det är viktigt att man vet vad man tänkt analysera och vad som behövs för information innan man 

börjar med enkätundersökningen. Detta för att kunna sammanställa den data som samlats in, Bell 

(2006, s 159).   

2.1.5 Enkätutsändningen 

Utsändningen av enkäterna skedde under mitten av april och vi gav respondenterna en vecka på sig 

att besvara enkäten för att sedan skicka ut en påminnelse då vi ansåg att vi inte fått in tillräckligt 

med svar från företagen. Trots att vi skickade ut en påminnelse kom det inte tillbaka lika många 

svar som vi önskat. Detta gjorde att vi i stället besökte företagen och lämnade enkäten personligen 
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till verksamhetsansvarig eller till ekonomiansvarig på företaget, med anledningen till att få in så 

många svar som möjligt till vår empiri och analys. Vi upptäckte att det var lättare att få företagen att 

svara på enkäten när vi hade personligt kontakt vilket gjorde att vi här fick in fler svar på vår enkät. 

Detta betyder att majoriteten av enkätsvaren som vi fick in var genom personlig kontakt. 

2.1.6 Metodens begränsningar och nackdelar 

När det gäller enkäter finns det nackdelar som man bör veta om och ha i åtanke när man väljer 

denna metod. Denscombe (2009, s. 226) redogör för några av dessa nackdelar. Författaren menar på 

att om man använder sig av förkodade svar kan resultatet bli snedvridet då de förkodade svaren ger 

en avspegling på forskaren och inte på respondentens tankar. Det kan även vara så att det svaret 

som respondenten avser att ge inte finns som förkodat, det kan då bli både internt bortfall och ett 

snedvridet resultat. Vidare menar författaren att det finns en risk för en dålig svarsfrekvens, 

omöjligheten att kontrollera respondenternas sanningshalt i dess svar, likväl som svaren kan vara 

dåligt besvarade eller ofullständiga. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s 247) är det inte alla frågor som passar i en enkät. De anser att om 

man ställer för många frågor finns det risk att respondenten väljer att avstå från att besvara enkäten, 

detsamma gäller om man har för många öppna frågor. De anser att det är en nackdel att 

respondenterna kan läsa igenom hela enkäten, detta eftersom frågorna då inte blir oberoende av 

varandra. Bryman och Bell (2012, s 248) tar upp att enkäter inte passar alla och även att det finns en 

stor risk för ett stort bortfall. 

 

Eftersom enkäter som metod ger oss en begränsad tillgång till material har vi valt att komplettera 

enkäterna med intervjuer. Enkäterna används som en förstudie medan intervjuerna ses som en 

komplettering för att få mer djup i vår studie.   

2.1.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör enligt Bryman och Bell (2013, s 170) frågor angående pålitlighet och följdriktighet 

när det kommer till mått och mätningarna. Enligt dem finns det olika saker för att undersöka om ett 

mått är reliabelt, tillexempel ska två mätningar som görs efter varandra inte ha resultat som skiljer 

sig åt. Begreppet reliabilitet används ofta inom företagsekonomi och de mått man använder sig av 

när det kommer till teamarbete, medarbetarnas motivation och även effektiviteten i organisationen 

enligt Bryman och Bell (2013, s 63). Enligt Patel och Davidson (2013, s. 98) handlar reliabilitet om 

att undersökningen ska göras på ett tillförlitligt sätt och där igenom få en hög reliabilitet. 

 

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s 63) om att se ifall slutsatserna man kommit fram 

till hänger ihop med det man från början har tänkt undersöka. Även Patel och Davidson (2010, s. 

98) påpekar att om man vet vad man anser sig undersöka och fortskrider med att undersöka det har 

man god validitet. 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013, s. 173) olika sätt att mäta validitet på exempelvis följande: 

 

 Ytvaliditet innebär arbetet med att få en intuitiv process, att måttet som man undersöker är inom 

begreppet som man tänkt undersöka. 
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 Samtidvaliditet letar efter ett nutida fungerade samband i problemet, hittar man inget samband 

kan man behöva fråga sin studie om det verkligen mäter måttet och begreppet som man 

undersöker. 

 Prediktiv validitet mäter principiellt samma begrepp som samtidvaliditet, dock riktar man sig 

gentemot framtida mått. 

 Begreppsvaliditet innebär att man utifrån teorin härleder hypoteser som är av relevans för 

begreppet. 

 Konvergent validitet handlar om att man ska göra bedömningen i utgångspunkt i jämförelsen av 

måtten på begreppet i frågan genom olika tillvägagångssätt. 

 

I den här studien arbetar vi för att få en bra reliabilitet och validitet. Detta genom att försöka få 

tillförlitliga svar på enkäterna som möjligt, dels genom att alla respondenter fick anonymitet 

gentemot allmänheten och dels genom att respondenterna skulle kunna svara på alla frågor som vi 

ansåg var viktiga för att kunna få ett bra och trovärdiga svar som möjligt. Vi arbetade även hårt för 

att få många svar på enkäterna för att kunna ge studien hög validitet. Detta genom personliga besök 

på företagen och telefonsamtal med aktuella respondenter. 

2.1.8 Bortfall 

Enligt Olsson och Sörensen (2012, s 153) finns de alltid de personer som inte vill vara med i 

undersökningar av olika förklaringar, vilket gör att det oftast finns ett visst bortfall i 

undersökningar. Man brukar sära på internt och externt bortfall, de externa är de som väljer att inte 

vara med i undersökningen alls och det interna bortfallet är de som väljer att undvika att svara på 

vissa frågor eller de som missar att svara på vissa frågor. 

 

Bryman och Bell (2013, s 251) anser att bortfall och svarsfrekvens är viktiga aspekter för 

pålitligheten av undersökningen. De säger att forskare egentligen inte anser det godkänt när 

bortfallet är större än 50 %. Bryman och Bell (2013, s 251) anser dock att det inte är ett problem 

utan man kan fortfarande slutföra undersökningen, men att man ska ha bortfallet med och tänka på 

att det kan ha påverkat resultatet. De anser att många artiklar, speciellt när det kommer till 

enkätundersökningar, faktiskt inte kommer över 50 % för att det är svår att få respondenterna att 

svara. 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, s 153) finns det en risk att det blir internt bortfall när man väljer 

att göra enkäter, det vill säga att respondenten inte svarar på alla frågorna. Vi har utformat enkäten 

så att den ser enkel ut och att frågorna är relativt enkla att besvara, i alla fall för den som sitter i den 

aktuella positionen på företaget. 

 

Beroende på vad det är för bortfall som sker, kan undersökningen bli snedvriden vid analysarbetet. 

Detta medför att resultatet och forskningen blir ett osäkert kort och inte alls i den graden rättvisande 

som man önskar. För att förhindra ett stort bortfall skickade vi ut påminnelser, men fick inte tillbaka 

lika många svar som vi hade velat. Vi beslutade därför att åka runt till företaget för att personlig 

kontakt kanske skulle få fler företag att fylla i enkäten. Tack vare personlig kontakt ökade vår 

svarsfrekvens och bortfallet minskade betydligt. Det interna bortfallet beror enligt företagen på att 

man inte vet vad begreppet balanserat styrkortet är och står för. 



 

10 

 

2.2 Kvalitativ huvudstudie 

Vi har valt att utveckla vår förstudie med hjälp av intervjuer, detta för att komma in mer på djupet. 

2.2.1 Kvalitativ forskning 

Bryman (2006) anser att kvalitativ forskningsmetod är som en slags forskningsstrategi där 

tyngdpunkten är ett öppet förhållningssätt när det kommer forskningsprocessen. Han menar att det 

här ofta kan komma överraskningar, förändringar och nya insikter. Kvalitativ forskning är enligt 

Bryman och Bell (2013, s 390) mer inriktad på ord än vad det är på siffror, vilket gör att det skiljer 

sig från kvantitativ forskning. Eftersom vår huvudstudie består av intervjuer har vårt arbete en 

kvalitativ ansats. När det gäller teori anser Bryman och Bell (2013, s 398) att den ska komma från 

insamling av data från olika håll. Detta för att skapa en viss förståelse varför man gjort som man 

gjort i forskningen, och detta utan att man tar information som man själv vill ska passa de tankar 

man som författare har innan. Vårt mål är att samla in information från många olika källor, vi har 

främst använt oss av vetenskapliga artiklar. 

 

Det är enligt Bryman och Bell (2013, s 399) viktigt att man strukturerar upp data man fått in, i vårt 

fall i form av intervjuer. Detta för att man ska kunna lyfta fram och belysa viktiga saker. För att få 

en viss struktur i vårt arbete har vi valt ut tre teman som vi vill jobba efter och detta för att det ska 

bli tydligt vad vi forskat i och vad det är som vi vill få fram. Gable (1994) anser dock att det finns 

tre problem när det kommer till kvalitativa metoder. Man kan inte manipulera de oberoende 

variabler som finns, det finns en viss risk för att det blir feltolkning och även att det inte går att 

randomisera. Vi visste om dessa problem när vi började, men ansåg ändå att vi ville ha en kvalitativ 

ansats på arbetet. 

 

Det är även viktigt att man tänker på validitet och reliabilitet när det kommer till kvalitativ 

forskning precis som i kvantitativ forskning (Bryman och Bell, 2013, s 401). Detta eftersom den 

som skriver arbetet fortfarande vill skapa trovärdighet i sin forskning, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013, s 401) gör att kvalitativ forskning i detta fall har samma kriterier som kvantitativ forskning. 

2.2.2 Vetenskapligt synsätt - Hermeneutik 

Vår studie har en hermeneutisk forskningsmetod då Solhberg och Solhberg (2013, s 65) anser att 

den är skapad för man ska kunna tolka texter själva utan att det ska vara ett inflytande från 

författaren. Gummesson (2003) anser att hermeneutiken är till för att hjälpa till att tolka olika saker 

som världen och speciella aspekter, han anser att det kan vara till stor hjälp när det kommer till 

forskning. 

 

En hermeneutisk cirkel som, enligt Thurén (2007, s 61) och Lindholm, von Post och Eriksson 

(2013) innebär att det finns ett samband mellan del och helhet. Thurén (2013, s 61) anser att det är 

med hjälp av erfarenheten man kan förbättra förförståelsen vilket göra att man sedan uppfattar 

finare nyanser. Cirkeln innebär att man går från att ha fördomar om någon eller något till att man i 

slutet skapar en förståelse om någon eller något istället, Thurén (2007, s 61).  

 

Vi kan koppla vårt arbete till den cirkel Thurén (2007) och Lindholm, von Post och Eriksson (2013) 

beskriver med sambandet mellan delen och helheten. Arbetsprocessen har för oss varit lik denna då 
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vi med hjälp av de olika delarna fått ihop helheten. Metod delen, som var den första delen, gav oss 

information för att påbörja och slutföra teoridelen. Nästkommande steg var att samla in 

intervjumaterial för att få in ännu mer kunskap och erfarenhet. Vi anse att ett hermenutistiskt 

perspektiv hjälper till att fylla det syfte vi har med arbetet, detta eftersom vi i vårt arbete behöver de 

olika delarna för att komma fram till ett resultat.   

2.2.3 Analytiskt Synsätt 

Det finns tre metodsynsätt som ofta används inom företagsekonomin, analytiska synsättet, 

systemsynsättet och aktörssynsättet enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65). Enligt dem är det 

analytiska synsättet det äldsta av de tre metodsynsätt och är rotad i traditioner. I det analytiska 

synsättet summerar man de olika delarna för att få en helhet enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65). 

Enligt dem ska kunskapen vara individoberoende vilket betyder att det måste följa vissa 

formallogiska omdömen och det är även viktigt att det är oberoende av subjektiva upplevelser. 

Arbnor och Bjerke (1994, s.65) menar att om man har de bästa delarna möjliggör man för att kunna 

få den bästa helheten.  

 

En grundfråga inom det analytiska synsättet är hur man ska kunna skilja på objektiv fakta och på 

vad som är subjektiva sinnesupplevelser, Arbnor och Bjerke (1994, s 97). Enligt dem har man som 

ambition att arbeta fram olika bilder av den objektiva verkligheten. Arbnor och Bjerke (1994, s 98) 

kallar dessa bilder för modeller och de anser att de ofta har ofta kvantitativa inslag. 

 

Vi har valt att använda oss av ett analytiskt synsätt eftersom de säger att man får helheten när man 

lägger ihop delarna, vi kan koppla det till de intervjuer som vi har gjort. Vi behövde de olika 

delarna, de deltagande företagen, för att få ihop vår helhet. Intervjuerna är en stor del av vår 

undersökning, den innefattar början av den fördjupning som vi har gjort. Alla delar av arbetet är lika 

viktiga för att man ska få ett trovärdigt resultat. 

2.2.4 Abduktion 

Enligt Dew (2007) handlar abduktion om att man ska samla ihop avvikande fakta, på bästa möjliga 

sättet. För att förklara begreppet abduktion på ett enkelt sätt anser Dew (2007) att man ska jämföra 

induktion och deduktion. Bryman och Bell (2013, s 31) anser att deduktion är när man deducerar 

hypoteser som underkastar en empirisk granskning, med hjälp av teori. Man utgår från den teori 

som man har för att sedan komma fram till empirin. Induktion anser Bryman och Bell (2013, s 32) 

är när de konsekvenser som kommer från resultatet och hur det hänger ihop med den teori som 

används. Här är det tvärt om mot deduktion, man utgår här istället från empirin och sedan kommer 

fram till teorin. 

 

Abduktion är något som vi har använt i vår studie. Detta eftersom vi samlat in den information och 

fakta vi behöver på det sätt som vi ansåg passade bäst. Enligt Dew (2007) måste man ibland göra 

antaganden under tidens gång för att komma vidare med sin forskning. Även detta har vi känt att vi 

var tvungna att göra, detta för att kunna gå vidare med vårt arbete och komma fram till ett resultat. 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att uppnå det syfte vi har med arbetet har vi valt att använda både enkäter och intervjuer. 

Enkäterna fungerar som en förstudie på arbetet för att vi skulle veta vad vi har att arbeta efter. Vi 
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kunde med hjälp av enkäterna se hur det var med användningen av det balanserade styrkortet och 

hur många som kände till begreppet. Vi har sedan valt att gå vidare och göra intervjuer för att få 

mer ingående information. 

 

Figur 3; Egen modell på vårt tillvägagångssätt. 

2.3.1 Primär- och Sekundärdata 

Vår studie är baserad på både primär och sekundärdata. Hulten et. al (2007, s 84) och Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011, s 88) anser att primärdata innefattar tillexempel intervjuer, medan 

sekundärdata innefattar tillexempel arkivhandlingar, databaser och artiklar. Bryman och Bell (2013, 

s 130-131) anser att man ska använda sekundärdata så lite som möjligt. Detta eftersom vi genom 

sekundära källor läser en annan författares tolkning av ursprungskällan. Det är bättre att vi läser 

ursprungskällan själva och bildar oss en egen uppfattning och en egen tolkning. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 88) anser att det är lättare att samla primär data, via 

internet, än vad det är att samla sekundär data, via intervjuer eller enkäter. Detta eftersom både 

intervjuer och enkäter är mycket resurskrävande. Vi har valt att samla primär data och sedan lagt 

mycket tid för att få in sekundär data för att jämföra med varandra. Vi kunde inte välja bort någon 

av dessa delar i vår studie då vi behövde båda delarna. 

2.3.2 Litteraturinsamling 

Enligt Bryman och Bell (2013, s 251-252) gäller det att ha fokus på ämnet när det kommer till 

undersökningar, detta för att man inte ska drunkna i information. Vi har använt oss lite av böcker 

men mest har vi att grundat vår studie i vetenskapliga artiklar. Sökning efter information har skett 

via Google och även i bibliotek på Högskolan i Gävle och då i deras artikelbaser. På googlescholar 
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har vi fått tillgång till artiklar som har varit till hjälp för oss. Eftersom google är en bred sökbas som 

har många artiklar har det varit användbart för oss. Detta gör att vi fått tillgång till fler 

vetenskapliga artiklar till vårt arbete och då kända artiklar inom det balanserade styrkortet, men 

även artiklar som är relativt nya inom området. 

 

När det kom till litteraturinsamling samlade vi så mycket vetenskapliga artiklar som möjligt i 

början. Allt för att kunna läsa in oss på ämnet och för att vi skulle ha en bra grund. Bryman och Bell 

(2013, s 111) anser att det är viktigt att man läser in sig på den forskning som har gjorts, allt för att 

man inte ska göra samma arbete igen. De anser att man sedan ska undersöka om det finns frågor 

som inte besvarats, och sedan utgå från det i sin egen undersökning. I början när vi läste om det 

balanserade styrkortet i små och medelstora företag märkte vi att författare ansåg att det behövdes 

mer undersökning inom området, vilket fångade vårt intresse. Vi valde sedan att inrikta oss på de 

företag som använder de processer som finns inom det balanserade styrkortet men som inte vet om 

det specifika begreppet. 

2.3.3 Böcker 

När det kommer till användningen av böcker har vi mest använt det i grundläggande syfte.   

Böckerna inte går in på djupet som så som vetenskapliga artiklar gör, vilket har gjort att vi valt bort 

böcker till viss del. I inledningen och metoddelen har vi dock lagt in några då vi anser att det där 

kan vara bra att ha förklarande källor till vissa begrepp vi använt oss av. Böcker förklarar mer ytan 

av det vi vill få fram, och sedan kommer de vetenskapliga artiklarna in och ger det djup vi även vill 

ha. Böckerna kom till användning för oss när det gällde att förklara intervjuer och dess olika delar 

mer ingående. 

2.3.4 Vetenskapliga artiklar 

Som vi nämnde innan har vetenskapliga artiklar det djup vi söker när det kommer till fakta. Det är 

författare som tidigare forskat inom samma ämne, och vi vill kunna utveckla det de har påbörjat. 

Detta är en stor grund i arbetet och vi vill använda oss av så många som möjligt. Detta är för att öka 

trovärdigheten i vår text och kunna stödja våra åsikter med fakta. Vi har försökt att ta samma 

påståenden eller fakta från olika vetenskapliga artiklar, även det för att öka trovärdigheten på vårt 

arbete. En begräsning av antalet äldre artiklar har gjorts, med anledning till att forskningen inom 

området är fortskridande och äldre artiklar kan då snabbt bli inaktuella alternativt ifrågasatta. När 

det gäller ursprunget och Norton och Kaplan har vi dock valt att använda oss av artiklar som de 

skrev när de tog fram det balanserade styrkortet. 

2.3.5 Intervjuer 

För att få in den information vi behövde valde vi att använda oss av intervjuer. Dilley (1995) anser 

att intervjuer är till för att undersöka de respondenter man har valt ut och för att lyssna på deras 

erfarenheter. Förhoppningen var att få in mycket information och Yin (2013, s 117) anser att 

intervjuer brukar vara flexibla när det kommer till frågorna. Yin (2013, s 119) anser att intervjun 

utgör en viktig del när det gäller fallstudier. Detta var något som vi ansåg skulle passa oss eftersom 

det gjorde att vi hade chans att ställa följdfrågor. När man utför en intervju måste man dock, enligt 

Yin (2013, s 119) tänka på att man intervjuar en människa vilket betyder att den mänskliga faktorn 

kan spela in, som dåligt minne mm. Detta kan göra att svaren kan bli olika beroende på vad 

respondenten kommer ihåg och inte. Yin (2013, s 119) anser därför att det är viktigt att man jämför 
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den information man får in via intervjuerna med information från andra källor. Den information vi 

får in jämför vi både med andra intervjuer för att hitta likheter, men med den teori vi har. 

Standardiserade intervjuer är enligt Olsson och Sörensen (2011, s 133) när intervjun är planerad och 

det inte finns en möjlighet att ändra frågorna när man gör flera olika intervjuer. Vi har här valt att 

det ska vara samma frågor och att det var viktigt att frågorna ställdes likadant till alla som vi 

intervjuade. Vi hade dock inte fasta svarsalternativ då vi kände att det skulle styra svaren för 

mycket. Möjligheten till respondenternas egna tolkningar av frågorna var något som vi vill få fram 

istället för att vi som intervjuare skulle styra intervjun. Vi har därav valt att använda oss av låg 

strukturering, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011, s 133) är när den som blir intervjuad har 

möjlighet att tolka frågorna och svara efter egna erfarenheter. Valet om låg struktur gjordes för att 

få in lite mer personliga värderingar i svaret och även för att, som vi nämnde innan, inte styra 

svaren för mycket.  

 

Något som vi ansåg var viktigt när vi skulle intervjua företagen var det som Bryman och Bell (2013, 

s 152-153) tar upp när det kommer till falska förespeglingar. Trots att vi ställde frågor utifrån det 

balanserade styrkortet och dess perspektiv för att kunna se om respondenterna omedvetet använde 

sig av styrkonceptet, var vi noga med att förklara detta innan. Bryman och Bell (2013, s 152) anser 

att man inte ska lura respondenterna och utan vara ärlig med vad man undersöker. Detta ansåg vi 

var viktigt och förklarade tydligt i början att det var det balanserade styrkortet som vi undersökte, 

och att vi ville undersöka om de omedvetet använde dess verktyg och processer i företaget. Vi 

förklarade även för de respondenter som inte visste vad styrkonceptet var för något och vi 

förklarade även lite kort vad de innefattade att använda det i företaget.  

 

Man använder sig enligt Gable (1994) av intervjuer för att få svar på de problem och det syfte som 

man har. Han anser även att man då har chans att ställa genomträngande frågor och även för att 

fånga uttryck från respondenten. Gable (1994) anser att de slutsatser man kommer fram till är 

specifika för företagen, de kan inte generaliseras. Att vi skulle få svar på våra problem och syftet 

var grunden med vår intervju. Vi ansåg att det var ett bra sätt att ställa följdfrågor, vilket vi kunde 

göra om det behövdes.  

 

Olsson och Sörensen (2011, s 132) anser att det är tre saker som man bör tänka på när man ska 

använda sig av intervjuer. Vi har valt att ha dessa steg i åtanke, dessa tre steg är: 

 

 Det är viktigt att man tänker på att den man intervjuar verkligen får säga vad han/hon tycker. Det 

ska vara en dialog mellan de deltagande personerna. 

 Den information som lämnas ska inte påverkas av andra faktorer. Informationen måste vara 

pålitlig för att den ska kunna användas. 

 Det gäller att den som intervjuar får fram den information som behövs, svaren måste ha en 

giltighet så att de kan användas. 

 

Några fördelar som finns med intervjuer är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 99) att 

man kan ha en ganska kontrollerad situation när det kommer till de frågor som man tänkt ställa. De 

anser även att man ska studera kroppsspråket på den man intervjuar, det kan säga mycket. För mer 

invecklade frågor och för frågor som man kanske har följdfrågor på är det också bättre att ha en 

intervju istället för exempelvis enkäter, Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 89). Eftersom vi 
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inte ville utesluta de personliga värderingarna i intervjuerna tycker vi att det var bra om vi kunde se 

kroppsspråket på de vi intervjuade. Detta för att även där kunna läsa av känslor som kanske skulle 

komma att påverka svaret. 

 

Problem som finns med att ha intervjuer som metod är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011, s 98) att man måste ha klart innan man ger sig ut och börjar intervjua vad man har för syfte 

med undersökningen. De anser att man i början måste bestämma vilka det är som man ska intervjua. 

Gable (1994) anser att det finns fyra problem när det kommer till intervjuer som metod, styrbarhet, 

avdragsrätt, repeterbarhet och generaliserbarhet. De två sista problemen anser han är för att man 

inte kan ha möjlighet att göra det slumpvis. Det kan bli problem när det gäller bearbetning av 

information, det är inte säkert att man fått in precis allt som man behöver, Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011, s 99). Trots att det finns många nackdelar ansåg vi att fördelarna trots allt 

vägde upp. Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för att få in det material som vi ansåg 

att vi behövde för att kunna fullföra arbetet. Under själva intervjuerna hade vi i åtanke på det som 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 102) nämner, att visa hänsyn och respekt till den som vi 

intervjuar. Respondenterna har avsatt tid och är villiga att ge oss den erfarenheten och även svaren 

som vi behöver, respekt är det minsta vi kan ge dem. Gable (1994) anser att trots de briser som 

finns inom intervjuer är det fortfarande en bra metod att använda sig av. Vi ansåg att alla metoder 

har sina nackdelar, men att intervjuer ändå skulle passa oss bäst. Detta för att vi då kan bestämma 

mer över den information vi får in och även att det är lättare att få in mer information om vi skulle 

vilja det.  

2.3.6 Intervjufrågor 

Kvale och Brinkmann (2009, s 150) anser att man ska ha lätta och korta frågor i början av intervjun. 

De anser även att uppföljningsfrågor kan ge mer information om respondenterna. Detta genom att 

de som intervjuar ifrågasätter det som precis sagts eller om man med ett kort svar kan se till att 

intervjun fortsätter i samma riktning. Vi ansåg att det var ett bra sätt att ha enkla frågor i början och 

sedan en strukturerar intervju med möjlighet till uppföljningsfrågor. Vår ambition var att få in 

mycket information så vi i efterhand inte skulle känna att vi missat något. En anpassning av 

frågorna gjordes då vi tog hänsyn till vårt syfte och strävan att uppnå det, men även strävan att 

besvara de problem och frågor som vi valt att studera.  

 

Eftersom vi var intresserade av att själva göra kopplingen mellan företagen och det balanserade 

styrkortet valde vi frågor utifrån de fyra perspektiven. Vi valde även att fråga om strategier, visioner 

och mål för att kunna koppla det till den information vi fått om styrkortet. Valet grundar sig i att 

kunna koppla styrkortet till företaget, även om respondenterna inte känner till begreppet. Vi valde 

att inte nämna balanserade styrkortet i frågan, för att inte förvilla respondenterna. Då vi ville att de 

skulle fokusera på de frågor vi hade, istället för de begrepp som vi tänkt koppla samman. Vi 

presenterade dock vad syftet med arbetet var innan intervjun startade, för att de inte skulle känna sig 

lurade. 

 

När en intervju skall genomföras är det enligt Yin (2013, s 117) viktigt att man dels håller sig till 

den ordning man tänkt ta frågorna och även att man formulerar frågorna så att de blir konkreta och 

inte skeva. Yin (2013, s 117) anser även att det kan vara bra om man har en öppen karaktär. Med 

det menar han att man i svaren på intervjun får både fakta och personens egna åsikter. Vi ansåg att 
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det var viktigt att den vi intervjuade även fick ha egna åsikter, även att han representerade företaget. 

Vi ställde frågorna i den ordningen som vi tänkt, men ville den som vi intervjuade säga något mer 

tillät vi det. Vi försökte samla in mycket information och båda antecknade därför allt det som 

respondenten sa. 

2.3.7 Intervjudokumentation 

Vi valde att endast dokumentera intervjuerna med att vi båda antecknade stödord. Efter intervjun 

skrev vi sedan in allt i datorn och vi fick på så sätt med bådas syn på intervjun och missade den ena 

av oss något så fick den andra med det. Detta gjorde vi för att inte missa något under intervjun och 

för att få en bra och rättvisande bild av det respondenterna på företaget ville ha fram. Lantz (2013, s 

147) anser att det är bra om man skriver samman allt på datorn efter intervjun och att man skriver 

med det som man anser ska behållas. Vi valde därför att till en början skriva i precis allt som sagts 

på intervju, fall vi skulle få användning av det. Vi rensade sedan lite och granskade vad som vi 

ansåg kom till nytta och vad som direkt kunde tas bort. 

 

Yin (2013, s 120) anser att man inte ska spela in den man intervjuer om den inte vill det eller om det 

distraherar personen i fråga. Han anser även att man inte ska göra det om den som intervjuar anser 

att man inte behöver lyssna noga, bara för att man spelar in. Med detta i åtanke ansåg vi dels att 

inspelning av intervjun skulle störa och göra alla deltagande osäkra. Vi gjorde det för vår egen 

skull, för att vi skulle fortsätta lyssna och vara intresserade under hela intervjun. Detta för att inte 

tappa fokus men även för att kunna ställa följdfrågor, när vi ansåg att det blev tillfälle för detta. När 

det gäller tidsaspekten ansåg vi att vi inte skulle ha tid att gå igenom allt material om vi skulle spela 

in alla intervjuer. Detta eftersom Bryman och Bell (2013, s 107) anser att det tar sex timmar per 

intervju att sammanställa. Vi ansåg att det skulle ta längre tid än att gå igenom vårt material som vi 

har skrivit ner under intervjun. Även detta var en avgörande faktor till att vi valde att inte spela in 

intervjumaterialet.  

2.3.8 Datainsamling 

Vi har valt den form av datainsamling som Trost (2005, s 23) anser att journalister ofta använder, 

som kallas informell intervju. Detta betyder enligt honom att intervjun går ut på att förstå vad den 

som blir intervjuad har för tankar och känslor och även vad denna person har för erfarenheter. Det 

har varit grunden för de intervjuer vi har gjort, att förstå vad den vi intervjuer har för känslor och 

tankar, utan att påverka något med våra frågor. Målet med vår datainsamling är att få fram den 

information vi behöver för att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen. Vi ansåg även att med 

en informell intervju kunde vi ha en mer personlig diskussion med den vi intervjuade. 

 

Vid insamling av data har vi inte varit intresserade av detaljerade svar. Vårt intresse fanns i det som 

Bryman och Bell (2013, s 474) nämner, ha svar på intervjun som kan kodas och bearbetas. Detta för 

att kunna koppla det till de teman vi har i arbetet. Det är även viktigt att vi har den datainsamlingen 

för att kunna komma fram till ett resultat. Vi ville samla in mycket information om företagen. Detta 

för att se om vi senare kunde koppla företagets styrning till det balanserade styrkortet.  

2.3.9 Urval 

Bryman och Bell (2013, s 496) tycker att det är viktigt att man tar upp vad man har gjort för urval 

och varför. Enligt dem är detta information som ofta utelämnas men som är viktigt att man nämner i 
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undersökningen. Ska man använda sig av strategiskt urval är bekvämlighetsurval något som många 

använder, Trost (2005, s 122). Det innebär enligt honom att man tar det man får tillgång till, så man 

får ihop det material som behövs. Enligt Trost (2005, s 122) är nackdelen med detta urval att man 

kanske mest får tag i udda personer till intervjuerna i stället för “vanliga” människor. 

Bekvämlighetsurval är även enligt Bryman och Bell (2013, s 204) när organisationen väljer vem de 

anser bäst kan svara på frågorna. De menar även att det svar man får inte generaliserar gruppen, 

utan blir mer individuellt. Bryman och Bell (2013, s 205) anser att inom ekonomi är det vanligt att 

man använder sig av bekvämlighetsurval, för det passar enligt dem ofta in i de undersökningar som 

görs där. 

 

När vi gjorde vårt urval utgick vi från en lista från Vimmerby Kommun. Denna lista tog upp alla 

registrerade små och medelstora företag som finns inom kommunen. Vi skickade enkäten till alla 

företag, men när det kom till intervjun valde vi av de företagen som svarat på enkäten. Detta 

eftersom de visat större intresse för vår undersökning och visat att det är i deras intresse att avsätta 

tid för att hjälpa oss. Vi valde att ha bekvämlighetsurval för vår egen skull, för att vi skulle kunna 

välja att VD eller ekonomiansvarig på företaget svarade på frågorna. I efterhand kan man diskutera 

om det verkligen var bra att ta antingen VD eller ekonomiansvarig, kunde varit bra om vi intervjuat 

båda samtidigt eller var för sig.  

 

Bryman och Bell (2013, s 205) anser att studenter ofta använder sig av bekvämlighetsurval. Detta 

eftersom sannolikhetsurval ofta innefattar krävande förberedelsen, vilket gör att det väljs bort för att 

studenterna inte har tillräckligt med resurser och inte heller den tid som krävs. Det var även med 

tanke på detta som vi valde bekvämlighetsurval. Utan bekvämlighetsurval finns det en risk att 

respondenterna har svarat på frågor som de inte riktigt vet svaret på, vilket skulle påverkat vårt 

resultat negativt. 

2.3.10 Kodning 

När det kommer till kodning anser Bryman och Bell (2013, s 107) att man inte ska vänta tills man 

fått in all data och då börja med kodningen. De anser att man kan börja med kodningen direkt när 

man får in första materialet, både när det gäller kvalitativ metod eller kvantitativ metod. Kodning är 

enligt Bell (2006, s 214) när man tar ord eller hela stycken och sedan kopplar det till en miljö eller 

situation. Hon menar att de används för att man ska få fram helheten, det är inte orden i sig som 

betyder något utan deras betydelser. Bell (2006, s 215) anser att man med hjälp av koder kan man 

koppla samman viktiga frågor. Enligt Bell (2006, s 216) är det lite svårare att koda öppna frågor, 

men man måste ändå kategorisera dessa på något sätt. Hon anser att det inte finns ett rätt eller fel 

sätt när det kommer till kodning. Det gäller att man hittar ett sätt som passar ens egen 

datainsamlingsmetod.  

 

Vi började direkt när vi fått in de första svaren i intervjun att dela in svaren i lika “grupper”. Vi 

granskade hur respondenterna hade svarat och sedan försökte hitta likheter och skillnader i de svar 

som vi fått in. Sedan valdes det ut tre teman för att kunna utforma vår empiri och analysdel med 

utgångspunkt ur syftet. Vi hade även “grupper” inom de tre delarna sen som vi försökte forma 

utifrån våra teman. Med förhoppningen att hitta likheter och skillnader mellan de olika 

respondenterna och deras svar. De teman som vi valde att ta upp och fördjupa oss i är vision, 

strategi och de fyra perspektiven.  
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2.3.11 Från enkäter till intervju 

I början av vår studie hade vi som tanke att använda oss av enkäter för att få in det material som 

behövdes. Då vi ansåg att vi på så sätt skulle få tillgång till all den information som vi behövde. Vi 

valde att skicka till alla små och medelstora företag i Vimmerby kommun, vilket inte var ett stort 

antal. Vi räknade med ett visst bortfall, men inte att det skulle bli stort som det faktiska bortfallet 

blev. Med tanke på detta ansåg vi att de svar vi fått in inte skulle räcka för ett trovärdigt resultat 

vilket gjorde att vi utökade vår studie med hjälp av intervjuer. Vi utformade intervjufrågorna utifrån 

de frågor vi även haft på enkäterna, vi utvecklade frågorna för att få ett mer ingående djup i 

intervjuerna. De intervjuer vi utförde var med sex stycken små och medelstora företag, och vi 

utgick här från de företag som visat intresse på vår enkät.  

 

Vi valde att använda enkäterna som en förstudie till vårt arbete, och utvecklade sedan arbetet med 

en huvudstudie i form av intervjuer. Detta betyder att vi bytte från en kvantitativ studie till en 

kvalitativ studie, vilket gjorde att vi ändrade synsätt i arbetet. Vi hade från början tänkt använda oss 

av någon form av statistik för att kunna sammanställa den data som vi fått in när det kommer till 

enkäterna. Detta ändrades helt och det slutade istället med att de svar vi fick in från intervjuerna 

sammanställdes med hjälp av kvalitativ analys istället.  

 

När vi utformade enkätfrågorna utgick vi från den teori vi läst om det balanserade styrkortet, men 

fick med hjälp av artiklarna en grundlig översyn av vad företaget tyckte om styrkonceptet. Eftersom 

vi behövde går in mer på djupet av styrkortet så utvecklade vi våra enkäter med intervjuer. När vi 

sedan skulle utforma våra intervjufrågor så valde vi att läsa på mer i vetenskapliga artiklar och 

sedan bilda tre teman. Vi använde oss av dessa tre teman för att utforma våra intervjufrågor, vilket 

gör att det är dessa tre teman som är grunden i både empiri delen och analys delen.  

 

Vår tanke från början var att empirin skulle bygga på statistik som vi fått fram från enkäterna, och 

att vi sedan skulle koppla statistiken med den teori vi hade och få fram vår analysdel. Detta 

ändrades dock och intervjufrågorna och våra teman blev de som utgör både empirin och analysen. 

Vår empiridel förklarar vad vi fått fram i intervjuerna, och utgår då från dessa tre teman. Vi kopplar 

sedan empirin till teorin för att se likheter och skillnader utifrån det balanserade styrkortet. 

2.3.12 Kvalitetskriterier 

Graneheim och Lundman (2004) anser att fakta som man hittar ska vara så trovärdig som möjligt. 

De anser att man måste granska på den forskningsidé man har och sedan se till att de källor man 

hittat uppfyller de krav som finns, så man kan använda det till det man har tänkt. Graneheim och 

Lundman (2004) anser att trovärdighet får man om man gör att den som läser ser att det finns olika 

tolkningar från olika forskare. Att de till att koppla den fakta och de påståendena vi använt oss av 

till fler olika källor är något vi har arbetat mycket med i vår studie.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 70) tar upp fem krav som de anser är viktiga när det 

kommer till kvalitetskriterier: 

 

 Man ska kunna ompröva de sanningar, uppfattningar och metoder man nyttjat. Detta på ett 

kritiskt och kreativt sätt. 
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 Vara noga med att förklara vem det är som ställde de frågor som man har tänkt ska besvaras. 

 Man ska kunna göra samma undersökning igen och få fram samma resultat. Den ska vara 

presenterad på ett sätt som gör detta möjligt. 

 Man ska kunna förkasta den som ogiltig. 

 Man ska redovisa det resultat man kommit fram till, men även hur man kommit fram till detta 

resultat.  

 

För att få ett arbete som vi kan kalla vetenskapligt enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 

70) har vi valt att utgå från dessa kriterier. Olsson och Sörensen (2011, s 41) menar att 

kvalitetssäkring är när man gör saker i rätt ordning hela tiden och att man behöver en struktur för att 

detta ska kunna utföras. Med tanke på det de nämner har vi utgått från den lista Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) tar upp. Detta för att få en struktur i arbetet och för att det ska vara rätt 

gjort från början.  

 

Graneheim och Lundman (2004) tar även upp överförbarhet och hur man ska kunna använda 

samma studie till andra grupper. Vi har försökt få in överförbarhet i arbetet genom att vi intervjuat 

många företag som vi ansågs behövdes. Vi hade kunnat få en högre överförbarhet om vi hade gjort 

fler intervjuer, men tiden var en avgörande faktor i detta beslut. Med detta i åtanke anser vi att vi 

gjorde det bästa av situationen och anser därför att vi har en hög överförbarhet med tanke på den tid 

vi haft.  

2.3.13 Källkritik 

“Källkritik syftar till att säkerställa de uppgifter som används i en viss situation” Kritiskt tänkande, 

Hultén. P, Hultman. J, Eriksson L.T, s 84 (2013). 

 

För att få en trovärdig text var vi noga med att undersöka de källor vi använder fyller upp de krav 

som finns. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s 167) är det viktigt att granska en källas 

validitet och reliabilitet och även källans relevans. De anser att man samlar in det som man anser är 

bra och som är pålitligt och rensar bort det som man anser inte uppfyller kraven. Vi försökte se till 

att vi använde oss att källor som passar in på de kraven. Gällande relevans var det många källor som 

vi fick rensa bort på grund av att vi inte hade den användningen för dem i arbetet som vi hade tänkt. 

 

Hultén, Hultman och Eriksson (2013, s 83) anser att det är viktigt att man bedömer om den 

information man använder sig av är korrekt. Man försöker göra en bedömning om hur korrekt 

källan är och hur den kan vara användbar. Det var ett viktigt steg i arbetet, då vi inte ville ha med 

onödiga källor. Vi ansåg att det var viktigt att källorna var relevanta och då även användbara till 

vårt arbete. 

 

Enligt oss är det viktigt att man uppfyller de krav som finns med validitet, reliabilitet och även en 

källas relevans för att vår text ska uppfattas som trovärdig. Vi lägger stor vikt vid att se till att vi 

använder källor som anses som bra källor och som visar de olika aspekterna som finns. Vi tycker 

även att det är viktigt att se till att även ha ursprungskällor. Dessa ursprungskällor kan exempelvis 

vara vetenskapliga artiklar från grundarna Norton och Kaplan. Speciellt i bakgrunden tyckte vi det 

var viktigt att ha ursprungskällor från Norton och Kaplan. Detta för att inte grunda vårt arbete på 

någon annans tolkning. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram, detta ligger till grund för de aspekter som 

kommer komma inom vår empiri och analys. Kapitlet början med en redogörelse för definitionen av 

små och medelstora företag för att underlätta förståelsen i vår teori och i våra efterföljande kapitel.  

3.1 Definition av små och medelstora företag 

Enligt Europeiska Kommissionens utgåva om den nya definitionen av små och medelstora företag 

(SMF) från 2006, står små och medelstora företag för ungefär 99 % av de företag som verkar inom 

den Europeiska Unionen. Det första kravet som redogörs för att får räknas som litet eller medelstort 

företag är att man räknas som ett företag i sig enligt följande definition: 

 

“Varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet.” 

 

När man ska definiera små och medelstora företag ska man se till dess antal medarbetare, 

årsomsättning och dess årliga balansomslutning. Dessa olika kriterier kommer avgöra om företaget 

är ett mikro-, litet eller ett medelstort företag. Dock behöver man inte uppfylla kravet för både 

årsomsättningen och årlig balansomslutning, endast ett av dessa. Vilket innebär att man själv kan 

välja den definition av företag man vill ingå i. 

 
Figur 4; Egen modell på definitionen av små och medelstora företag, enligt Europeiska Kommissionen. 

3.2 Allmänt om det balanserade styrkortet 

Russo och Martins (2005) anser att trots att det balanserade styrkortet ursprungligen är gjord för 

större organisationer betyder inte det att mindre företag inte kan ha nytta av styrkonceptet. De 

menar att små och medelstora företag ofta använder redovisningsinformation och finansiell 

information när de ska besluta något. Russo och Martins (2005) anser att små och medelstora 

företag som ofta använder sig av finansiella indikationer eller kundanalyser ofta kommer att 

försummar de långsiktiga målen som hänger ihop med intern innovation och organisatorisk 

inlärningsprocess. 

 

Kaplan och Norton (1992) beskriver styrningen inom det balanserade styrkortet som den viktiga 

delen, men att den behöver vissa hjälpmedel som tillexempel information om företaget, vad 

företaget vill ha för utveckling och vad för medel som behövs inom företaget. De anser att man inte 
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kan införa det balanserade styrkortet direkt inom företaget utan man behöver ha en viss information 

för att det ska kunna bli användbart. Martinson, Davison och Tse (1998) anser dock att det 

balanserade styrkortet kan anpassas för att hjälpa till och hantera företags affärsfunktioner, 

organisationsenheter och även enskilda projekt. De menar att det balanserade styrkortet kan vara en 

grund för ett informationssystem på företag, om man följer de riktlinjer som finns uppsatta, att de 

lämpliga måtten identifieras och även att man övervinner de hinder som finns när det kommer till 

genomförandet. Cebeci (2008) anser att det balanserade styrkortet mäter företag efter de fyra 

perspektiven, och sedan undersöker de kunskaper, färdigheter och även de system som de anställda 

behöver för att få den rätta strategiska kapaciteten och även effektiviteten. Han anser att håller man 

koll på dessa har företaget en större chans att bli framgångsrikt.  

 

Enligt Chavan (2005) mätte organisationer deras resultat med hjälp av kortsiktiga finansiella 

åtgärder, men detta kompletterar de med det balanserade styrkortet och de fyra perspektiven. Enligt 

dem ska man inte enbart granska de kortsiktiga finansiella resultat, utan undersöka hur 

organisationen levererar resultatet. Chavan (2005) anser att om man även fokuserar på icke-

finansiella mått kan organisationer utvärdera resultatet genom nyckelfunktioner. Enligt Schobel och 

Scholey (2012) har det skett en utveckling inom det balanserade styrkortet vilket har gjort att det 

skapats fyra olika generationer av det balanserade styrkortet.  

 

Andersen, Cobbold och Lawrie (2001) menar att det balanserade styrkortet i små och medelstora 

företag innehåller samman processteg som finns i större organisationer. En skillnad som de nämner 

är att processen är snabbare i mindre företag eftersom det finns färre människor och 

organisationsstrukturen är mindre komplex. Vidare anser Andersen et. al (2001) att trots att det 

saknas mycket forskning kring det balanserade styrkortet i små och medelstora företag kan ändå 

styrkonceptet göra nytta. De anser att det i stora företag kan vara bra att använda sig av det 

balanserade styrkortet om man undersöker kommunikationen i verksamheten.   

 

Användningen ändrar sig här i små och medelstora företag då det är två andra faktorer som 

utmärker det balanserade styrkortet i företag, beskrivningen av strategiska mål och de prioriteringar 

som verksamheten har, Andersen et. al (2001). De anser att det finns vissa saker som är likadana i 

stora företag och i små/medelstora företag som man måste tänka på nära man använder sig av det 

balanserade styrkortet: 

 

 Hur man ska nå långsiktiga strategiska mål med hjälp av kortsiktiga aktiviteter. 

 Få en förståelse för affärsmodellen och identifiera strategiska mål inom de fyra perspektiven. 

Man ska sedan även kunna länka de fyra perspektiven tillsammans. 

 Hur man ska fokusera och prioritera inom företaget för att få en tydlig strategi för framtiden. 

 Regelbundet kontrollera om organisationen gör de som de sagt för att uppnå de resultaten de vill. 

Detta utgör en bra grund för vad de vill ha gjort i framtiden. 

 

Enligt Fernandes, Raja och Whalley (2006) är det många företag som anser att de använder det 

balanserade styrkortet för att de utvärderar och jobbar efter de fyra perspektiven. Enligt författarna 

handlar det balanserade styrkortet om mycket mer än perspektiven och att man ska koppla samma 

finansiella och icke-finansiella mått. Ett styrkoncept ska innehålla mätningar och prestandamått och 

skapa en effektiv relation mellan dessa, Fernandes et. al (2006). Yang, Cheng, Yang (2005) anser 
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att från det att företag börjar arbeta med det balanserade styrkortet tar det ca fem år innan företaget 

använder det fullt ut 

3.3 Balanserade styrkortets uppkomst och ursprung 

Lindvall (2011, s. 204) redogör för det balanserade styrkortet enligt följande: Det balanserade 

styrkortet introducerades under 90-talets början av Harvardprofessorn Robert Kaplan och 

Konsulenten David P Norton. De fick i uppdrag av KPMG´s forskningsenhet att ingående studera 

ett nytt sätt att ta fram framtida mätetal, dels för företag men även för organisationer. Man ansåg att 

den traditionella finansiella styrningen inte var tillräckligt för den utveckling som gjorts under 

tidens gång. Måna chefer såg endast kortsiktigt och arbetade inte för en långsiktig utveckling. 

Lindvall (2011, s.204) anser att företagets strategi lättare ska kunna implementeras i verksamheten 

med hjälp av det balanserade styrkortet. På senare år har företagets fokus legat på lärande och 

utveckling, detta för en strävan efter inre och yttre effektivitet, enligt Lindvall (2011, s 204). Vidare 

menar han att man försöker lära sig med hjälp av styrkortet att finna balansen mellan stabilitet och 

förändring som behövs i företaget.  

 

Lindvall (2013, s.206) menar på att det mest tydliga med det balanserade styrkortet är att det mäter 

företagets prestanda på fler sätt än utifrån det finansiella. Även om man lägger till fler sätt att mäta, 

bör man ändå hålla ner antalet mätningar. Man behöver veta vad företagets strategi är för att kunna 

veta vilka mätetal som man ska använda sig av för att kunna utgöra vad som är viktigt för företaget. 

Anledningen till att man bör hålla ner antalet mätetal är för att det annars kan komma för mycket 

information och det finns då en risk för att tappa viktig information på vägen som man inte 

uppmärksammar på samma sätt.  

 

Enligt Gumbus och Lussier (2006) hjälper det balanserade styrkortet företag med följande punkter: 

 

 Främjar tillväxten - genom att fokusera på långsiktiga resultat och inte på de kortsiktiga. 

 Följer prestandan - både individuella och kollektiva resultat kan följas upp mot målet för att där 

kunna korrigeras och förbättras. 

 Inger fokus - när man inriktar sig mot sin strategi fokuserar företaget på det som är viktigt för 

just det företaget. 

 Anpassning till målet - när man fokuserar på det som är viktigt i företaget, vävs allt annat 

samman och olika delar stödjer varandra. En anpassning sker i hela företaget. 

 Klart mål - det balanserade styrkortet ger svar på varför det dagliga arbetet bidrag till att man når 

målet. 

 Ansvarstagande - hela företaget får en känsla av ansvarstagande, detta för att de alla ska dela på 

ansvaret och alla ska vara delaktiga i de resultat och mål som nås. 

3.4 Visioner inom det balanserade styrkortet 

Enligt Yang et. al (2005) är visionen till för att beröra alla intressenter och även för att visa 

företagets värderingar. Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 18) menar att företagets vision är den 

del som utgör en av utgångspunkterna för strategiformulering och ska påvisa hur man vill att 

kunderna ska uppfatta företaget och i vilken riktning man vill att företag ska utvecklas. Vidare 

menar Ax et. al (2009, s. 18) att visionen i företaget är hur man önskar att framtida tillståndet ser ut 
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och även en bild av vad man ska uppnå, vilket även Yang et. al (2005) styrker.  Detta håller även 

Kaplan och Norton (1999) med om, enligt deras redogörelse av ett företags vision då de menar att 

det ska vara en beskrivning på det önskvärda läget och målet som finns inom verksamhetens 

framtid. De menar att med hjälp av det balanserade styrkortet ska man kunna förankra 

verksamhetens vision och få fram dess budskap på ett lättare sätt till alla olika delar i företaget. 

 

Enligt Ax et. al (2009, s. 19) har visionen minst tre funktioner inom ett företag. Den ska vara 

legitimerande, att den ska kunna påvisa gentemot viktiga intressenter att det är ett socialt och 

samhällsenligt berättigande företag. Den ska även uttrycka ambition och fokus genom att visa 

företagets framtida mål. Till sist nämner Ax et. al (2009, s. 19) att visionen ska innehålla en form av 

identifikation och motivation, detta för att ge motivation och engagemang inom företaget och dess 

anställda och även för att de anställda ska känna en delaktighet som innebär initiativ och ansvar. 

3.5 Strategier inom det balanserade styrkortet 

Kaplan och Norton (2004) anse att ett företags strategi ska beskriva hur företaget har tänkt gå 

tillväga för att skapa en hållbar tillväxt i aktieägarevärde. Kaplan och Norton (1996) anser att 

finansiella och icke-finansiella mått när det kommer till det balanserade styrkortet bör komma från 

företagets unika strategier. De anser att det balanserade styrkortet ger en ”ram” för att man ska 

kunna översätta den vision och strategi som företagen har till nyckeltal som mäter både effektmått 

och resultatenheter på det utfall som blivit.  

 

Moreno-Luzon (1993) anser att det inte finns välarbetade strategier inom små och medelstora 

företag. Gautreau och Kleiner (2001) anser att för att företag ska kunna använda det balanserade 

styrkortet måste de ha utarbetade strategier, eftersom det är grunden till styrkortet. Rompho (2011) 

anser att det kan vara svårt för små och medelstora företag att ha utarbetade strategier då marknaden 

snabbt kan ändras, vilket gör att företagen då måste byta strategier snabbt.  

 

Werner och Xu (2011) anser att företag måste ha strategier för att kunna uppnå sin vision. De anser 

att strategin inte ska uppnå ekonomisk framgång, det måste även finnas en övergripande strategi för 

att man ska få mer hela verksamheten. Gimbert, Bisbe och Mendoza (2010) anser att det finns två 

delar när det kommer till strategi, formulering och implementering. De menar även att strategier 

behövs för att man ska uppfylla de mål som företagen satt upp på lång sikt.  

 

Epstein och Wisner (2001) anser att man med hjälp av det balanserade styrkortet och dess strategier 

ska kunna hjälpa chefer på företag att göra företagen mer framgångsrika. Man kan då enligt dem 

mäta de viktigaste resultatmåtten på företagen för att sedan koppla samman det till de strategiska 

målen. Epstein och Wisner (2001) skriver att man med hjälp av det balanserade styrkortet ger 

företag det verktyg som de behöver för att sedan mäta effekterna på företagets lönsamhet.  

Lee och Sai On Ko (2000) skriver att grunden för att införa det balanserade styrkortet i företaget är 

att man ser till att företaget har en tydlig vision och strategi. Genomför man dock först en SWOT-

analys på företaget kan man utveckla strategier som passar företaget kommer det hjälpa till mycket 

vid införandet av det balanserade styrkortet, Lee och Sai On Ko (2000).  

 

Lee och Sai On Ko (2000) anser att strategier kan vara bra formulerade men att de inte fungerar då 

de inte förändrats över tid. ”Om jag visste då vad jag vet nu, då hade jag gjort saker annorlunda”. 
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De anser att det är en kommentar som ofta sägs efter att företag använt sig av fel företagsstrategier 

under en viss tid. Lee och Sai On Ko (2000) anser att förändringar sker snabbt i världen och att man 

måste vara med och anpassa sig efter dessa. De anser att alla företag är olika och att varje enskilt 

företag ska koppla din SWOT-analys gentemot det balanserade styrkortet. Detta för att undersöka 

företagets styrkor och svagheter och för att kunna optimera marknaden och dess möjligheter bättre. 

Lee och Sai On Ko (2000) och Fernandes et. al (2006) anser att en SWOT-analys sammankopplar 

de interna och externa faktorerna. Interna faktorer är ekonomi, marknadsföring mm, sådant som 

företaget kan kontrollera och externa faktorer är politiska och ekonomiska faktorer, sådant som är 

utom företagets kontroll, Lee och Sai On Ko (2000). 

 

Epstein och Wisner (2001) anser dock att det inte är många som använder sig av det balanserade 

styrkortet idag, men att de ändå använder sig av de mätetal för att nå företagets mål som man sedan 

kan se finns inom det balanserade styrkortets ramverk. De menar att man kan koppla företaget till 

det balanserade styrkortet, av att företaget anser sig jobba efter det konceptet. Kaplan och Norton 

(1996) anser att man ska koppla de strategiska mått man tänkt använda till de fyra perspektiven 

inom det balanserade styrkortet. De anser att strategier egentligen är hypoteser för orsaker och 

påverkan inom företaget. Kaplan och Norton (1996) anser att ett bra styrkort ska kunna förklara vad 

företaget har för strategi. Detta för att man sedan ska kunna koppla hypoteserna (strategierna) till 

andra objekt inom företaget.  

3.6 De fyra perspektiven 

Lindvall (2012, s. 207) anser att Kaplan och Nortons grundmodell innehåller fyra olika perspektiv, 

det finansiella ägarperspektivet, det externa orienterade kundperspektivet, det interna orienterade 

processperspektivet och till sist det framtidsinriktade utvecklingsperspektivet. De tidigare nämnda 

perspektiven har under tidens gång förändrats en del, och även bytt namn i vissa avseenden. Man 

kan även se att det finns olika generationer av det balanserade styrkortet, vilket vi redogör för 

senare i arbetet.  

 

Chavan (2005) anser att de fyra perspektiven strävar efter att ge en fullständig beskrivning av vad 

man behöver veta om företagen. Nørreklit, Nørreklit, Mitchell och Bjørnenak (2012) anser att 

perspektiven som företagen använder sig av hänger ihop i olika samband. De olika sambanden som 

de nämner är att investeringar i personalutbildningen leder till förbättring av kvaliteten, bättre 

servicekvaliteten leder till att kundtillfredsställelsen blir högre, högre kundtillfredsställelse leder till 

ökad kundlojalitet och kundlojalitet leder till ökad inkomst.  

 

Gurd och Gao (2008) anser att när det kommer till perspektiven ska man utveckla de olika 

perspektiven så att de passar företagets strategi och även speglar den. De anser att de organisationer 

som inte strävar efter att vara vinstdrivande ska satsa på att utveckla kundperspektivet i stället för 

det finansiella perspektivet. Andersen et. al (2001) anser att en strategisk koppling mellan de olika 

modellerna kan inom små och medelstora företag bidra till att utveckla en förståelse av modellen 

och de strategiska och operativa krav som finns. De anser att det kan bidra till att identifiera de 

strategiska mål och bilda en sammanhängande strategi över verksamheten, och göra att det mest 

nödvändiga inom verksamheten blir gjort. Gurd och Gao (2008) vill lyfta fram att för att man 

använder sig av det balanserade styrkortet behöver man inte följa de fyra perspektiven utan man kan 

anpassa styrkortet till strategin på företaget. Detta gör att företag kan lägga till perspektiv och även 
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ta bort perspektiv, allt för att det ska vara ”format” efter det egna företaget. Gurd och Gao (2008) 

anser att Norton och Kaplans tanke inte var att man var tvungen att följa perspektiven för att det ska 

räknas som att man använder sig av det balanserade styrkortet som styrkoncept. Det är enligt dem 

lite charmen med det balanserade styrkortet, att det är anpassningsbart. Det betyder att perspektiven 

fungerar som hjälpmedel inom styrkonceptet och ska inte ses som något tvång, det är mer till för att 

hjälpa.  

3.6.1 Finansiellt perspektiv 

Hur ska man ställa sig till sina intressenter för att lyckas finansiellt? Fernandes, Raja och Whalley 

(2006). Det finansiella perspektivet tar upp hur organisationer använder traditionella effektmått som 

tillexempel kassaflöde, vinst och avkastning, Behery, Jabeen and Parakandi (2013) och Nikolaou 

och Tsalis (2012). Enligt Giannopoulos et. al (2013) ger detta perspektiv finansiella nyckeltal som 

sedan ger information som är baserad på företagets resultat. De anser att detta är mest fokuserat på 

tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde. De ekonomiska indikatorerna påverkar varken kundernas 

eller medarbetarnas tillfredsställelse, detta gör att detta perspektiv inte ska användas som mått för 

företagets strategiska vision, Giannopoulos et. al (2013). De anser att man inte ska använda sig av 

ekonomisk data utan använda sig av strategiska modeller och mätningar. 

3.6.2 Kundperspektivet 

Hur ska man ställa sig till sina kunder för att nå visionen man satt upp? Fernandes et. al (2006). 

Enligt Behery et. al (2013) och Nokolaou och Tsalis (2012) handlar detta perspektiv om 

marknadsföringsfrågor som marknadsandel, kundnöjdhet och servicekvalitet. Enligt Giannopoulos 

et. al (2013) handlar kundperspektivet om hur de vill att kunderna uppfattar företaget. Enligt dem 

prioriterar många företag detta perspektiv då konkurrensen ofta är hård. Giannopoulos e. al (2013) 

tar upp några saker som ofta är viktiga för kunder som tid, kvalitet, prestanda, service och kostnad. 

Det är enligt dem därför viktigt att företag anpassar sina mål efter detta och sedan omvandlar målen 

till konkreta åtgärder.  

3.6.3 Interna processperspektivet 

Vilken affärsprocess måste man överträffa för att tillfredsställa intressenter och kunder som man 

har? Fernandes et. al (2006). Det interna processperspektivet tar upp de operativa variabler som 

finns som tillexempel anbuds framgång, tid per kund, leverans i tid, antalet nya produkter och 

produktfel, enligt Behery et. al (2013) och Nikolaou och Tsalis (2012). Giannopoulos et. al (2013) 

anser att man ska lägga fokus på de aktiviteter som en organisation ägnar sig åt för att kunna 

tillfredsställa sina kunder.   

3.6.4 Lärande och innovation perspektivet 

För att nå den vision som man har, hur ska vi upprätthålla förmågan att förändra och förbättra? 

Fernandes et. al (2006). Det här perspektivet går enligt Behery et. al (2013) och Nikolaou och Tsalis 

(2012) ut på att förbättra medarbetarnas trivsel och engagemang och utveckla de anställdas tekniska 

färdigheter. Här läggs fokus på de möjligheter och även de kunskaper som företaget måste utmärka 

sig på för att de interna processer inom företaget ska bli bättre, vilket skapar värde för både kunder 

och aktieägare, Giannopoulos et. al (2013).  
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Figur 5; Egen modell på sambandet mellan Vision, Strategi och de olika perspektiven. 

3.7 Olika typer av balanserat styrkort 

Schobel och Scholey (2012) tar upp de förändringar som skett när det gäller det balanserade 

styrkortet sen det skapades för två decennier sedan av Kaplan och Norton. Han menar att det i 

början var tänkte att fungera som ett mått på systemets prestanda och det har sett mycket forskning 

kring det praktiska och de fördelar som finns med styrkonceptet i de större företagen. Norton kom 

sedan på att statistik som inte är kopplad till strategin är inte effektiv och utvecklade sedan det 

balanserade styrkortet till en andra generation, Schobel och Scholey (2012). Det balanserade 

styrkortet fortsätter att utvecklas och organisationer måste undersöka kopplingen mellan de icke-

finansiella och immateriella dimensionerna av resultatmätningen och även kassaflödes 

konsekvenser, Schobel och Scholey (2012). Även Manvill (2007) anser att forskning inom det 

balanserade styrkortet är mest utvecklas i större företag och att det krävs mer forskning inom små 

och medelstora företag i företag, vilket gör att det balanserade styrkortet kommer att utvecklas mer i 

framtiden. Banchieri, Planas och Rebul (2011) anser att det balanserade styrkortet har definierats, 

ändrats och kompletterats för att ge chefer bra verktyg för att kunna styr företagen. Det balanserade 

styrkortet har utvecklats i fyra generationer och vi förklarar mer vad som innefattar varje generation 

och hur utvecklingen varit.  

3.7.1 Första generationens balanserade styrkort 

När det kommer till den första generationen kombineras de finansiella indikationer med de icke 

finansiella, Gurd och Gao (2008). De anser att dessa indikationer kopplas samman med de fyra 

perspektiven. De kopplar samman orsak, verkan och logisk med det balanserade styrkortet. 

Banchieri et. al (2011) anser att de fyra perspektiven som finns inom det balanserade styrkortet 

valdes ut för att balansera information som speglar företags interna och externa resultat.  
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3.7.2 Andra generationens balanserade styrkort 

När det kommer till den andra generationen av det balanserade styrkortet betonar den orsak och 

verkan koppling mellan åtgärder och strategiska mål, Gurd och Gao (2008). De anser att en viktig 

del i den andra generationen av styrkonceptet är den formella kopplingen mellan strategisk ledning 

och verksamhetsstyrningen. Enligt Manvill (2007) och Schobel och Scholey(2012) inkluderade den 

andra generationen av det balanserade styrkortet strategikartan för att kunna visa samband mellan 

prestandamått och företagsstrategi. Banchieri et. al (2011) anser att man ändrade det balanserade 

styrkortet för att det skulle finnas åtgärder för att målen stämmer samman med företagens strategi. 

De ansåg att man nu först undersökte visionen och sedan strategierna för hur man skulle uppnå de 

mål som finns, detta utformades efter varje perspektiv.  

3.7.3 Tredje generationens balanserade styrkort 

Det finns enligt Manvill (2007) en tredje generations utveckling när det kommer till det balanserade 

styrkortet. Enligt honom är det att företagen planerar vart de strävar efter att vara på en 

förutbestämd tidpunkt i framtiden. I den tredje generationens balanserande styrkort handlar det om 

att man ska utveckla strategiska styrsystem genom att införliva aktivitetsperspektivet och 

utfallsperspektivet istället för de ”vanliga” fyra perspektiven, Gurd och Gao (2008). De anser att 

man här kopplar handlingsplaner och mål med stimulansåtgärder. Banchieri et. al (2011) anser här 

att efter chefer använt sig av det balanserade styrkortet ett tag upptäckte dem att det fanns 

möjligheter att kommunicera och anpassa det enskilda företaget med hjälp av strategier. De anser 

att man i detta stadium kan lägga in fler perspektiv, om detta skulle behövas.  

3.7.4 Fjärde generationen balanserade styrkort 

Malmi (2001) anser att det här finns två olika sätt på hur man använder det balanserade styrkortet, 

sätter mål för företaget med hjälp av styrkortet, eller att man använder styrkortet som ett slags 

informationssystem. Med informationssystem menar Malmi (2001) att det mer fungerar som ett 

verktyg för att ledningen ska se vad som ska förbättras på företaget. Ahn (2001) anser att det 

balanserade styrkortet inte är något direkt system när det kommer till resultatmätningar, utan 

fungerar mer som ett ramverk. Ahn (2001) anser att det balanserade styrkortet måste anpassas till 

det specifika företaget för att få ut fördelarna med det, och då särskilt de fyra perspektiven. Ahn 

(2001) menar att det balanserade styrkortet har utvecklats för att man ska få en bättre process när 

det kommer till identifiering av strategiska mål och dess åtgärder. Banchieri et. al (2011) anser att 

det är den strategiska kartan som visar strategi – mål och orsak – verkan som är det nyaste bidraget.  

3.8 Arbetsprocessen med balanserat styrkort 

Fernandes et. al (2006) tar uppolika steg som man bör tänka på när man ska införa det balanserade 

styrkortet i små och medelstora företag. Fernandes et. al (2006) tar upp åtta olika steg som de anser 

är bra och som man ska tänka på om man vill införa det balanserade styrkortet i små och medelstora 

företag. Fernandes et. al (2006) gick efter dessa åtta steg: 

 

 Det första steget som de även anser är den viktigaste delen eftersom den ligger till grund för 

att definiera de resultat man räknar med att få oh även för att se vilka åtgärder som man 

kommer behöva införa. De anser att små och medelstora företag oftast inte har mycket tid att 
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lägga på att införa det balanserade styrkortet i företaget och att det finns en brist på formell 

struktur och kan därför skapa kaos.  

 Steg två handlar enligt dem om att klargöra vilken vision företaget har och även att 

analysera deras omvärld. För att få fram det föreslår de en SWOT-analys för att minska ner 

till att man sedan identifierar och prioriterar frågor. De föreslår att man sedan bildar 

strategier för att kunna lösa problem som uppkommer.  

 När det kommer till steg tre anser de att man ska analysera sin strategi. Här ska man 

identifiera och även prioritera de strategiska målsättningar som företaget har. Att veta vilken 

vision man har på företaget är viktigt i små och medelstora företag för att man inte ska få 

felaktiga konsekvenser.  

 På steg fyra anser de att man ska analysera nyckeltal som företaget har. Här finns det 

nyckeltal som man ska använda sig av för att man ska nå de strategiska mål som företaget 

har. Nyckeltal är mått som speglar de kritiska faktorerna på ett företag.  

 När man sedan kommer till steg fem ska man analysera mätningen, det man kommer fram 

till på steg fyra. Man ska analysera hur steg fyra kan komma att påverka prestandan på 

företaget.  

 På steg sex tar de upp strategisk initiering. Här menar de att man ska genomföra en 

detaljerad analys och även en plan på hur man ska gå tillväga för att nå det men har kommit 

fram till i steg fem. Här ska man göra affärs- och supportplaner inom företaget.  

 Steg sju handlar om vad man har för genomförande plan. Detta gör att chefer och företag får 

mer koll på deras nyckeltal och får en helhetssyn på företaget och att de får mer koll på 

specifika delar av processen med att införskaffa det balanserade styrkortet.  

 Det sista steget är steg åtta och det handlar om formell översyn. I detta steg granskar man 

både på det interna och externa om det balanserade styrkortet och om det har gjort någon 

nytta för detta företag.  

Fernandes et. al (2006) har med hjälp av dessa steg gjort tester hos företag och kommit fram till att 

man nästan jämt kan använda det balanserade styrkortet i små och medelstora företag. I de företag 

där de testat ”de åtta stegen” har 80 % tyckt att det varit lyckat och resterande procenten har velat 

ha lite mer till att implementera det balanserade styrkortet. De menar att detta är exempel på hur 

man kan göra när man som företag vill börja använda sig av styrkonceptet, det är inte säkert att man 

kan följa dessa steg direkt. Fernandes et. al (2006) upplyser att det inte är färdig forskat om det 

balanserade styrkortet i små och medelstora företag, det behövs mycket mer forskning kring varför 

och om små och medelstora företag ska använda sig av det balanserade styrkortet, vilket även 

Giannopoulos et. al (2013) håller med om.  

3.9 Fördelar med balanserat styrkort 

Enligt Kaplan och Norton (1992) är ett av grundfokusen som finns med det balanserade styrkortet 

att ledningen på företaget ska få en överblickande syn på hela företaget. Det är enligt dem bra att få 

den överblicken för att då se vad som är bra med företaget men de ser också de delar som tynger ner 

företaget. Gumbus och Lussier (2006) anser att man kan använda styrkonceptet för att förbättra 

företagets prestanda, och det fungerar lika bra i små och medelstora företag som i större företag. De 

anse att det inte finns något generellt balanserat styrkort som passar alla. De anser istället att 

styrkonceptet måste anpassas till det enskilda företaget, vilket gör att det passar alla företag, oavsett 

storlek. Enligt Phadtare (2010) är det balanserade styrkortet ett verktyg för långsiktiga mål och dess 
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processer. Det ska vara ett effektivt verktyg när det kommer till at styra företaget och dess strategi, 

Phadtare (2010).  

 

Phadtare (2010) anser att det finns flera saker som kan effektivisera företag med hjälp av det 

balanserade styrkortet. Analyserar företaget sina nyckeltal kan de se vad som kan förbättras för att 

företaget ska bli så effektivt som möjligt, de kan då upptäcka att det kan finnas mycket att spara på 

och även mycket som kan förbättras, Phadtare (2010). De enskilda fördelar som Phadtare (2010) tar 

upp är att det balanserade styrkortet kan översätta strategi till prestandamått, spåra prestandan, få 

minskade kostnader, få ökade intäkter och att företaget ständigt förändras till det bättre 

3.10 Nackdelar med balanserat styrkort 

Det finns enligt Rompho (2011) finns det tre aspekter som skiljer små och medelstora företag från 

stora företag, detta är osäkerhet, innovation och evolution. Detta för att Rompho (2011)anser att 

prestationsmätningssystem (PMS) ser olika ut beroende på storleken på företagen, detta på grund av 

tidsbrist eller brist på chefens engagemang. Det kan enligt Rompho (2011) göra att det är svårt att 

införa PMS i små och medelstora företag på grund av personalresurser, begränsade kapitalresurser 

och saknad av stödjande programvara, brist på strategier till kortsiktiga mål och för att det inte finns 

någon formalisering av processerna. Enligt honom ligger den största delen av misslyckandet för det 

balanserade styrkortet i små och medelstora företag, i att det sker täta strategibyten.  

 

Giannopoulos et. al (2013) anser att det är relationen mellan orsak och verkan mellan åtgärder från 

de fyra perspektiven som blir problematisk. De anser att eftersom orsak och verkan mellan 

perspektiven mäts samtidigt får man inte med den fördröjning som kan finnas, Giannopoulos et. al 

(2013) anse att detta är en del till varför det balanserade styrkortet kan vara problematisk, eftersom 

om man utvecklas de fyra perspektiven samtidigt kan åtgärderna visa sig vid olika tidpunkter.  

 

Giannopoulos et. al (2013) anser att det kan vara svårt att mäta effekterna i företaget när man 

använder sig av det balanserade styrkortet som styrkoncept. De anser att det är negativt att använda 

sig av det balanserade styrkortet för att styrkonceptet inte tar hänsyn till undersökning av 

konkurrenterna eller av den tekniska utvecklingen, vilket anses vara viktiga faktorer i dagens läge.  

3.11 Sammanfattning 

Kaplan och Norton (1992) anser att ett av grundfokusen med det balanserade styrkortet är att 

ledningen ska kunna få en överblick av hela företaget. De anser att man då lättare ser vad som går 

bra på företaget och vad som behövs göras bättre. Det balanserade styrkortet är ursprungligen gjort 

för större företag, men det betyder inte att små och medelstora företag inte kan använda sig av 

styrkonceptet, Russo och Martins (2005)och Manvill (2007). Enligt Kaplan och Norton (1992) är 

det balanserade styrkortet den viktiga delen, men kan inte implementeras i företaget utan 

information om själva företaget. Detta eftersom styrkonceptet enligt Gurd och Gao (2008) måste 

anpassas till det specifika företaget.  

 

Det balanserade styrkortet är uppbyggt efter fyra perspektiv, finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, interna processperspektivet och lärande och innovation perspektivet (Lindvall 

2012, s 207). Dessa perspektiv är enligt Chavan (2005) till för att beskriva företaget och vad man 

behöver veta om företaget. Gurd och Gao (2008) vill även lyfta fram att trots att man använder sig 
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av de fyra perspektiven är det inte säkert att man använder sig av det balanserade styrkortet, de 

måste anpassas till företagets strategi. Eftersom det skett en utveckling sedan det balanserade 

styrkortet grundades av Norton och Kaplan finns det idag fyra olika generationer av det balanserade 

styrkortet som följer utvecklingen.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av det balanserade styrkortet i företaget. 

Fördel anser Phadtare (2010) är att man kan effektivisera företaget med hjälp av styrkortet och då 

även med hjälp av nyckeltal. Nackdel som finns är enligt Rompho (2011) att det är svårt att införa 

prestationsmätningssystem i små och medelstora företag, eftersom företagen oftast inte är lika 

utvecklade som större företag.  

 

Fernandes et. al (2006) och Giannopoulos et al. (2013) anser dock att det krävs mer forskning om 

varför små och medelstora företag ska använda sig av det balanserade styrkortet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6; Egen sammanfattande modell av det balanserade styrkortet 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera de resultat som har framkommit under vår empiriska 

undersökning. Dels från våra enkäter i vår kvantitativa förstudie men även de resultat från den 

kvalitativa huvudstudien som är baserad på intervjuer. Vi har valt att dela in vår empiriska 

undersökning efter 3 teoretiska teman som vi nämnt tidigare, vilket kommer följa med in i 

nästkommande kapitel – analysen. Vi kommer inte nämna företagens eller respondenternas namn 

utan kommer istället nämna dem som respondent 1-6, detta för att kunna garantera anonymiteten. 

4.1 Kvantitativ förstudie 

Vi valde att göra en förstudie för att få en första kontakt med företagen inom Vimmerby Kommun 

som innehar titeln som små- och medelstora företag. Samtidigt fick vi grundinformation om 

företagen oh dess vetskap om det balanserade styrkortet och vad de anser är viktiga delar inom 

verksamhetsstyrningen likväl inom det ingående arbetet med strategier.  

 

Från början sände vi ut enkäter till 54 företag inom Vimmerby Kommun genom den 

internetbaserade enkäten som vi konstruerade. Dock fick vi inte den svarsfrekvens som vi önskade. 

Detta gjorde att vi sökte upp företagen personligen och fick där igenom endast ett bortfall på 

ungefär 63 %, detta innebär att vi fick in 20 enkäter av 54 stycken.  

 

Enkäterna gav oss användbar information om företagen som vi kunde använda oss av både i 

nästkommande urval till intervjun och även när intervjun hölls då vi redan visste mycket om 

företaget och deras verksamhetsstyrning. Detta underlättade när man skulle ha en flytande dialog 

samtidigt som man följa frågeguiden.  

 

Det var flertalet olika branscher som valde att svara på enkäten, allt ifrån Hotell och restaurang, 

Hustillverkning – och Marknadsföringsbranschen, och däremellan fanns det Bil- och 

lantbruksmaskins-, Bygg och livsmedelsförsäljare. Detta gjorde att vi hade ett brett sortiment av 

branscher i undersökningen.  

 

Majoriteten som besvarade enkäten hade gymnasiekompetens med viss intern utbildning, samtidigt 

som ett flertal var högutbildade som civilingenjör, civilekonom och byggnads och elingenjör. 

  

I vår enkätundersökning framgick det att det var tre respondenter som hade vetskapen om det 

balanserade styrkortet och vad de innebar, dock var det endast en respondent som använde 

styrkonceptet aktivt.  

4.2 Kvalitativ huvudstudie 

4.2.1 Visioner 

När vi frågade respondenterna om vad de har för visioner i företaget var alla respondenter oense i 

denna fråga. Respondent 1 strävar efter att erhålla en god och hållbar utveckling, medan respondent 

2 anser sig inte använda sig av någon vision i företaget då det hela tiden gäller att anpassa sig efter 

verkligheten och dess dagsläge. Likväl anser respondent 4 att de inte är i behov av någon vision för 

tillfället då dem har funnit sin plats när det gäller storlek och antal anställda. Detta medan 

respondent 3 inte vill gå in på detaljer när det gäller deras visioner då de endast är till för intern 
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bearbetning och inte för allmänhetens vetskap då det möjligen kan skada företaget. Vår femte 

respondent kunde inte svara på denna fråga och gick snabbt vidare till nästkommande fråga i 

intervjudokumentet. Respondent 6 anser att fem ska använda sig av högre service och kompetens 

för att kunna tillfredsställa kundens behov och krav, respondent 6 nämner även att de inte strävar 

efter att vara störst utan de vill vara bäst på sin marknad.  

 

Alla företag som vi varit i kontakt med under denna intervjuperiod har kommit olika långt i sin 

utarbetning av visioner och strategier. Detta avspeglas i deras svar genom hela intervjun. För att 

kunna påvisa företagets möjligheter och på väg till att implementera det balanserade styrkortet 

behövde vi veta hur företagen ser på strategiarbete och hur långt de har kommit.  

 

Respondent 1 har kommit långt i deras utvecklings- och strukturarbete med visioner och strategier. 

De har olika hjälpmedel för att hela verksamheten ska vara i fas med varandra och för att ingen 

information ska hamna mellan stolarna. Likväl respondent 1 har även respondent 3 ett välutarbetat 

styrsystem för deras verksamhet, enligt respondenten själv. Dock vill inte denna gå in på detaljer då 

det endast är intern information. Respondent 3 berättar att de använder sig av vissa delar av det 

balanserade styrkortet men även av leankonceptet. Detta är ett koncept som vi väljer att inte gå in 

vidare på då det frångår från syftet med vår studie. Till motsats gentemot respondent 1 och 3 har 

respondent 2 inte den styrningen i verksamheten att de anser sig ha användning av ett styrkoncept 

som det balanserade styrkortet. Respondent 4 önskar att de kan upprätthålla den position som de har 

nu på marknaden, då de inte känner något behov av att växa. Vår 5:e respondent önskar att bli 

marknadsledare samtidigt som de eftersträvar efter att anpassa sig efter marknaden.  

 

Respondent 6 anser sig själv ha kommit långt i sitt arbete med vision och strategi, detta genom att 

ha en fungerande styrning av sina strategier och genom att vara mycket kundorienterad. Det kan 

även påverkas av företaget har funnits i många år och har insyn på hur marknaden ser ut och vad 

som anses behövas, enligt respondent 6.  

4.2.2 Strategier 

När vi frågade respondenterna om de använde sig av det balanserade styrkortet svarade fyra av sex 

nej på den frågan. Fyra av sex visste inte heller vad det balanserade styrkortet var för något eller 

vad det innebär att ha det styrmedlet inom företaget. Vi ställde sedan frågor utifrån det balanserade 

styrkortet och dess strategier för att se om vi själva kunde dra en slutsats om företaget använder sig 

av styrmedlet, medvetet eller omedvetet.  

 

När det kommer till strategier anser alla företag att de använder någon form av strategier som gör 

att vi kan koppla det till det balanserade styrkortet. Respondenterna hade inga problem med att 

berätta om sina strategier, förutom respondent 3 som ansåg att det var känslig information. Men 

respondenten kunde ändå berätta lite kort om dem, av att gå in på dem i detalj. Respondenten är 

även den enda som vi intervjuat som är helt säker på att hela personalen vet om de strategier som 

företaget har. Respondent 3 anser att det är viktigt att ha utarbetade strategier för att man ska kunna 

nå de mål som företaget har satt upp. De andra har däremot stora visioner och mål för företaget, 

men ingen direkt plan hur de ska ta sig dit. Den personal som finns på respondent 1´s företag vet 

inte om de strategier som företaget använder sig av. Detta gör att personalen inte vet hur de ska nå 
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de mål som företaget har satt upp. Respondent 6 har som mål att företaget ska utvecklas, och anser 

att företaget kommer att göra det med hjälp av nöjda kunder.  

 

De flesta av respondenterna anser att de använder ekonomisk strategi och kundstrategi. Respondent 

2 anser att de inte använder några direkta strategier. De har mål uppsatta, men inga nedskriva 

strategier om hur de ska nå dessa mål. Kundstrategi är något som många anser är viktigt och 

respondent 4 säger: ”Bra produkter ger nöjda kunder”. Respondent 2 och 4 menar att nöjda kunder 

är grunden för att det ska gå bra för företaget, vilket för att de anser att kundstrategi är viktigt. 

Nöjda kunder är även en förutsättning för at man ska kunna öka omsättningen i företaget. 

Respondent 6 strävar efter att ha nöjda kunder och att erbjuda dem tjänster av bästa kvalitet, de har 

kundstrategi som huvudstrategi.  

 

Respondent 4,5 och 6 anser dock att de inte direkt strävar mot ekonomiska mål, det vill säga delvis 

ökad omsättning. De anser att det är viktigt att man har nöjda kunder och som respondent 5 säger: 

Håll koll på konkurrenterna för att kunna ”sno” deras kunder. Trots att respondent 2 inte anser sig 

ha utarbetade strategier strävar de ändå efter att ha nöjda kunder. De anser att nöjda kunder är 

grunden för att kunna fortsätta driva företaget och det är även grunden för att man ska kunna öka 

omsättningen på företaget, det vill säg ekonomisk strategi.  

 

Respondent 3 är det enda företaget som har utarbetade strategier om hur de ska nå sina uppsatta 

mål. Men när vi nämner de strategier som finns inom det balanserade styrkortet som ekonomisk 

strategi, kundstrategi, strategi för interna processer och strategi för lärande och tillväxt nämner även 

de andra respondenterna hur de jobbar med dessa. Det betyder att även de som anser att de inte har 

utarbetade strategier kan kopplas till det balanserade styrkortet och dess strategier, vilket vi tycker 

är intressant. Respondent 4 säger: Strategier kommer lite av sig själv. Men de anser sig trots det 

arbete med de strategier som finns inom det balanserade styrkortet. Respondent 2 säger att de inte 

har några strategier nedskrivna, vilket för att resten av personalen inte kan ta del av dem. 

Respondent 5 anser att det är de på kontoret som har mer koll på strategierna än de som jobbar 

”golvet”. Personalen på de företagen vet om de mål som finns uppsatta, men de vet inte hur de ska 

jobba för att uppfylla dem. Respondent 6 anser att de andra perspektiven som vi nämnt är viktiga 

för företaget, men att deras huvudfokus ligger på just kundstrategi.  

4.2.3 De fyra perspektiven 

Eftersom det inte var många som visste om det balanserade styrkortet var de fyra perspektiven inte 

heller något som de visste om. Vi valde även här att ställa frågor utifrån de fyra perspektiven som 

finns inom det balanserade styrkortet, men då utan att direkt nämna begreppen.  

4.2.3.1 Finansiella perspektivet 

När det kommer till ekonomiska mål använder sig alla av ekonomiska mål på företagen, förutom 

respondent 3 och 6. Men trots att de använder sig av ekonomiska mål anser alla att det faktiskt finns 

plats för investeringar om det skulle behövas. Respondent 1 bygger upp sina ekonomiska mål med 

hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen är uppsatta för att de inte ska falla tillbaka och för att ha något att 

sträva emot. 

 



 

34 

 

När det gäller budget upprättar alla utom respondent 2 en budget för företaget. Respondent 2 säger: 

Jag har aldrig varit den som upprättar en budget för företaget, jag tycker att det egentligen är en 

gissningslek. Han anser istället att det gäller att hålla koll på alla kostnader på företaget, men hur 

han gör det nämner han inte. Respondent 4 anser man håller koll på budgeten för att företaget ska 

kunna göra de investeringar som de vill men även för att se till att det finns pengar så de klarar av 

det. De anser att det mer är en riktlinje att gå efter för att se att företaget inte är helt fel ute när det 

kommer till investeringar eller liknande. Respondent 2 använder sig av budgetar och de upprättar 

två stycken om året, en i april och en i augusti. Respondent 6 gör kalkyler om de ska göra en 

investering, detta för att se om de klara av det finansiellt på företaget.  

 

Respondent 3 däremot anser att det är viktigt att jobba med budgetar och att han använder sig av det 

både på individ nivå men även på grupp nivå. Respondent 3 anser att det är viktigt att alla har 

samma projektansvar/faktureringsansvar och att de inte jobbar som en hierarki. Nyckeltal är något 

som är användbart inom budgetering och respondent 5 anser att det är ett bra tillvägagångssätt. 

Respondent 6 gör en budget varje år för att undersöka vad det är som kommer att ske i företaget. 

Vidare görs en budgetuppföljning och budgetanalys för att se vad som gått bra och vad som kan 

förbättras inför nästa budget.  

 

När det kommer till uppföljning av de styrmedel som företagen använder sig av gör respondent 5 en 

förkalkyl och en efterkalkyl, detta dels med hjälp av nyckeltal. Respondent 2 som inte anser sig 

använda budget utan använder sig av prestandamätning följer inte upp resultaten direkt. Respondent 

1 följer upp budgeten vid delårsboksluten, medan respondent 4 gör uppföljning av sin budget varje 

månad. 

4.2.3.2 Kundperspektivet 

Nästan alla företag anser att närhet och personlighet är viktigt när det gäller kontakten mellan 

företag och kund. Respondent 4 anser dock att de mest har engångskunder, men har några företag 

som kunder också. Respondent 5 nämner inte vad de har för relationer med de kunder som de har på 

företaget. De anser dock, som de andra företagen håller med om, att det produkter man har till viss 

del måste anpassas till de kunder som företaget har. Trots att respondent 5 försöker att undvika att 

ha underleverantörer händer det ibland att de använder det, endast för att kunderna ska vara nöjda. 

Respondent 6 försöker anpassa sina tjänster och produkter efter kundernas önskemål.  

 

Alla utom respondent 2 och 6 gör marknadsundersökningar om hur nöjda kunderna är när affären är 

avslutad. Respondent 6 har dock för avsikt att göra detta i framtiden för att få reda på vad kunderna 

tycker och tänker om dem. Respondent 4 skickade ut en enkät till kunder, med endast fem frågor. 

Detta för att få svar på det företaget verkligen veta, vad kunderna tyckte om företaget, kund 

bemötandet och även leveranserna. Respondent 1 anpassar det de säljer efter kunderna, de har 

nyligen gjort en stor investering för de kunder som finns i närheten. 

 

När det kommer till prissättning anpassar sig företagen både efter de konkurrenter som finns på 

marknaden men även efter kunderna. Respondent 3 anser att man måste undersöka både på kundens 

behov och på de kostnader som kommer uppstå för företaget vid försäljningen. Enligt honom finns 

det grundkalkyler men som sedan måste anpassas till den kund som företaget har. Respondent 1 och 

2 anser att vissa produkter anpassas till kunden och vissa till marknaden, men även han anser att det 
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finns en viss blandning om man sätter priset efter kund eller marknaden. Respondent 5 anser att 

säljarna på företaget är de ska hålla reda på vilket marknadspris som finns, för att sedan kunna göra 

offerter till kunderna. Detta för att få ett samarbete med kunden, som gör att alla parter bli nöjda. 

Respondent 6 anpassar inte sina priser efter konkurrenterna, utan anpassar priserna efter den 

specifika kunden och vad det är för tjänster.  Respondent 4 använder samma prislista vare sig det är 

företag eller privatperson. Däremot kan man som kund få mängdrabatt beroende på hur mycket man 

som kund köper från dem. 

4.2.3.3 Interna processperspektivet 

När det kommer till kvalitetsutveckling anser alla företag, utom respondent 4, att det alltid finns 

förbättringar att göra inom företaget. När det gäller att utveckla den kvalité som företagen har på 

produkter, kundservice och kundbemötande sker det en ständig utveckling inom detta i alla 

företagen, alla företagen ser vikten inom detta. Respondent 4 säger: Kunderna är mer pålästa nu för 

tiden, vilket betyder att de anställda på företaget också måste vara det. Detta för att kunna ge rätt 

kundbemötande och service. De har även upprättat ett eget kvalitetsutvecklingssystem för att det ska 

vara helt anpassat till företaget. Respondent 1 har utvecklat de metoder företaget använder med 

tiden, allt för att göra det bättre för både företaget och för kunderna. Respondent 6 säger att det är 

de som jobbar ute hos företaget som representerar företaget, vilket gör att det är viktigt att kunderna 

där får ett trevligt bemötande.  Respondent 2 har utbildat försäljarna på företaget, allt för att 

företaget ska ha bättre kundservice och kundbemötande. 

 

När det kommer till kostnadsreducering inom företaget anser respondent 3 att det är viktigt att 

eftersträva det i alla lägen. Han anser att det gäller alla utgifter, från materialinköp till bilinköp. Han 

säger: Allt från litet till stort. Respondent 4 anser att det är viktigt att hålla utgifterna nere, de vill 

dock aldrig chansa när det kommer till kvaliteten. Respondent 5 anser att de nyckeltal som företaget 

använder visar hur företaget kan eftersträva kostnadsreducering.  Respondent 1 och 2 strävar endast 

efter att hålla utgifterna nere, och göra de förändringar som krävs för att dem ska stanna nere. 

Respondent 6 strävar ständigt efter kostnadsreducering på företaget. Han anser att detta uppnår 

främst genom att företaget förhandlar med deras leverantörer.  

4.2.3.4 Lärande och tillväxtperspektivet 

Respondent 3 anser att det är viktigt att alla på företaget har en chans att påverkar och komma med 

förslag på utbildningar och liknande. Även respondent 1 anser att det är viktigt att personalen är 

med hela vägen i utvecklingen. Detta för att vid tillexempel investeringar kan den personal som 

varit med hela tiden börja jobba med det nya direkt. Respondent 4 anser att det är de som det berör 

som ska vara med i utvecklingsarbetet. De anser inte att hela företaget behöver vara med på det. De 

ser dock till att alla har möjlighet att läsa den information som kommer ut om den utveckling som 

möjligtvis kommer att ske på företaget. Detta är något som även respondent 2 håller med om, de 

som är berörda av utvecklingen ska vara med. Respondent 5 anser att alla får vara med i 

utvecklingen och får vara med och komma med förlag, men i slutet är det en grupp om fem stycket 

på företaget som beslutar hur och om man ska gå vidare med förslaget. Enligt respondent 6 är det 

oftast en grupp av tre från kontoret som är med i beslutsfattandet. Det är då ekonomiansvariga, VD 

och även arbetsledaren. 
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När det kommer till personalutveckling finns det enligt respondent 5 en möjlighet till 

personalutbildning om detta skulle behövas inom arbetsrollen. Även respondent 4 har utbildningar, 

om det skulle behövas inom den arbetsroll som man har på företaget. Även respondent 2 och 3 har 

vissa utbildningar som personalen kan göra om intresset finns. Respondent 1 nämner att de inte har 

några personalutbildningar eller liknande inom företaget. Respondent 6 har utbildningar för 

personal som jobbar minst 50 %, meningen är att inom tre år få gå en utbildning om tekniken 

företaget använder.  

 

Det finns många förmåner som de anställda har på de olika företagen. Friskvård, sommarfest och 

julbord är något som respondent 1 tar upp att de anställda har. Friskvårdsbidrag är något som alla 

företag nämner att de har som personalförmån. Respondent 3 visar sin uppskattning för personalen 

på olika sätt, som tillexempel tårta om ett stort projekt ”går i hamn”. De åker även på diverse resor 

tillsammans, för att bli mer sammansvetsade som grupp men även för att få tillbringa tid 

tillsammans. Respondenterna upplevde att även kaffemaskinen var att anse som en personalförmån, 

som de även ansåg var uppskattad på företaget.  

 

  



 

37 

 

5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera den empiriska undersökningen gentemot den 

teoretiska referensramen. Detta kommer vi göra genom de tre teoretiska teman som vi har valt att 

använda oss av i sammanställning av vår empiriska undersökning.  

5.1 Visioner 

Flertalet respondenter behöver, enligt oss, se över sina visioner för att kunna tillgodose de 

funktioner som vi nämnt i teorikapitlet.  

 

Ax et. Al (2009, s.19) framför tre olika funktioner som visionen har inom ett företag, legitimerande, 

ambition och fokus och till sist identifikation och motivation. Detta frångår respondent 2 från helt 

när denna menar på att man ska anpassa sig till sitt eget dagsläge och väljer att inte använda sig av 

någon vision alls i företaget. Detta gäller även respondent 4 som anser vara tillfreds med sin storlek 

och antalet anställda på företaget och anser sig därför inte vara i behov av någon vision. Vi kan 

dock fråga oss om respondent 4 möjligtvis är etablerad på sin marknad att de inte anser sig vara i 

behov av en uttalad vision av företaget då detta möjligen är uppenbart för kunden genom deras sätt 

att möta och behandla kundens villkor. 

 

Respondent 1 har kommit långt både i sitt arbete med vision, där de menar att de vill ha en god och 

hållbar utveckling. Detta kan man tolka både på dagsnivå och även inom framtiden, vilket innebär 

att de har åstadkommit två stycken av de funktioner som vi nämnt i ovanstående stycke, både 

legitimerande och identifikation och motivation. De får oss att se även den tredje funktionen då de 

har ett tydligt framtida mål, vilket visar på ambition och fokus. Yang et. Al (2005) menar att 

visionen ska beröra alla intressenter och även visa företagets värderingar, respondent 1 har en 

väldigt distinkt vision och som visar företagets värderingar på ett tydligt och otvivelaktigt 

sätt.  Respondent 6 frontar sitt företag med vision om hög service och kompetens till kunden. 

Respondenten använder sig dels av identifikation och motivation då de anställda får veta att de ska 

sträva efter att ge kunden hög service och kompetens, men även av legitimerande funktionen då de 

samtidigt informerar övriga intressenter om vad de ska stå för på marknaden och vad som är viktigt 

för just dem. Dock anser vi att de inte har tänkte på hur det framtida mål som ska utvisas i visionen, 

enligt Ax et. Al (2009, s. 19) redogörelse om ambition och fokus. De följer inte heller Kaplan och 

Nortons (1999) beskrivning där de menar på att visionen ska vara en beskrivning på det önskvärda 

läget och målet som finns inom verksamhetens framtid. Detta kan enligt oss vara en viktig del att 

lägga till i visionen för att kunna visa företagets värderingar, framtida ställning och deras viktigaste 

ståndpunkter. 

 

Tyvärr kan vi inte gå in på detalj i respondent 3 vision då respondenten valde att inte fullständigt 

besvara frågan utan gav svaret att de innehar en välformulerad vision och att de väljer att inte gå in 

närmare på den då det kan skada företaget. Likväl som för respondent 3 kan vi inte heller analysera 

respondent 5 svar när det gäller deras vision då denna valde att inte besvara på frågan. 

5.2 Strategier 

Många ansåg, som vi nämnde innan, att de inte hade några utarbetade strategier, men när vi nämnde 

ekonomisk strategi, kundstrategi, strategi för interna processer och strategi för lärande och tillväxt 
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kunde respondenterna förklara hur de jobbade med dessa. Lee och Sai On Ko (2000) anser att 

vision och strategi är viktigt när det gäller införande av det balanserade styrkortet i företagen. 

Norton och Kaplan (2004) anser att strategier är till för att beskriva hur företaget ska skapa till 

hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt innefattar alla typer av strategier vi tagit upp innan, alla är lika 

viktiga för att företaget ska gå en hållbar tillväxt. Även Epstein och Wisner (2001) anser att 

strategier och det balanserade styrkortet ska göra företag mer framgångsrika. Trots att respondent 1, 

2, 4 och 5 inte ansåg sig jobba mycket efter strategier kunde de ändå förklara hur de jobbade efter 

de strategier vi nämnde. 

 

Vidare i intervjuerna sedan var det ekonomisk strategi och kundstrategi som var de strategier som 

företagen ansåg sig använda mest. Företagen hade stora visioner och mål, men inte direkt utarbetat 

hur de skulle nå dessa mål. Lee och Si On Ko (2000) anser att strategierna kan vara bra formulerade 

men att de inte har ändras över tiden. Förändringar sker hela tiden, vilket gör att även strategierna 

måste hänga med. Werner och Wu (2011) anser att man måste ha utarbetade strategier för att kunna 

nå de mål som finns uppsatta på företaget. Respondenterna har tydliga mål och visioner uppsatta på 

företaget men enligt Lee och Sai On Ko (2000) krävs det även utarbetade strategier. 

 

Respondent 5 anser att det är svårt att nå ut till alla dels när det gäller vilken strategi dem arbetar 

med men även annan information. Även respondent 4 anser att det ibland kan vara svårt att nå ut till 

de anställda och att det faktiskt finns ett eget ansvar. Här kan den fjärde generationen av det 

balanserade styrkortet hjälpa till då det fokuserar på att fungera som ett informationssystem, enligt 

Malmi (2001). 

 

Ahn (2001) anser att det balanserade styrkortet måste anpassas till det specifika företaget. Detta gör 

att trots att vi ser en koppling mellan företagens strategier till det balanserade styrkortet skulle det 

krävas en del jobb för att införa styrkonceptet i företagen.  Lee och Sai On Ko (2000) anser att man 

ofta har hjälp av att göra en SWOT-analys innan man börjar använda det balanserade styrkortet. En 

SWOT-analys består av ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot, vilket vi under 

intervjun ställde frågor om. Alla respondenter hade koll alla dessa steg eftersom de kunde svar på 

de frågor vi ställde. Detta gör att de med lätthet kan göra en SWOT-analys för att sedan använda det 

balanserade styrkortet fullt ut i företagen. 

 

Som Giannopoulos et. al (2013) nämner har det inte forskat mycket om det balanserade styrkortet i 

små och medelstora företag, vilket kan ha en bidragande förklaring till varför endast respondent 3 

kände till begreppet. Monero-Luzon (1993) anser att välarbetade strategier inte är vanligt i små och 

medelstora företag, vilket vi även har märkt utifrån respondenternas svar. Det är inte det att 

företagen inte vad dem gör, utan det att de inte har sina strategier nedskrivna. En del i detta kan vara 

det Rompho (2011) nämner, att marknaden snabbt ändras att små och medelstora företag måste se 

till att följa med. För att respondent 1,2,4 och 5 ska kunna använda det balanserade styrkortet fullt 

ut i företaget måste de ha utarbetade strategier. Respondent 1,2,4 och 5 kan använda sig av de 

verktyg som finns, men finns inte utarbetade strategier får de inte ut alla fördelar som finns med det 

balanserade styrkortet.  
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5.3 De fyra perspektiven 

När respondenterna ska förklara de mål som de har uppsatta på företaget förklarar de dessa utförligt. 

Frågorna var utformade utifrån de fyra perspektiven och på ett sätt så respondenterna kunde svara 

på dem, trots att de inte ansåg att de använde det balanserade styrkortet. Chavan (2005) anser att 

perspektiven är till för att ge en fullständig beskrivning av vad man behöver veta om företaget. Med 

de beskrivningar vi fick från respondenterna förklarar de hur hela företaget var uppbyggt, vilket vi 

kopplade till de fyra perspektiven. 

5.3.1 Finansiella perspektivet 

Respondenterna har här nämnt vilka finansiella mål som finns på företaget. Det finns även de som 

använder sig av nyckeltal för att kunna komma fram till hur det har gått för företaget. Giannopoulos 

et. al (2013) anser att man i detta perspektiv använder nyckeltal för att få fram information som är 

baserad på företagets resultat. 

 

Giannopoulos et. al (2013) tycker att man ska använda sig av strategiska modeller och mätningar, 

istället för endast ekonomisk data. Detta kan vara något som respondent 2 använder sig av då de 

anser att budgetar inte är någon som passar dem. Men eftersom de inte har gått in mer på vad de 

använder istället för budgetar kan vi inte vara säkra, men anser att strategiska modeller skulle vara 

till hjälp för dem. Respondent 3 ansåg att de använde det balanserade styrkortet som styrmedel på 

företag anser att det är viktigt att ha budgetar på företaget. 

5.3.2 Kundperspektivet 

Kunderna är för alla respondenter grunden för att de ens ska existera. Giannopoulos et. al (2013) 

anser att kundperspektivet är hur kunderna uppfattar företaget. Respondent 1,3,4 och 5 gör 

kundundersökningar för att se hur kunderna uppfattar företaget. På så vis får de fram vad kunderna 

anser att de gör bra och vad de skulle kunna förbättra inom företaget. Behery, Jabeen and Parakandi 

(2013) och Nikolaou och Tsalis (2012) anser att det är viktigt med kundnöjdhet och servicekvalitet 

vilket de anser att man kan förbättra genom kundundersökningar. Respondent 6 anpassar inte sitt 

pris efter konkurrenterna alls, de satsar istället på att sätta priser efter den specifika kunden. Detta 

för att kunna göra kunderna nöjda. 

 

Giannopoulos et. al (2013) tar upp vissa saker som är viktiga för kunderna och hur de uppfattar 

företaget, en viktig sak här är kostnaden. Men Respondent 3 anser att man måste granska både 

kunderna och även att man måste tänka på om försäljningen är bra för företaget. Respondent 1 och 

2 anpassar vissa av deras produkter efter marknaden och vissa efter kunderna. De förstår vikten i att 

kunderna är nöjda, men de kan inte enbart anpassa priset efter kunden. Respondent 4 har samma 

prislista, men en chans till mängdrabatt. Detta gör att vi anser att de ändå försöka anpassa priset lite 

efter kunderna och jobba efter kundperspektivet. 

5.3.3 Interna processperspektivet 

Respondent 1,2,3,5 och 6 arbetar med kvalitetsutveckling på företagen, vilket Fernandes, Raja och 

Whalley (2006) anser är viktigt för att kunna se hur företagen tillfredsställer sina intressenter och 

kunder. När det kommer till fokus handlar det i det interna processperspektivet om att tillfredsställa 

sina kunder, Giannopoulos et. al (2013). Respondent 6 arbetar mycket efter det Giannopoulos et. al 
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(2013) nämner, detta eftersom de anser att kunderna är det viktiga och de måste tillfredsställa 

kunderna för att kunna behålla dem. För att respondenterna ska kunna ge kunderna rätt service 

måste de, enligt Behery, Jabeen and Parakandi (2013), se till att leveranserna kommer i tid, att 

produktfelen rapporteras mm. 

5.3.4 Lärande och tillväxtperspektivet 

För att kunna utveckla företaget som Nikolaou och Tsalis (2012) och Behery, Jabeen and Parakandi 

(2013) nämner försöker respondenterna har interna utbildningar som de inom företaget kan gå. 

Respondent 1 är de enda som anser att de inte har några internutbildningar.  

 

Fernandes, Raja och Whalley (2006) anser att förmågan att förändra och förbättra är viktigt inom 

detta perspektiv. Det är inte alla företag som ser fördelen med att hela företaget är med och att alla 

hjälps åt. Respondent 1 och 3 anser att det är viktig att hela företaget är med, medan respondent 4 

anser att det ska vara de som är berörda av förändringen som ska vara med i utvecklingen. För att 

kunna förändra och förbättra, som Fernandes, Raja och Whalley (2006) nämner är det viktigt att de 

som jobbar med den delen ska kunna komma med förslag, detta för att komma fram till en 

utveckling inom företaget och ta vara på den hjälp som finns nära tillhands. 

 

Nikolaou och Tsalis (2012) anser att medarbetarnas trivsel även är viktig, vilket alla respondenter 

håller med om. De friskvårdsbidrag som företagen nämnde var något som alla företag hade för att 

vara mån om sin personal. Det ordnades även fester och liknande för att cheferna ska kunna visa sin 

uppskattning. Något som var viktigt för trivseln för medarbetarna var även gratis kaffe på 

arbetsplatsen. Alla respondenter försökte öka medarbetarnas trivsel och ansåg att det var viktigt för 

att få en bra, trivsam och fungerade arbetsplats.  
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6. Slutsats 
Vi tar i den här delen upp vad vi kommit fram till i arbetet, vad vi har haft för begränsningar, vad vi 

har bidragit med och även förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Reflektioner 

Det balanserade styrkortet även finns i små och medelstora företag som anser att de inte använder 

sig av det styrkonceptet, vilket vi styrker utifrån den empiriundersökning som vi har utfört. Utifrån 

de perspektiv som finns inom det balanserade styrkortet och även efter de frågor vi ställt kring 

vision och strategi kunde företagen vi intervjuade förklara hur de arbetade med dessa. Utifrån de 

frågor vi ställt anser vi att små och medelstora företag ofta inte har vetskapen om det balanserade 

styrkortet, men omedvetet använder vissa av de verktyg som finns inom konceptet. Detta eftersom 

de företag vi intervjuade ansåg att de inte använde sig av det balanserade styrkortet, men kunde 

även koppla grunderna från styrkonceptet till företagen.  

 

Vår undersökning visade att flertalet företag kommer behöva bearbeta sin vision för att lättare 

kunna utgå ifrån den när de ska utveckla och utarbeta strategier och även möjligtvis ett framtida 

balanserat styrkort. Detta eftersom vi i vår empiriundersökning kom fram till att många av företagen 

varken har utarbetade visioner eller strategier. Alla företag behöver arbeta mer eller mindre med 

visionen och vissa behöver se över sin verksamhet och fundera över vad de anser sig ha för vision 

och vad de önskar för framtida läge för företaget och dess verksamhet på flera plan. öretagen ändå 

har en viss grund när det kommer till deras visioner och då även för att implementera det 

balanserade styrkortet i företagen eftersom vi har kunnat koppla alla företagen mer eller mindre till 

det balanserade styrkortet.  

 

De respondenter som vi intervjuade var alla överens om en sak, kunderna är det viktigaste. Utan 

kunder är företagen ingenting och respondenterna försöker tillgodose sina kunders behov för att de 

ska få en bra upplevelse av företaget. Men kundperspektivet är endast en del av fyra när det 

kommer till det balanserade styrkortet. Det finansiella perspektivet, interna processperspektivet och 

lärande och tillväxtperspektivet används flitigt inom företagen enligt de svar vi fått in från 

intervjuerna. Eftersom vi ställde frågor utifrån perspektiven och respondenterna kunde svara på dem 

väl anser vi att de ändå har en viss grund för det balanserade styrkortet, men att styrkonceptet skulle 

kunna utvecklas mer. Respondenterna var inte medvetna om att de arbetade mer eller mindre efter 

de fyra perspektivet, och visste inte heller vad dessa egentligen innebar.  

 

Det krävs dock lite mer arbete för företagen om de ska få in det balanserade styrkortet helt och 

hållet i företagen. Detta för att många av respondenterna inte använder sig av utarbetade strategier 

eller visioner vilket är viktigt när det gäller det balanserade styrkortet. Även att företagen använder 

sig av de fyra perspektiven betyder det inte att de rakt av använder sig av det balanserade styrkortet. 

Som vi beskrivit innan är det balanserade styrkortet mer än de fyra perspektiven. Perspektiven 

ligger som en bra grund när man vill införa styrkortet i företagen. Detta eftersom perspektiven 

fungerar, tillsammans med vision och strategi, som en slags grund i styrkonceptet. Det balanserade 

styrkortet måste även anpassas till det specifika företaget. Det går inte att ta en mall och tro att det 

ska fungera direkt. Enligt oss skulle alla respondenter skulle ha nytta av det balanserade styrkortet i 

sitt företag och det skulle hjälpa dem att nå den vision och de mål som företaget har uppsatta. Detta 
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eftersom vi i dagsläget har kunnat koppla styrkonceptet till vart och ett av de företag vi har 

intervjuat. För att få in det balanserade styrkortet kan man, som vi nämnde innan, använda sig av en 

SWOT-analys. Eftersom alla företaget hade koll på sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

anser vi att en SWOT-analys är något man kan utföra lätt i företagen. Vilket då skulle vara en stor 

hjälp på vägen när det kommer till införandet av det balanserade styrkortet.  

 

Respondent 3 är de enda företaget som använder sig av det balanserade styrkortet. Eftersom 

resterande av respondenterna inte visste vad det balanserade styrkortet var eller innebar anser vi att 

de omedvetet använder sig av några grundverktyg i styrkonceptet. Detta eftersom vi har kunnat 

koppla företagen till de grunder som finns i styrkonceptet, vilket vår empiridel styrker. Företagen 

har i nuläget en bra grund för det balanserade styrkortet, men skulle behöva lägga ner lite mer jobb 

för att implementera det i företagen. De har en bra grund då vi kan koppla de processer som finns 

inom det balanserade styrkortet till de specifika företagen.  

6.2 Bidrag 

Vårt syfte med studien var att belysa den omedvetna användningen av de processer som finns i det 

balanserade styrkortet i små och medelstora företag. Vi grundade vår undersökning i tidigare 

forskning och det var grunden till vårt empiriska material. Giannopoulos et. al (2013) anser att det 

behövs mer forskning om det balanserade styrkortet i små och medelstora företag och de menar att 

styrkonceptet fungerar lika bra i små och medelstora företag som i stora företag. Vår empiriska 

undersökning visar att företag använder sig av begreppen men att de inte använder sig av 

styrkonceptet rakt av. Enligt Rompho (2011) och McAdam (1999) är det på grund av snabba 

förändringar på marknaden som gör att små och medelstora företag inte använder sig av det 

balanserade styrkortet. Vår studie visar här att trots att det forskat mycket kring ämnet krävs det 

fortfarande mer forskning, vilket Giannopoulos et al (2013) och Gumbus et al (2006) tar upp. Vår 

empiriska undersökning visar att företagare idag inte vet om det balanserade styrkortet, men att de 

använder de processer som finns i styrkonceptet. För att utvecklingen ska gå framåt måste det enligt 

Giannopoulos et al (2013) och Gumbus et al (2006) ske mer forskning för att öka förståelsen. Detta 

betyder att vår undersökning är ett steg i forskningsprocessen när det kommer till att få in 

styrkoncept i små och medelstora företag.  

 

Enligt Norton och Kaplan (1993) skapades det balanserade styrkortet för att motivera och skapa 

förbättringar inom företaget. Andersen, Cobbold och Lawrie (2001) och Martinson, Davison och 

Tse (1998) att styrkonceptet måste anpassas för att passa till det specifika företaget. Vår studie visar 

att om man ser fördelarna med det balanserade styrkortet kan man anpassa det till företaget, vare sig 

det handlar om ett stort företag eller ett litet eller medelstort företag. Vår undersökning styrker detta 

och visar att det balanserade styrkortet kan användas för att göra förbättringar inom små och 

medelstora företag. 

 

Vår studie kopplar samman de processer som finns inom det balanserade styrkortet med den 

styrningen som små och medelstora företag använder sig av. Vår studie tyder på att det balanserade 

styrkortet skulle fungera lika bra i små och medelstora företag som det gör i större företag, vilket 

Giannopoulos et. al (2013) tagit upp. Detta stöds av vårt empiriska material där vi ansåg att vi 

kunde koppla det balanserade styrkortet och dess processer till alla företag. Vår studie visar även att 

små och medelstora företag måste lägga ner mer tid för att kunna införa styrkonceptet i företag, 
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vilket Rompho (2011) styrker. Vår studie belyser den omedvetna användningen av det balanserade 

styrkortet som även Giannopoulos et al (2013) och Gumbus et al (2006) har nämnt i sin forskning. 

Vår empiriska undersökning styrker att det finns omedveten användning av de processer som finns 

inom det balanserade styrkortet.  

6.3 Begränsningar 

Vi har i efterhand kunnat se vissa begränsningar med vårt arbete, både när det kommer till 

förstudien och när det kommer till huvudstudien. I förstudien valde vi att använda oss av 

bekvämlighetsurval när det kommer till enkäterna. Detta gör att de svar vi fick in där inte kan 

generaliseras. Eftersom vi valde Vimmerby kommun hade vi inte möjlighet att skicka enkäten till 

många företag. Det finns ett begränsat antal små och medelstora företag inom Vimmerby kommun. 

Vi skickade till alla, men i efterhand anser vi att vi skulle behövt ett större antal företag.  

 

När det kommer till intervjuerna anser vi att vi begränsade oss när det kommer till utformningen av 

frågorna. Eftersom vi ställde frågor som enbart rörde det balanserade styrkortet och inte några andra 

styrkort ser vi inte om företaget kan kopplas till något annat styrkort. Detta har påverkat vårt 

resultat och är viktigt att man tänker på när man läser vår studie. För att få ett annat perspektiv på 

helheten skulle vi även ställt frågor om andra styrkort, för att sedan se om det fortfarande är det 

balanserade styrkortet som vi kan koppla företagen till.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Efter alla de artiklar vi läst krävs det trots allt fortsatt forskning om det balanserade styrkortet inom 

små och medelstora företag. Generationerna av det balanserade styrkortet visar att det balanserade 

styrkortet utvecklas vilket det måste fortsätta att göra. Det skulle vara intressant om det gjordes mer 

forskning om den omedvetna användningen av det balanserade styrkortet och även hur företag ska 

gå till väga för att sedan implementera styrkortet i företaget.  

 

Det skulle vara intressant om det forskades mer om den fjärde generationen av det balanserade 

styrkortet. Det är till för att hjälpa till med informationen på företaget, detta anser vi att det finns ett 

stort behov av. Många av företagen säger att det är svårt att nå ut till hela personalen, vi tror därför 

att den fjärde generationen av det balanserade styrkortet skulle vara till hjälp här. Men det behövs 

mer forskning inom det området.  
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Bilaga 1: Enkätfrågorna 
 

Fråga 1. När startades företaget? 

 
 

Fråga 2. Vilken bransch ingår Ert företag i? 

 
 

Fråga 3. Hur stor omsättning har Ert företag? 

Markera endast en oval. 

Mindre än 2 miljoner € (ca 18 miljoner SEK) 

Mindre än 10 miljoner € (ca 90 miljoner SEK) 

Mindre än 50 miljoner € (ca 453 miljoner SEK) 

 

Fråga 4. Hur stor balansomslutning har Ert företag? 

Markera endast en oval. 

Mindre än 2 miljoner € (ca 18 miljoner SEK) 

Mindre än 10 miljoner € (ca 90 miljoner SEK) 

Mindre än 43 miljoner € (ca 390 miljoner SEK) 

 

Fråga 5. Hur många anställda finns det i företaget? 

Markera endast en oval. 

Mindre än 10 anställda 

Mindre än 50 anställda 

Mindre än 250 anställda 

 

Fråga 6. Vad har Verksamhetsansvarige på företaget för utbildning? (alternativt den person som har 

hand om företagets strategi) 

Skriv utbildningsinriktning och längd exempelvis "Ekonomprogrammet inriktning redovisning, 

180hp, 3år" 

 

Fråga 7. Mäter Ni nyckeltal inom något av följande områden? 

Definition på nyckeltal: Ekonomiska relations- jämförelsetal som ger mått på den ekonomiska 

situationen i ett företag. (ne.se) 

Markera alla som gäller. 

Kunder 

Intern verksamhet 

Innovation och lärande 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fne.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhvUhvT34sdgiOWYIpCzSigzpIMA
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Finansiella 

Övrigt:  

 

Fråga 8. Vilka av följande nyckeltal använder Ni i företaget för att utvärdera företagets prestanda? 

Välj den användningsgrad som stämmer in på Ert företag bäst. 

Markera endast en oval per rad. 

 

Används 

regelbundet. 
Används sällan. Används ej. Vet ej 

Utvärdering av 

kundernas 

tillfredsställelse 

genom 

undersökningar? 

    

Marknadsandel 

genom en viss 

kundgrupp eller 

marknad 

    

Antal nya 

produkter i 

sortimentet 
    

On-Time 

leveranser     

Anställdas 

utbildning och 

kompetensnivå 
    

Anställdas 

tillfredsställelse     

Omsättningstillväxt 
    

Intäkter från nya 

produkter     

Omgivning och 

sociala ansvaret     

 

Fråga 9. Hur viktiga är dessa mått för företaget? 

Där 1 är viktigast och 5 är oviktigt 

Markera endast en oval per rad. 

 
1 2 3 4 5 Vet ej 

Finansiella 

mått       

Icke-

finansiella 

mått 
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Fråga 10. Hur ligger företagets prioritet? 

Där 1 är första prioritet och 5 är lägsta prioritet 

Markera endast en oval per rad. 

 
1 2 3 4 5 Vet ej 

Ökad 

försäljning       

Ökad 

omsättning       

Ökad 

tillfredsställelse 

hos kunder 
      

Ökat kundantal 
      

Ökad 

marknadsandel       

Ökad 

produktion       

Ökad kunskap 

hos personalen       

Ökad 

tillfredsställelse 

hos personal 
      

Ökad kvalitet 

på produkter 

och service 
      

 

Fråga 11. Vad för slags strategi använder Ni i företaget? 

Här är flerval möjligt. 

Markera alla som gäller. 

Marknadsstrategi 

Prisstrategi 

Sortimentsstrategi 

Produktstrategi 

Distributionsstrategi 

Tillväxtsstrategi 

Personalstrategi 

Reklamstrategi 

Övrigt:  

 

Det här är en obligatorisk fråga 
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Fråga 12. Redogör GÄRNA för Era strategier här nedan, för att vi ska få en tydligare bild av Er 

verksamhet! 

 

Fråga 13. Innehar företaget några kortsiktiga mål? Ge då en redogörelse om vad Ni har för 

kortsiktiga mål. 

Inom vilka områden? Vad är det för mål? Hur ska Ni nå målen? 

 

Fråga 14. Innehar företaget några långsiktiga mål? Ge då en redogörelse om vad Ni har för 

långsiktiga mål. 

Inom vilka områden? Vad är det för mål? Hur ska Ni nå målen? 

 

Fråga 15. Har Ni vetskapen om Balanserat Styrkort (Balanced Scorecard)?* 

Balanserat styrkort är ett styrkoncept som är introducerat av Kaplan och Norton under 1992. Man 

brukar fokusera på 4perspektiv; Finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna processer och 

lärande- och utvecklingsperspektivet. Syftet är att skapa en mer balanserad styrning med fokus på 

både finansiella och icke-finansiella mått. 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej Sluta fylla i det här formuläret. 

 

Ni känner till Balanserat Styrkort! 

Ni har valt att Ni känner till Balanserat styrkort. 

 

Fråga 16. Hur har Ni fått vetskap om det balanserade styrkortet? 

Markera alla som gäller. 

Utbildning 

Konferenser 

Seminarium 

Internetsidor, forum och bloggar 

Akademiska artiklar och litteratur 

Finansiella tidskrifter 

Konsultföretag 

Övrigt:  

 

Fråga 17. Vad innebär det Balanserade Styrkortet för Ert företag? 

 

Fråga 18. Vad anser Ni allmänt om det Balanserade Styrkortet? 

Där 1 innebär att Ni instämmer helt, och där 5 innebär att Ni inte instämmer alls.  

Markera endast en oval per rad. 

 
1 2 3 4 5 Vet ej 
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1 2 3 4 5 Vet ej 

Det 

Balanserade 

Styrkortet är ett 

effektivt system 

för 

resultatmätning. 

      

Det 

Balanserade 

Styrkortet är ett 

relevant 

styrkoncept för 

småföretag. 

      

Det är lätt att 

uppnå 

uppställda mål 

med hjälp av 

det Balanserade 

Styrkortet. 

      

Det 

Balanserade 

Styrkortet 

balanserar de 

långsiktiga och 

kortsiktiga 

målen på ett bra 

sätt. 

      

 

Fråga 19. Anser Ni att företaget använder det Balanserade Styrkortet?* 

Markera endast en oval. 

Ja Fortsätt till frågan 20. 

Nej Fortsätt till frågan 27. 

 

Ni använder det Balanserat Styrkort! 

Ni har valt att företaget använder Balanserat styrkort. 

 

Fråga 20. Vad har Ni för åsikter om det Balanserade Styrkortet? 

Där 1 innebär att man instämmer helt, och där 5 innebär att man inte instämmer alls. 

Markera endast en oval per rad. 

 
1 2 3 4 5 Vet ej 

Vårt företag är 

nöjda med vår 

användning av 
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1 2 3 4 5 Vet ej 

det 

Balanserade 

Styrkortet. 

Det var lätt att 

implementera 

det 

Balanserade 

Styrkortet i vår 

verksamhet. 

      

Det 

Balanserade 

Styrkortet 

utvärderar vår 

strategi på ett 

bra sätt. 

      

Med det 

Balanserade 

Styrkortet 

förstår de 

anställda 

strategin och 

visionen i 

företaget på ett 

bättre sätt. 

      

 

Fråga 21. Var vänlig att skriv ner om det är några övriga kommentarer som Ni anser är viktiga 

angående ert användande av det Balanserade Styrkortet i Er verksamhet. 

 

Fråga 22. Hur länge har Ni använt Er av det Balanserade Styrkortet? 

Markera endast en oval. 

Mindre än ett år 

Mellan 1-3år 

Mer än 3år 

 

Fråga 23 Vad anser Ni att det Balanserade Styrkortet har för fördelar? 

 

Fråga 24. Vad anser Ni att det Balanserade Styrkortet har nackdelar? 

 

Fråga 25. Vi vill väldigt GÄRNA veta Era erfarenheter och råd angående det Balanserade 

Styrkortet eller om det är några andra saker som Ni anser är viktiga för oss att få reda på! 
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Fråga 26. Skulle Ni vilja vara med på en djupare intervju om Ert användande av det Balanserade 

Styrkortet? 

Var vänlig skriv ner: Företagets namn, Ert namn, Telefonnummer, och vilken tid på dagen vi kan nå 

Er. 

 

Ni använder INTE det Balanserat Styrkort! 

Ni har valt att Ni INTE använder det Balanserat styrkort. 

 

Fråga 27. Varför använder ni inte det Balanserade Styrkortet? 

Markera alla som gäller. 

Vårt företag använder redan ett fungerande styrkoncept. 

Det är inte relevant för vårt företag pga. av företagsstorlek. 

Det finns inget behov av det Balanserade Styrkortet i vår verksamhet. 

Vi förstår inte konceptet av det Balanserade Styrkortet. 

Det är tidskrävande. 

Det är dyrt. 

Det kräver för mycket resurser. 

Övrigt:  

 

Fråga 28. Vänligen skriv ner de styrkoncept alternativt det prestationsmått som Ni i Ert företag 

använder er av. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
Inledning: 

1. Vad är er position i företaget? 

2. Hur länge har ni varit anställd på företaget? 

3. Vad har ni för utbildning? 

4. Vad har företaget för vision 

5. Vad är företagets syfte? 

6. Hur ser er affärsidé ut? 

 

Strategier: 

1. Vad har företaget för strategier och hur ska ni fullfölja dem? 

Exempelvis; 

Ekonomisk strategi; som ökad omsättning  

Kundstrategi; relationer med kunder 

Strategi för interna processer; kvalitet, kostnadseffektivitet 

Strategi för lärande och tillväxt; personalkompetens, måluppfyllelse 

2. Är ni nöjda med de strategier ni har i nuläget? 

3. Vilka delar skulle ni vilja förändra eller förbättra?  

4. Vilka delar skulle ni vilja lägga till? 

5. Har de anställda insyn i företagets strategier? 

6. Vilka är företagets främsta styrkor, hot, möjligheter och svagheter? 

7. Vilka är era konkurrenter på marknaden? 

 

Mål: 

1. Vad har företaget för mål? 

2. Finns det kortsiktiga mål? 

3. Finns det långsiktiga mål? 

4. Hur är planen för att uppnå målen? 

 

Personalen: 

1. Vet de anställda om era strategier och mål? 

2. Är de nöjda med de strategier och mål som företaget har satt upp? 

3. Hur stor inverkan och påverkan har personalen inom strategi- och måluppsättning? 

4. Har ni möten där personalen har möjlighet att lägga fram sina åsikter och förslag? 

 

Finansiella perspektivet: 

1. Använder företaget ekonomiska mål? Följer ni dem strikt? Finns det utrymme för att sträcka ut 

budgeten i fall av t ex investeringar? 

2. Vad har ni för ekonomistyrmedel? 

Budgetstyrning? 

Produktkalkylering? 

Investeringskalkyler? 

Prestandamätning? 

Benchmarking? 
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3. Hur utförligt är arbetet med de styrmedel som används? 

4. Hur följs dessa upp? 

 

Kundperspektivet: 

1. Hur ser era relationer ut med era kunder? 

2. Anpassar ni utbudet efter kundernas efterfrågan?  

3. Gör ni marknadsundersökningar? 

4. Hur fungerar er prissättning? Anpassas den efter kunderna/konkurrenterna? 

 

Interna processperspektivet: 

1. Hur ser er kvalitetsutveckling ut? 

Försöker ni utveckla kvaliteten på era produkter, kundservice och kundbemötande?  

Hur sker detta? 

2. Kostnadsreducering? 

Strävar ni efter kostnadsreducering? 

Hur ska ni eftersträva reduceringen? 

 

Lärande och tillväxtperspektivet: 

(tillväxt, förändring och utveckling) 

1. Hur går företagets förändringsarbete till? 

Lägger ni upp en plan, gör kalkyler eller liknande? 

Vem deltar i utvecklingsarbetet? Deltar alla anställda? 

Får alla information om vad som kommer ske?  

Får alla vara med och påverka? 

2. Finns det någon typ av personalutveckling? 

Erbjuder ni personalutbildning? 

Finns det möjlighet till karriärutveckling inom företaget? 

Använder ni er av internrekrytering? 

Finns det prestationsmätningar? 

Hur belönas personalen för sina insatser? 

Finns det någon form av personalförening? 

Vilka aktiviteter erbjuder ni personalen? 

Vad har personalen för förmåner? 

 

 
 

 

 

  


