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Summary 
When reading about different management concepts one can sometime get the impression of 
that they are the solutions to many of the problems that organizations experience. One of 
these concept is the balanced scorecard that can be use for steering a company both on a 
strategic level as well on an oprerational level. Result unit which take usage of economic 
steering according to formal means of controll and that have tried to implement the balanced 
scorecard have probably sometime experienced that they have come into conflict with the 
financial expectations that the organization have put up. Furthermore, it seems to be a belief 
in that the balanced scorecard should be suitable for every organization in every situation and 
to have a positive impact on the financial result.  

The master thesis has the intention of investigating difficulties a result unit can come across 
when designing a balanced scorecard and which parameters that can influence a result unit to 
abandom implementing a balanced scorecard. Through a mapping of theory in traditional 
economic steering and modern economic steering has an understanding been created for the 
basics within economic steering. The master thesis has its theoretical foundation in the 
concept balanced scorecard where focus is on cause-effect relation, design and 
implementation. 

In addition to this have a field study been performed at the company Parafon Akustik AB 
where a key role person has been interviewed in how the company had come into contact with 
the balanced scorecard. Theory and field study data have become the basis of the conducted 
analysis. Furthermore, analysis on parameters that influence the company to abandom design 
and implementation of a balanced scorecard. 

A usage of balanced scorecard requires an individual adaption on the basis of the companies 
own prerequities and also it requires manpower resources.  To link clear cause-effect relation 
from non financial perspective to the financial perspective is a challenging process. To 
succesfully implemement balanced scorecard requires at least three to five years hard work. 
Not necessarily can an implementation of a balanced scorecarad mean that steering of a result 
unit is improved. 
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Sammanfattning 
När man läser om olika managementkoncept kan man ibland få uppfattningen om att de är 
lösningen på många av de problem som organisationer upplever sig ha. Ett av dessa koncept 
är balanserade styrkortet som kan användas för styrning av företag på både strategisk nivå 
såsom på operativ nivå. Resultatenheter som bedriver ekonomistyrning enligt traditionella 
formella styrmedel och som försökt implementera det balanserade styrkort har troligtvis 
någon gång upplevt att de hamnat i konflikt med de finansiella krav som organisationen 
ställer. Vidare tycks det finnas en övertro på att det balanserade styrkortet ska vara 
anpassningsbart för varje organisation i varje situation samt att det har en positiv effekt på det 
ekonomiska resultatet.  
 
Examensarbetet avser att undersöka vilka svårigheter en resultatenhet kan stöta på i samband 
med utformning av ett balanserat styrkort samt vilka faktorer som bidrar till att en 
resultatenhet avstår från att implementera ett balanserat styrkort. Genom en kartläggning av 
teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse 
skapats för grunderna inom ekonomistyrning. Examensarbetet har sin teoretiska grund i 
konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning 
och implementering.  
 
I samband med det har en fallstudie gjorts hos företaget Parafon Akustik AB där en 
nyckelperson har intervjuats kring hur företaget kommit i kontakt med det balanserade 
styrkortet. Teorin och empirin har fått utgöra underlag för den analys som är gjord. I analysen 
utforskas orsaker kring hinder som företaget kom i kontakt med i samband med utformning av 
ett balanserat styrkort. Vidare analyseras faktorer som inverkar på att företaget kom att avstå 
från att utforma och implementera ett balanserat styrkort.  
 
En användning av balanserat styrkort kräver en individuell anpassning utifrån företagets egna 
förutsättningar samt behövs det personella resurser. Att få fram tydliga orsak-verkan samband 
från icke finansiella perspektivet till det finansiella perspektivet är en utmanande process. För 
att lyckas med ett införande av balanserat styrkort krävs åtminstone tre till fem års hårt arbete. 
Nödvändigtvis behöver ett införande av ett balanserat styrkort inte innebära att styrning av en 
organisatorisk enhet förbättras. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i problembakgrund, problemformulering och avslutningsvis 
beskrivs syftet. 

1.1 Problembakgrund 
Bruzelius och Skärvad (2000) menar att inom flertalet organisationer utgör traditionell 
ekonomistyrning en viktig del av den operativa styrningen av en enhet inom en organisation. 
Den traditionella ekonomistyrningen fokuserar på att använda objektiva verktyg, såsom 
budget och produktkalkylering, för att analysera och utvärdera ett ekonomiskt underlag 
bestående av historiskt eller framtidsinriktad information. De ekonomiska resultaten jämförs 
med uppsatta mål som en operativ enhet i organisationen under en period styrts emot. Olve 
m fl (2003) kritiserar denna form av resultatorienterad styrning och menar att den i alltför hög 
grad är inriktad på kort sikt och där ett ekonomiskt resultat ska uppnås. Bruzelius och Skärvad 
(2000) påpekar att det finns en överhängande risk förenat med utvärdering utifrån enbart ett 
finansiellt perspektiv, eftersom inte hänsyn tas till att även icke finansiella parametrar kan ha 
en viktig inverkan på en organisatorisk enhets framtida resultat. Kaplan och Norton (1996) 
började under 1990-talet att ifrågasätta om en styrning som enbart utgår ifrån ett finansiellt 
perspektiv verkligen var det mest lämpliga sättet att utvärdera en operativ enhet på. Det 
behövdes ett nytt styrmedel som kunde användas för att utvärdera en operativ enhet utifrån 
både finansiella styrtal respektive icke finansiella styrtal. Det styrmedlet som kom att 
introduceras namngavs till balanserade styrkortet, på engelska The Balanced Scorecard. 
 
För en organisatorisk enhet som har för avsikt att implementera ett nytt styrmedel, såsom det 
balanserade styrkortet, ligger det en stor utmaning i att identifiera vilka faktorer som kan 
påverka utfallet av en implementering. Om det balanserade styrkortet avses användas som 
styrmedel parallellt med den traditionella resultatstyrningen krävs att olika påverkande 
faktorer inför implementeringen vägs emot varandra innan ett beslut i frågan kan tas. 
Olve m fl (2003) menar att organisationer noggrant måste överväga vilka konsekvenser ett 
eventuellt införande av ett balanserat styrkort kan få, detta för att skapa de bästa 
förutsättningarna för att en organisation efter en implementering ska kunna undvika 
tillämpningen av styrmedlet frångås. 

1.2 Problemformulering 
En implementering av ett nytt styrmedel behöver inte nödvändigtvis innebära att styrning av 
en organisatorisk resultatenhet förbättras. Detta leder fram till följande 
problemfrågeställningar: 
 

• Vilka svårigheter kan en resultatenhet stöta på i samband med utformning av ett 
balanserat styrkort? 

• Vilka faktorer kan bidra till att en resultatenhet avstår från att implementera ett 
balanserat styrkort? 

1.3 Syfte 
Examensarbetet ska ge en redogörelse över vilka faktorer som kan ha inverkan på varför en 
organisatorisk resultatenhet avstår från att implementera ett styrmedel som tillhandahåller 
både finansiella och icke finansiella styrtal. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redogörs tillvägagångssätt och val av metoder som gjorts för att genomföra 
examensarbetet. Metodavsnittet inleds med en beskrivning av det angreppssätt som användes 
för att genomföra arbetet. Därefter följer en redogörelse för genomförd litteraturgenomgång 
och hur den empiriska datainsamlingen genomfördes. Vidare beskrivs arbetets tillförlitlighet 
och giltighet samt avslutningsvis framställs metodkritik.  

2.1 Angreppssätt 
Utifrån problemformuleringen utarbetades en undersökningsplan som syftade till att 
konkretisera inriktning och tillvägagångssätt för examensarbetet. Som utgångspunkt valdes att 
undersöka teori som berörde olika former av styrmedel. Den utvalda teorin kom att fungera 
som utgångspunkt inför genomförandet av fallstudien och analysen. Allteftersom empiri från 
fallstudien och analysen utvecklades kom innehållet teoriavsnittet att utvärderas. Utifrån det 
empiriska underlaget och analysen framställdes slutsatser angående vilka faktorer som kan 
påverka att en organisation ger upp användning av ett styrmedel som innehåller både ett 
finansiellt- och icke finansiellt perspektiv. 
 
Tillvägagångssättet som undersökningsplanen baseras på kallas systematisk kombinering och 
beskrivs av Dubois och Gadde (2002). Det som karaktäriserar tillvägagångssättet är att teori 
och analys utvärderas och utvecklas parallellt med varandra. Det innebär att innehållet i 
examensarbetet har omvärderats kontinuerligt under arbetets gång och att förståelse för 
tillämpningen av teorin har utvecklas genom empiriska observationer och vice versa. Dubois 
och Gadde (2002) menar att empiriska observationer kan resultera i att områden som ännu 
inte är identifierade i teorin upptäcks och att det i sin tur kan innebära att teori måste utvecklas 
eller ändras. Det är först genom att kontinuerligt växla mellan olika typer av 
undersökningsaktiviteter samt mellan teoretiska och empiriska observationer som en 
förståelse för teori och empiriska observationer kan fås. Vidare har problemformuleringen 
delats upp i olika frågeställningar, vilket förespråkas av Patel och Davidson (2003) till att vara 
ett lämpligt arbetssätt för att konkretisera ett problem 

2.2 Litteraturgenomgång 
Carlsson (1990) menar att en systematisk litteraturgenomgång ger en översikt av 
problembakgrunden, vad som är gjort och inte gjort inom området. För att identifiera vad som 
finns tillgängligt inom det område som examensarbetet berörde genomfördes en 
litteraturgenomgång. Genom litteraturgenomgången skapades förutsättningar till att 
konkretisera ett tillvägagångssätt för examensarbetet där relevant teori kunde kopplas till 
problemformuleringen. 
 
Bell (2000) anser att breda ämnesord ska användas vid en litteratursökning för att inte 
begränsa utfallet. Inom litteraturen söktes efter teorier om styrmedel inom ekonomistyrning. 
Under litteraturgenomgången användes sökord såsom ”performance”, ”measurement”, 
”balanced”, ”scorecard”, ”critism”, ”failures” och ”BSC” i en rad olika kombinationer i den 
nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Därefter användes dessa sökord i olika 
artikeldatabaser såsom Emerald, ScienceDirect och Ideas för att utforska artiklar inom 
området. Patel och Davidson (2003) påpekar att litteraturförteckning hos utvald litteratur kan 
ge tips på ytterligare litteratur. Den utvalda litteraturens litteraturförteckningar kom även att 
bli en kompletterande källa till litteratur.  
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2.3 Empirisk datainsamling 
Själva empiriska datainsamlingen baseras på ett icke sannolikhetsurval. För att en 
organisation skulle bli inkluderad i urvalet ställdes olika kriterier upp. Kriterierna som ställdes 
upp utgick ifrån att en organisation skulle ha implementerat balanserade styrkortet men 
därefter frångått tillämpningen av styrmedlet. När dessa kriterier inte uppfylldes ändrades 
kriterierna till att en organisation skulle ha haft i åtanke att införa undersökt styrmedel men att 
en implementering inte genomfördes. Den genomförda fallstudien utgår ifrån en organisation 
som haft i åtanke att implementera det balanserade styrkortet men där själva 
implementeringen av olika anledningar inte genomförts. Merriam (1994) menar att ett icke 
sannolikhetsurval är den främsta metoden vid genomförande av en kvalitativ fallstudie. Den 
urvalsstrategi som tillämpats inom icke sannolikhetsurvalet utgår ifrån ett ändamålsinriktat 
urval. Merriam (1994) menar att ett ändamålsinriktat urval innebär att olika kriterier ställs upp 
som ska uppfyllas för att en faktor av betydelse ska bli inkluderad i undersökningen.  
 
Den empiriska datainsamlingen utgår ifrån en undersökningsmetod som benämns fallstudie. 
Merriam (1994) menar att en fallstudie är en undersökningsmetod där det ges möjlighet att 
koncentrera sig på en specifik företeelse och belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 
kännetecknar företeelsen. Bell (2000) anser att fallstudier är särskilt lämpliga att använda när 
en avgränsad aspekt av en företeelse ska undersökas under en begränsad tidsperiod. Patel och 
Davidson (2003) menar att fallstudier möjliggör insamling av så täckande data som möjligt 
för att kunna skapa ett helhetsperspektiv över en företeelse. Bell (2000) menar att 
utgångspunkten för en fallstudie är att samla in data ifrån kvalitativa intervjuer och därefter 
utföra analyser.   
 
Insamlad data baseras på en halvstrukturerad kvalitativ intervju som är genomförd på 
fallföretaget. Lantz (1993) menar att en halvstrukturerad intervju lämpar sig när en respondent 
får svara på i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning. Den halvstrukturerade 
intervjun ger möjlighet till intervjuaren att följa upp och ställa följdfrågor för att fördjupa 
förståelsen av det som den tillfrågade vill belysa. En halvstrukturerad intervju valdes eftersom 
kvalitativa intervjuer eftersträvades. Krag och Nilsson (1993) menar att kvalitativa intervjuer 
är användbart när riklig information kring ett område utan fasta svarsalternativ är av intresse. 
Likaså när sammanhang och komplexa strukturer ska undersökas. Den typ av kvalitativ 
intervju som använts betecknas faktaintervju. En faktaintervju innebär att den intervjuade har 
kompetens inom ett område, där syftet är att förmedla en rad fakta eller faktiska sammanhang 
som berör ett område. Vidare har respondenten under intervjutillfället givits fritt utrymme att 
utveckla konversationen med egna inlägg som bidragit till att belysa frågorna utifrån andra 
perspektiv.  

2.4 Datahantering 
Mogens (1995) menar att all information som finns att hämta ur intervjumaterial inte är 
föremål för analys och i ett första skede reduceras information bort som inte är relevant för att 
kunna bilda ett underlag för analys. Den information som fanns att hämta ur de olika 
intervjumaterialen bidrog till ökad förståelse, men av praktiska skäl kunde inte allt hanteras 
samtidigt. Innebörden av viktiga meningar och uttalanden formulerades om samtidigt som 
materialet delades upp. Lantz (1993) beskriver detta tillvägagångssätt som att systematiskt 
välja och därigenom även välja bort information inför den fortsatta analysen. 
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2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Bell (2000) menar att det krävs en kritisk granskning av undersökta källor för att avgöra hur 
tillförlitlig och giltig den insamlade informationen är. Tillförlitlighet är ett mått på i vilken 
utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under övrigt lika 
omständigheter. Giltighet är ett mått på om en fråga beskriver det som är tänkt att beskrivas. 
Mogens (1995) menar att den kvalitativa metoden anses vara mest sårbar när det gäller 
tillförlitlighetsproblem. Att den kvalitativa metoden har stora problem med tillförlitligheten 
jämfört med den kvantitativa metoden beror på att en väl genomförd kvantitativ datainsamling 
har hög grad av tillförlitlighet genom standardisering. Det första steget att motverka 
ovidkommande faktorers påverkan på datainsamlingen är att erkänna deras existens. Först 
därefter är det möjligt att avgöra om faktorerna kan elimineras eller bedöma hur faktorerna 
påverkat datainsamlingsprocessen. Då den intervju som genomförts varit halvstrukturerad och 
kvalitativ kan tillförlitligheten hos denna intervju ifrågasättas. Dock måste hänsyn tas till att 
den person som intervjuats anses vara en nyckelperson som innehar hög kompetens och 
erfarenhet inom undersökt område, vilket kan öka tillförligheten hos data som erhållits via 
intervjun. Vad gäller giltigheten kan denna anses vara hög då den halvstrukturerade intervjun 
har haft som syfte att skapa underlag för att besvara de specifika frågeställningar som blivit 
uppsatta i problemformuleringen. 

2.6 Metodkritik 
Tillvägagångssättet för detta examensarbete baseras på metoden systematisk kombinering. En 
alternativ metod kunde ha varit att först färdigställa empiri och utifrån den utarbeta teori samt 
analys. Carlsson (1990) menar att fördelen med den metoden är att en direkt insikt kan 
erhållas för vilken teori som krävs för att lösa en uppgift. Dessvärre kan den metoden 
innebära att viktiga aspekter förbises vid praktisk tillämpning av teori. 
 
För att kunna ta del av olika infallsvinklar genomfördes en kvalitativ intervju med en anställd, 
där urvalet utgick ifrån att få ta del av specifik kompetens inom det undersökta området. 
Visserligen ledde detta till att intervjun fokuserades på hur den anställde upplevde den 
undersökta företeelsen. Däremot innebar intervjumetoden att oidentifierade problem framkom 
och kunde analyseras. Vidare förmedlades betydelsefull information kring olika faktorer som 
haft inverkan på det som examensarbetet avsåg att undersöka. Mogens (1995) menar att det 
slutligen är en avvägning som måste göras mellan den nytta och den osäkerhet som erhålls via 
information som fås genom en kvalitativ intervju. Det är troligt att fler oupptäckta problem 
hade framkommit genom intervjuer med fler anställda, men detta hade i sin tur resulterat i 
mindre noggranna analyser och därav mindre relevanta slutsatser. 
 
Den genomförda fallstudien över en undersökt företeelse representerar inte en fullständig 
redogörelse som kan generaliseras till andra organisationer. Det innebär att framkomna 
slutsatser utgår ifrån en specifik företeelse som är unik i den undersökta organisationen. 
Merriam (1994) menar att det finns en risk med att fallstudier kan generalisera eller överdriva 
faktorer kring en företeelse, vilket kan innebära att en läsare drar felaktiga slutsatser angående 
en undersökt företeelse. Bell (2000) riktar kritik till att den som undersöker en specifik 
företeelse i en fallstudie själv väljer vilket underlag som ska presenteras i arbetet.  
 
Balanserade styrkortet är inget nytt styrmedel men under arbetets gång noterades att det fanns 
mycket litteratur som beskrev erfarenheterna av balanserade styrkortet medan det fanns 
förvånansvärt lite litteratur inom området som behandlade nackdelar och problem som företag 
råkat ut för vid implementering av balanserade styrkortet.   
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3 Teoretisk referensram 
Detta avsnitt avser att återge teori som kan tillämpas för att få fram faktorer som bör beaktas 
innan beslut tas för att implementera ett styrmedel. Inledningsvis beskrivs innebörden av 
ekonomisk styrning. Efter detta återges olika former av styrmedel samt vad innebörden är av 
traditionell- respektive modern ekonomistyrning. Därefter skildras ett styrmedel som tar 
hänsyn till både finansiella och icke finansiella styrtal. Avslutningsvis tas aspekter upp av 
utformning och implementering av styrmedlet.  

3.1 Ekonomisk styrning 
Ekonomistyrning är ett centralt begrepp i de allra flesta organisationer och berör flertalet av 
medarbetarna inom en organisation. Själva begreppet ekonomistyrning innefattar både 
ekonomi och styrning (Gyllberg & Svensson, 2002). Litteraturen återger ingen entydig 
definition av begreppet ekonomistyrning, däremot försöker några författare ge sin syn på 
innebörden av begreppet enligt en traditionell synvinkel. Samuelson (1999) ger en vid syn av 
styrning och menar att det står för olika former av åtgärder som syftar till att nå upp till 
förutbestämda mål för en verksamhet. Lindvall (2001) menar att ekonomistyrning handlar om 
att utifrån ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens 
medlemmar. Bergstrand (1993) anser att ekonomisk styrning innebär att en enhet inom ett 
företag formulerar ekonomiska mål och ges stor frihet att använda sig av olika medel för att 
nå dessa mål. Bruzelius och Skärvad (2000) formulerar ekonomistyrning till att innebära att 
precisera ekonomiskt ansvar, formulera ekonomiska mål samt att utforma och utnyttja 
lämpliga ekonomisystem för styrning. En mer preciserad syn på begreppet ekonomisk 
styrning ges av Mattsson (1987) som betecknar att ekonomisk styrning ska avse en medveten 
styrning av beslutsfattandet och beteendet inom en organisation samt att inriktningen ska vara 
mot att uppnå bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning. Till kategorin beslutsfattare 
hör medarbetare som ansvarar för den ekonomiska styrningen av en verksamhet. Inom ett 
flertal organisationer kan denna syn kännas igen där lönsamhet är det övergripande målet.  
 
Den traditionella synen på ekonomistyrning har fått en del kritik av andra författare som 
menar att synsättet enbart fokuserar på finansiella mål samt att begreppet behöver 
moderniseras. Ax m fl (2003) menar att innebörden av ekonomistyrning bör utvidgas till att 
det avser en avsiktlig påverkan av en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa 
ekonomiska mål. Med ekonomiska mål avses inte enbart finansiella mål utan även icke 
finansiella mål. Gyllberg och Svensson (2002) väljer att ta utgångspunkt i att ekonomistyrning 
ska inbegripa ekonomisk planering och uppföljning. Ekonomistyrning innefattar medvetna 
åtgärder som ska syfta till att åstadkomma en ökad effektivitet i en organisation genom 
planering och uppföljning av verksamhet och ekonomiskt ansvar. Det innebär att påverka 
medarbetarnas beteende mot uppsatta mål samt att låta information utgöras av finansiella 
såväl som icke finansiella mått. Kullvén (1994) försöker nyansera bilden av ekonomisk 
styrning till att det inte enbart ska innebära en styrning mot ekonomiska mål såsom 
lönsamhet, utan även att det kan innebära styrning mot andra icke finansiella mål.  
 
Den teoretiska referensramen tar sin grund i ekonomisk styrning som innefattar 
utgångspunkter för ekonomistyrning, som beskrivits ovan, se figur 3-1. Dessa utgångspunkter 
ger inblick i att begreppet har en bred innebörd och flera olika användningsområden. 
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 Figur 3-1. Upplägg på teoretisk referensram. Källa: Egen modell.  

För att styra aktiviteter hos en organisatorisk enhet mot uppsatta mål krävs styrmedel. Främst 
läggs fokus på formella styrmedel som innefattar både traditionell ekonomistyrning och 
modern verksamhetsstyrning. Inom den moderna verksamhetsstyrningen återfinns det 
balanserade styrkortet 

3.2 Styrmedel 
Utformning av inriktning på den ekonomiska styrningen kan utgå utifrån olika styrmedel och i 
många organisationer är det den faktiska situation som en organisation befinner sig i som 
avgör vilka styrmedel som används (Kullvén, 2001). Utgångspunkten är att en organisation 
ska kunna säkerställa verksamhetens effektivitet genom att tillämpa olika former av 
styrmedel. De huvudsakliga val av styrmedel är; organisationsstruktur, mindre formaliserad 
styrning och formella styrmedel. (Ax m fl, 2003)  

3.2.1 Organisationsstruktur 
Samuelson (1999) menar att val av organisatorisk struktur utgör en avgörande styråtgärd och 
att det även har koppling till precisering av ekonomiskt ansvar för enheter inom en 
organisation. Det finns olika typer av organisationsstrukturer och med det menas främst de 
operativa strukturerna såsom funktions-, resultatenhets-, matris- och linjeorganisationer. 
Ax m fl (2003) anser att de flesta organisationsformer har gemensamt att de kan betraktas som 
en hierarki med överordnade och underordnade enheter i olika nivåer. Organisationen är ur ett 
styrperspektiv en hierarki där överordnade enheter styr underordnade. Detta vertikala 
perspektiv för med sig att utgångspunkten för utformningen av ekonomistyrningen blir att 
ägarnas avkastningskrav bryts ner till lönsamhets- och resultatansvar för enheter som befinner 
sig på lägre nivåer i hierarkin. Detta vertikala perspektiv anses innehålla vissa svagheter, 
såsom att kunder inte inkluderas i styrningen annat än som intäkter, som gör att det inte alltid 
är lämpligt för kundorienterade företag. En motvikt till det vertikala perspektivet är att istället 
utgå ifrån organisationsformer som utgår ifrån ett horisontellt perspektiv på 
ekonomistyrningen, så kallade processorienterade organisationer (Bruzelius & Skärvad, 
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2000). Det horisontella perspektivet ska syfta till att öka kommunikationen och samverkan 
mellan olika enheter som befinner sig på samma hierarkiska nivå. I fokus placeras kunden och 
mindre uppmärksamhet riktas mot olika organisatoriska enheters avkastning, kostnadsmål 
samt avvikelser från uppsatta finansiella mål. Uppmärksamhet läggs på faktorer som är 
viktiga för kunden såsom produkters egenskaper, prestanda, leveranstider och service. (Ax 
m fl, 2003)  
 
Samuelson (1999) menar att olika organisationsstruktur även innebär olika förutsättningar för 
fördelning av ekonomiskt ansvar och beslutsrätt för enheter inom en organisation. 
Ekonomiskt ansvar och beslutsrätt bör överensstämma med vald organisationsstruktur. 
Ax m fl (2003) pekar på att två grundläggande antaganden om ansvarsfördelning är att en 
enhet ska kunna påverka uppsatta mål samt förses med befogenheterna för att kunna utföra 
sina uppgifter. Detta innebär att enheter har befogenheter att kunna påverka det som de 
ansvarar för.   

3.2.2 Mindre formaliserade styrmedel 
Mindre formaliserad styrning, även kallad informell styrning, kan beskrivas utgöras av sociala 
relationer i en organisation som inte är formellt beslutade men som ändå påverkar 
organisationen. En informell styrning är sällan dokumenterad utan utgörs ofta av informella 
diskussioner samt sammankomster. (Källström, 1990) Den mindre formaliserade styrningen 
fokuserar på normer, värderingar och beteende. Det innebär att beteendet bland anställda inte 
styrs direkt utan indirekt genom att påverka kulturen i organisationen. (Kullvén, 2001) Kultur 
inom en organisation motsvaras av att anställda delar gemensamma värderingar, normer och 
regler för vad som anses vara rätt och fel. (Bruzelius & Skärvad, 2000) Kultur inom 
organisationer består av många faktorer, såsom hur kommunikation sker sinsemellan, rutiner 
och procedurer för möten eller uttalade normer för hur anställda bör förhålla sig inom 
organisationen (Ax m fl, 2003). Problemlösning och beslutsfattande kan många gånger lösas 
snabbare via informella nätverk än via formella styrmedel. Det finns dock en risk med att 
informella nätverk kan användas av en grupp anställda för att motverka organisationens 
formella styrmedel. (Källström, 1990)  

3.2.3 Formella styrmedel 
Inom ekonomistyrningsområdet ligger fortfarande tyngdpunkten inom organisationsstruktur 
och formaliserade styrmedel. De formella styrmedlen har sitt ursprung ifrån den traditionella 
ekonomistyrningen. De formella styrmedlen ska ge stöd åt vald strategi samt utformad 
organisationsstruktur. (Ax m fl, 2003) Med formella styrmedel avses formaliserade strukturer 
och processer som används av en organisation för att styra organisationen mot att uppnå 
uppsatta ekonomiska mål (Samuelson, 1999). Genom att använda formella styrmedel behöver 
inte en chef för en organisatorisk enhet ha full kännedom och kunskap kring de 
arbetsuppgifter som bedrivs av de anställda inom en enhet. Utan chefen använder styrmedel 
såsom ansvar och kontroll. Utvärdering av en organisatorisk enhet sker utifrån hur väl 
ekonomiskt uppsatta mål uppfylls. (Lindvall, 2001) I det avseendet speglar de formella 
styrmedlen ett ansvar hos de olika organisatoriska enheterna som baseras på ekonomiska mått. 
(Samuelson, 1999) Några grundläggande formella styrmedel utgörs av budgetering, 
produktkalkylering, internprissättning, intern redovisning och prestationsmätning. Inom 
prestationsmätning återfinns även styrmedel som inkluderar både ett finansiellt respektive 
icke finansiella perspektiv. (Ax m fl, 2003) 
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3.3 Traditionell ekonomistyrning 
Fördelning av ekonomiskt ansvar utgör en viktig grund i traditionell ekonomistyrning, 
samtidigt som det till viss grad även styr uppbyggnaden av en organisatorisk enhets struktur 
(Ax m fl, 2003). När ett ekonomiskt ansvar ska utformas är det vanligt att utgå ifrån 
ansvarighets- respektive påverkbarhetsprincipen. Ansvarighetsprincipen innebär att alla 
kostnader och intäkter samt allt kapital som en organisatorisk enhet ansvarar för ska knytas 
till en anställd som befinner sig i en beslutsfattande position. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
Påverkbarhetsprincipen innebär att en anställd i beslutsfattande position ska förses med 
befogenheter som möjliggör att påverka det som en enhet är ansvarig för (Ax m fl, 2003). I 
många organisationer anses fördelning av ansvar och styrning mot ekonomiska mål vara 
mycket viktigt. För denna form av styrfilosofi präglas den organisatoriska strukturen ofta av 
att enheter är utformade som resultatenheter eller räntabilitetsenheter. (Bruzelius & Skärvad, 
2000) En resultatenhet kännetecknas av att enheten ansvarar för både intäkter och kostnader, 
och att den inte har befogenheter att kunna påverka kapital som behövs för investeringar. Ett 
vanligt prestationsmått utgörs av resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkter och 
kostnader. En räntabilitetsenhet kännetecknas av att enheten ansvarar för både intäkter och 
kostnader samt att den har befogenheter att använda kapital för investeringar, dock är enheten 
ansvarig för det kapital som används. (Ax m fl, 2003) 
 
För de båda typerna av enheter utgör budgetering och produktkalkylering viktiga styrmedel. 
Utifrån resultatbudgetar arbetar enheterna under budgetperioden med att försöka uppfylla de 
uppsatta målen. (Bergstrand, 1993) Resultatbudgetar har även en koppling till 
produktkalkylering då budgeteringen utgör en viktig grund för utfallet av 
produktkalkyleringen (Lindvall, 2001). Inriktningen mot att genera vinst åt ägarna kan leda 
till att ansvariga för dessa enheter blir mindre benägna till att vilja arbeta med riskfyllda 
projekt. För de projekt som väljs ut ställs det mycket höga krav på att slutresultatet ska bli bra, 
eftersom ett projekt som misslyckas kan komma att få långtgående negativa konsekvenser för 
enheten. Förutom att de båda typerna av enheter inriktar sig mot att uppnå finansiella mål 
utmärker de sig även på att det finns ett externt fokus på intäkter från kunder samt att det finns 
ett internt fokus på kostnader som genereras från interna processer. (Bergstrand, 1993) 

3.4 Modern verksamhetsstyrning  
Den traditionella ekonomistyrningen med dess fokus på resultatorienterad styrning har fått ta 
emot kritik från författare som menar att den är alltför inriktad till att utvärdera en verksamhet 
utifrån enbart finansiella mål och att fokus på resultat är inriktat på kort sikt (Olve m fl, 1999; 
Olve m fl, 2003; Kaplan & Norton, 1999; Bruzelius & Skärvad, 2000; Ax m fl, 2003; 
Lindvall, 2001). När en verksamhet endast utvärderas utifrån finansiella mål finns det en 
överhängande risk att hänsyn inte tas till att även icke finansiella aspekter kan ha en påtaglig 
inverkan på en organisations framtida utveckling. Det går inte att komma ifrån att det finns 
underliggande faktorer som utgör förutsättningar för att en organisation ska kunna uppnå 
finansiella mål. För att kunna skapa sig en förståelse för vilka underliggande faktorer som 
bidrar till en organisations lönsamhet, även på lång sikt, bör en organisation komplettera det 
finansiella perspektivet med ett icke finansiellt perspektiv. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
 
När hänsyn tas till både finansiella och icke finansiella parametrar vid prestationsmätning 
sägs en organisation vara inriktad mot att bedriva en modern verksamhetsstyrning. Modern 
verksamhetsstyrning karaktäriseras av att en organisation tar tillvara på verksamhetens 
processer, resurser, kunder och den kompetens som finns hos de anställda. (Ax m fl, 2003) 
Det gäller att få de anställda att arbeta i samma riktning och en avgörande faktor för att det 
ska lyckas kan vara hur en organisation väljer att implementera sina strategier. Kortsiktiga 
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ekonomiska mål ska formuleras samtidigt som de långsiktiga strategierna måste konkretiseras 
på ett sådant sätt att de begrips av de anställda. För en modern verksamhetsstyrning utgör en 
av de viktigaste uppgifterna att knyta samman en organisations kortsiktiga respektive 
långsiktiga strategi med dess operativa styrning. (Lindvall, 2001) För att skapa förutsättningar 
för att åstadkomma framgång med en långsiktig strategisk inriktning krävs ett underlag som 
baseras på både finansiella och icke finansiella parametrar (Olve m fl, 1999). Dock är denna 
idé inte ny utan kan spåras långt tillbaka i tiden, där både finansiella och icke finansiella 
styrtal systematisk använts informellt av många organisationer (Olve m fl, 2003). Den 
moderna verksamhetsstyrningen karaktäriseras av att hänsyn tas till både externa faktorer och 
interna faktorer som kan ge indikationer på huruvida en organisation även i framtiden 
kommer att vara konkurrenskraftig eller ej. (Olve m fl, 1999) Utifrån dessa utgångspunkter 
kom Kaplan och Norton att utveckla ett formellt styrmedel som tar hänsyn till en organisation 
ur både ett finansiellt respektive icke finansiellt perspektiv. Vidare försöker styrmedlet skapa 
en balans mellan en organisations kortsiktiga respektive långsiktiga strategier. Det styrmedel 
namngavs till det balanserade styrkortet. (Kaplan & Norton, 1999) 

3.5 Balanserade styrkortet  
Det balanserade styrkortet ska syfta till att länka ihop en organisations vision och strategi med 
den operativa verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 2000). Den kortsiktiga operativa 
styrningen sammankopplas med den långsiktiga visionen och strategin (Amaratunga m fl, 
2001). Det balanserade styrkortet är uppbyggt av både finansiellt respektive icke finansiella 
perspektiv. De perspektiv som blivit vedertagna accepterade i det balanserade styrkortet, se 
figur 3-2, är förutom det traditionella finansiella perspektivet, ett externt orienterat 
kundperspektiv, ett internt perspektiv samt ett lärande- och tillväxtperspektiv. (Lindvall, 
2001) 

 
Figur 3-2. Det balanserade styrkortet med centrala inslag. Källa: Ax m fl, 2003,  sid. 672. 

Det traditionella finansiella perspektivet finns kvar i det balanserade styrkortet och återspeglar 
de finansiella krav som ägarna ställer på organisationen (Ax m fl, 2003). För att på lång sikt 
kunna åstadkomma ett förbättrat finansiellt resultat ska de finansiella målen ha en direkt 
koppling till de övriga perspektiven. Det ska framgå hur mål och styrtal i de andra 
perspektiven bidrar till att öka det ekonomiska resultatet. (Kaplan & Norton, 1999) Inom 
kundperspektivet ska mål spegla kundernas syn på service och kvalitet. Dessa mål ska 
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omvandlas till mätetal som kan användas för att representera de faktorer som anses vara 
viktiga för kunderna. De utvalda mätetalen ska kunna kopplas till det finansiella perspektivet, 
eftersom det är kunderna som ska förverkliga en organisations finansiella målsättning. 
(Amaratunga m fl, 2001) 
 
De interna processerna är en förutsättning för att en organisation ska kunna erbjuda de värden 
som lockar och håller kvar kunderna i de utvalda marknadssegmenten, därigenom även 
indirekt tillgodose de förväntningar som ägarna har på ekonomiskt avkastning (Kaplan & 
Norton, 1999). För att möta kundernas förväntningar ska mätetal från kundperspektivet kunna 
kopplas mot mätetal för de interna processerna (Bruzelius & Skärvad, 2000). Högsta 
ledningen i en organisation måste vara överens om vilka mål och mätetal som ska användas 
för interna processer samt tydligt kommunicera ut dessa till de anställda på en operativ nivå 
(Amaratunga m fl, 2001). 

3.5.1 Orsak-verkan samband 
Kaplan & Norton (1999) anser att ett korrekt upprättat styrkort ska baseras på orsak-verkan 
samband som härleds ur strategin och som sammanlänkar olika mål och styrtal. Aramatunga 
m fl (2001) betonar att för varje perspektiv ska kritiska nyckelfaktorer identifieras och utifrån 
dessa ska mål och styrtal formuleras. De formulerade målen och styrtalen bildar underlag för 
olika handlingsplaner för den operativa verksamheten. Kaplan och Norton (1999) menar även 
att sambanden mellan styrkortets mål och styrtal i de olika perspektiven ska visa på hur de 
bidrar till att uppnå de finansiella målen. När dessa samband inte är tydliga och det inte leder 
till ett bättre ekonomiskt resultat finns det en risk för att ledning och anställda tappar tilltron 
till styrkortets användning. Antagandet om att det råder en orsak-verkan samband mellan de 
olika perspektiven menar Nørreklit (2000) utgör ett centralt inslag i det balanserade styrkortet. 
Icke finansiella mätetal ska kunna användas för att förutse framtida ekonomiska resultat. 
Schneiderman (1999) för en likvärdig diskussion och menar att det råder en komplexitet och 
osäkerhet kring orsak-verkan sambandet för styrkortet. Det går med säkerhet inte påvisa att en 
positiv effekt på icke finansiella mätetal direkt kan kopplas till ett bättre ekonomiskt resultat. 
Utan ofta sker förbättringar av icke finansiella mätetal vid en tidpunkt, och som vid en senare 
tidpunkt leder till ett utslag på det ekonomiska resultatet. 
 
Även om icke finansiella mål uppfylls behöver inte det innebära ett bättre ekonomiskt 
resultat. En ökad kundnöjdhet inverkar inte nödvändigtvis på ett ekonomiskt resultat. Förvisso 
kan sambandet under vissa perioder korrelera, men det behöver i sin tur inte innebära att det 
råder kausalitet. I många fall kan det istället vara externa faktorer som inverkar på ett orsak-
verkan samband och under en sådan situation kan en organisation i liten grad påverka utfallet. 
(Schneiderman, 1999) Orsak-verkan samband kan upplevas vara enkelt att åstadkomma i 
teorin, men vid det praktiska genomförandet kan det möta på svårigheter. En svårighet består i 
hur en organisation ska kunna säkerställa att slutresultatet påverkar organisationens finansiella 
status när mål och styrtal sammanlänkas i orsak-verkan samband. Hur väl ett balanserat 
styrkort faller ut i organisationen beror i hög grad på hur det utformas och implementeras i en 
organisation. (Ax m fl 2003) 

3.5.2 Utformning av ett balanserat styrkort 
Det finns inga direkta riktlinjer för hur ett balanserat styrkort ska utformas för att det ska vara 
applicerbart på vilken organisation som helst, utan snarare råder det en stor oklarhet kring hur 
innebörden av ett balanserat styrkort ska tolkas (Lindvall, 2001). En förklaring till detta kan 
ges från att mätningar av icke finansiella mätetal är ett relativt nytt område, i förhållande till 
finansiella mätetal som genomgått mer än ett sekel av utveckling och förfining 
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(Schneiderman, 2001). Emellertid är en viktig utgångspunkt när ett balanserat styrkort ska 
utformas att vara medveten om att varje organisation präglas av sin unika situation och därför 
måste utforma sitt egna balanserade styrkort (Lindvall, 2001). Det kan innebära att stora 
organisatoriska resurser behöver läggas på att utforma ett balanserat styrkort, eftersom det inte 
är fullt möjligt att kopiera hur andra organisationer har löst utformningen av ett balanserat 
styrkort (Olve m fl, 1999). 
 
Om styrkortet ska bli effektivt måste det spegla en organisations vision och strategi samt vara 
initierat i från ledningen. För om ledningen även i fortsättningen väljer att tillämpa operativa 
uppföljningar som betonar kortsiktiga mål kommer det enbart att undergräva en 
implementering av ett balanserat styrkort. (Kaplan & Norton, 1999) Även om styrkortet 
lyckas att kommunicera organisationens vision och strategi ner till anställda på operativ nivå 
finns det risker förenat med mätningar av finansiella respektive icke finansiella mätetal (Olve 
m fl, 1999). Det kan finnas risk att själva mätningarna hamnar i fokus men att ändamålet med 
mätningarna hamnar i bakgrunden. Likaså kan mätningar av olika mätetal komma att 
genomföras på operativ nivå bara för att det är möjligt, och inte för det är mest väsentligt. 
(Lindvall, 2001) Det är viktigt att begränsa antalet mätetal i de olika perspektiven till högst ett 
fåtal. När många mätetal används finns det en stor risk för att uppmärksamheten på det som är 
viktigt går förlorat i mängden av all insamlad information. (Waal, 2001) En annan risk är att 
organisationer tenderar att förflytta tyngdpunkten mot att mätetal utformas till fördel av 
finansiella mätetal gentemot icke finansiella mätetal. Det gör att ett större fokus riktas mot det 
finansiella perspektivet snarare än mot de icke finansiella perspektiven som enligt 
grundtanken med det balanserade styrkortet ska generera ett ekonomiskt utfall, genom så 
kallat orsak-verkan samband. (Schneiderman, 2001) 
 
För många organisationer som utformar ett balanserat styrkort blir det enbart ett komplement 
till den styrning som redan finns etablerad. En orsak till det utgörs av svårigheten att 
omedelbart göra sig av med en etablerad och förhållandevis accepterad metod till förmån för 
något oprövat. Invändningar har bland annat kommit från ledningshåll att det förekommit 
svårigheter med att ställa om till en annan styrfilosofi än vad de är vana vid. (Lindvall, 2001) 
Dessa invändningar kan grundas på att arbetet med att utforma ett balanserat styrkort ofta 
anses vara omfattande, byråkretiskt och komplicerat. Vidare kan det vara svårt att samordna 
arbetet samt förena olika åsikter och viljor kring fastställande av strategiska målsättningar. 
(Ax m fl, 2003) Andra invändningar kan komma på att styrkortet inte klarar av alla viktiga 
styruppgifter, såsom budgetering och beräkning av kostnadspåslag vid produktkalkylering. 
Däremot utesluter inte den ena styrfilosofin den andra, utan en budget kan mycket väl utgöra 
en grund för målformulering i ett styrkorts finansiella perspektiv. (Lindvall, 2001) När ett 
balanserat styrkort används som komplement till en etablerad styrning i en organisation kan 
det bidra till en ökad arbetsbörda och mer administrativt arbete (Schneiderman, 2001). Utöver 
det är det troligt att nya rutiner och system för datainsamling, bearbetning och rapportering 
behöver byggas upp (Ax m fl, 2003). 
 
Det är nödvändigt att koppla incitament i form av ekonomiska belöningar till mätningar för att 
få de ansvariga att agera i önskad riktning (Lindvall, 2001). Utformningen av 
belöningssystem har också en koppling till de formella styrmedlen. Till belöningssystem 
räknas såväl utformning av karriärvägar som löne- och provisionssystem. (Samuelson, 1999) 
En bland de vanligaste syftena med belöningssystem är att motivera anställda till att utföra 
sina arbetsuppgifter utöver det som förväntas av dem (Ax, 2003). De ekonomiska 
belöningarna ska styra de anställda mot ett önskat beteende (Källström, 1990). Belöningar kan 
även vara av icke finansiell karaktär, såsom utvidgning av ansvar och befogenheter (Ax m fl, 
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2003). Det finns även risker förenat vid användning av olika typer av belöningssystem i form 
av att det kan skapa incitament till att manipulera data för att skapa en mer positiv bild av en 
enhets insats (Kullvén, 2001).   

3.5.3 Implementering av ett balanserat styrkort 
Det finns inga standardlösningar för hur en organisation ska implementera ett balanserat 
styrkort, utan i själva verket påverkas en implementering av faktorer såsom organisationens 
tidigare erfarenhet av förändringsarbete och organisationskultur (Olve m fl, 1999). Vad som 
kännetecknar förberedelser inför en implementering av ett balanserat styrkort är att 
organisationer ofta har positivt ställda förväntningar på vad det kan föra med sig. Det har visat 
sig, trots den positiva inställningen till balanserade styrkortet, att endast ett fåtal 
organisationer framgångsrikt och under en längre tid använt sig av styrkort. (Olve m fl, 2003)  
Det finns studier gjorda som pekar på att cirka 70 procent av implementering av balanserade 
styrkort misslyckas (McCunn, 1998). Med framgångsrik implementering menas att 
organisationer fullt ut implementerat ett balanserat styrkort och att operativa enheter följs upp 
utefter styrtal i ett balanserat styrkort (Lindvall, 2001). För att lyckas med en introducering av 
ett balanserat styrkort måste anställda arbeta tålmodigt och målinriktat under många år innan 
organisationen kan hävda att inriktningen på styrningen har ändrats (Olve m fl, 2003). Det 
krävs att ledningen för en organisation sätter upp målsättningar för styrtalen i det balanserade 
styrkortet som sträcker sig åtminstone tre till fem år framåt. Ställs målsättningarna upp i ett 
kortare perspektiv finns det en risk att projektet kan komma avbrytas när de kanske 
överdrivna förväntningarna börjar avta och att det balanserade styrkortet inte börjar visa 
konkreta resultat. (Kaplan & Norton, 1999) I ett sådant läge krävs att en organisation har 
tillgång till att kunna lägga ytterligare resurser på att få projektet att fortskrida framåt (Olve 
m fl, 2003). Detta är förenat med att ett balanserat styrkortsprojekt ofta blir omfattande och 
därmed resurskrävande (Olve m fl, 1999). 
 
Förslaget till att implementera ett balanserat styrkort och göra det till ett formellt styrmedel i 
en organisation initieras ofta av entusiaster. Det är inte ovanligt att en anställd som innehar en 
ledande position fått idén efter att ha besökt någon konferens där det balanserade styrkortet 
diskuterats. (Olve m fl, 2003) Den anställde i fråga kan ha tyckt att själva tanken bakom ett 
balanserat styrkort låtit enkelt, och inte lagt några direkta funderingar över att det krävs stora 
resurser och engagemang för att genomföra projektet med ett gott resultat utan att misslyckas 
(Olve m fl, 1999). Utan snarare finns det en övertygelse bland dessa entusiaster om att kunna 
undvika att gå i samma fälla som de organisationer gjort som avbrutit sina projekt med ett 
balanserat styrkort. Den anledning till varför just denna organisation skulle klara det bättre 
framläggs ofta som att de organisationer som misslyckats lagt alltför stor vikt på finansiella 
styrtal och för lite på icke finansiella styrtal. (Olve m fl, 2003)  
 
En grundläggande förutsättning för att en implementering av ett balanserat styrkort ska bli 
lyckosamt är att projektet är väl förankrat hos ledningen i en organisation. Anledningen är att 
det ofta tar mycket lång tid att få en hel organisation att förstå tankarna bakom konceptet och 
vad det kommer att betyda för den anställde på operativ nivå. (Olve m fl, 1999) Om projektet 
inte ges tid att utvecklas kan det få omvänd effekt och skapa motsättningar bland de anställda 
på operativ nivå på grund av att de uppfattar styrkortet som ett nytt sätt för att kontrollera 
arbetet. (Olve m fl, 2003) Det gäller att ledningen i en organisation visar för de anställda på 
operativ nivå att resurser i form av tid, engagemang och utbildning kommer att avsättas för att 
implementeringen ska få avsedd effekt. Det har visat sig att organisationer misslyckats med 
implementering av ett balanserat styrkort eftersom inte tillräckliga resurser avsattes till 
projektet. (Olve m fl, 1999). 
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4 Empiri 
All information som presenteras i detta avsnitt är hämtat från genomförd intervju med Göran 
Låstberg på företaget Parafon Akustik AB samt från informationsmaterial från företaget. 

4.1 Parafon Akustik AB 
Parafon Akustik AB är ett tillverkande företag av teknisk isolering. De produkter som 
tillverkas är ljudisolering för inredningsakustik för rum och lokaler med höga hygienkrav, för 
industriproduktion samt för reducering av inomhus- och utomhusbuller. På de marknader där 
företaget agerar finns förutom Parafon Akustik AB även ytterligare två konkurrerande företag 
som tillhandahåller likvärdiga produkter. Dessa konkurrenter har i förhållande till Parafon 
Akustik AB en mycket större marknadsandel och kan ses som marknadsledare samt som 
prissättare.  
 
Företaget är organisatoriskt uppbyggt med få hierarkiska nivåer. Det finns en verkställande 
direktör och fem avdelningar som representerar ledningen. De fem avdelningarna är indelade i 
försäljning, administration, produktion, underhåll och kvalitet, se figur 4-1.  

 
Figur 4-1. Organisatorisk uppbyggnad av Parafon Akustik AB. Källa: Göran Låstberg, 2006. 

Parafon Akustik AB är ett dotterbolag till mineralullskoncernen Paroc Group. Innan Paroc 
Group tog över ägaransvaret har Parafon Akustik AB under olika tidsperioder präglats av 
olika former av ägarstrukturer. Nuvarande ägarstruktur representerar en industriell ägare, men 
tidigare har det även förekommit ägarstrukturer som representerats av finansiella ägare som 
haft ett intresse i företaget. 

4.2 Ekonomisk styrning i Parafon Akustik AB 
Eftersom företaget inte är marknadsledande och att det är marknaden som sätter priserna gör 
det att företaget inte direkt kan påverka sina försäljningsvolymer. Ur ett 
ekonomistyrningsperspektiv får det konsekvenser i form av att företaget inte har möjlighet att 
styra sina intäkter utan endast kan fokusera på att hålla nere kostnaderna för tillverkningen av 
produkterna. Eftersom det i en viss utsträckning finns möjligt att påverka kostnaderna utgör 
företagets ekonomistyrning en central roll i det avseendet att ha kontroll över samt minimera 
kostnader för produktion. Företagets ekonomistyrning syftar främst till att styra verksamheten 
mot att uppnå maximal vinst åt ägarna. Budgetmål ställs upp och följs upp, vidare följs även 
avvikelser för budgeterade kostnader upp. På lång sikt arbetas det kontinuerligt med att finna 
olika former av kostnadsbesparingar som kan ge positiva effekter på det finansiella resultatet. 
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Ansvaret för ekonomistyrningsarbetet i Parafon Akustik AB ligger på anställda inom 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen gör tillsammans med marknadsansvariga upp 
prognoser och budgetar för kommande räkenskapsår, dock ligger ansvaret för budgetarna på 
de anställda på ekonomiavdelningen. Det finns små möjligheter för anställda på 
ekonomiavdelningen att påverka utfallet för ett kommande resultat och anledningen till det 
kan kopplas till ägarstrukturen i företaget. Däremot finns det möjligheter för 
produktionsavdelningen att påverka det ekonomiska utfallet genom att ständigt arbeta med att 
försöka förbättra tillverkningsprocessen för hur produkterna tillverkas. För att fastställa 
budgetarna krävs information om vilken efterfrågan som produkterna förväntas ha. En viss 
indikation på hur efterfrågan på företagets produkter framöver kan komma att se ut kan fås av 
att titta på hur byggkonjunkturen utvecklas. Det finns en svag korrelation mellan 
nybyggnation och efterfrågan av företagets produkter, även om den är komplex. Företagets 
produkter brukar vanligtvis efterfrågas cirka två år efter en igångsättning av en nybyggnation. 
Den långa tidsskillnaden mellan en uppgång i byggkonjunkturen och efterfrågan på företagets 
produkter gör att det är svårt att förutse vilken volym av företagets produkter som kommer att 
efterfrågas under ett kommande räkenskapsår.  
 
Tyngdpunkten inom ekonomistyrningen ligger på formella styrmedel, såsom budget och 
produktkalkylering. Denna inriktning på ekonomistyrningen har sin utgångspunkt utifrån att  
Paroc Group, som är ägare till Parafon Akustik AB, har krav på att ett visst resultat ska 
genereras. För Parafon Akustik AB är det viktigt att arbeta mot att uppnå kraven, då det 
annars kan komma att finnas en risk att ägaren överväger andra alternativ såsom försäljning 
av bolaget. De formella styrmedlen utgör således verktyg för att åstadkomma kontroll över 
framförallt kostnader i företaget. Genom att ha kontroll över kostnader skapas förutsättningar 
för att kunna genera vinst åt ägarna. Intäkterna kan företaget inte styra över eftersom det är 
marknaden som styr efterfrågan. 
 
Inriktningen på ekonomistyrningen präglas av att ägarna har preciserat ett ekonomiskt ansvar 
på Parafon Akustik AB och det återspeglas i den organisatoriska struktur som råder inom 
företaget. Formellt är det ledningsgruppen som styr och fattar alla beslut som är av betydande 
karaktär. Däremot förekommer det även ibland diskussioner mellan försäljningsansvariga och 
markandsansvariga som kan utmynna i att informella procedurer används som leder till att 
informella beslut tas. Likaså kan det förekomma att informella procedurer används på 
produktionsledningsmöten som genomförs varje dag där den operativa verksamheten följs 
upp. Anledningen till att informella procedurer används är att det ibland måste fattas snabba 
beslut kring en fråga och att i det läget gå via formella procedurer skulle ta onödigt lång tid. 
Vidare gör företagets storlek det också möjligt att till en viss nivå tillåta att informella 
procedurer används, eftersom det beslutsfattande är mer flexibelt och kan gynna företaget. 
Om informella procedurer används över en acceptabel nivå finns det en stor risk att företagets 
ekonomistyrning hamnar i en form av anarki. Visserligen kan informella procedurer ge 
snabbare beslutsväg, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att det resultat som var 
tänkt uppnås. Själva organisationskulturen är en blandning mellan den svenska nationella 
kulturen av att uppnå beslut i samråd och den nationella kultur som råder där ägarna kommer 
ifrån, vilket karaktäriseras av ett mer hierarkiskt synsätt på hur en organisation ska styras. 
 
Det finns en tradition inom företaget som sträcker sig långt tillbaka i tiden där företagets 
verksamhet utvärderas utifrån finansiella mätetal. Denna tradition har till viss del uppkommit 
ifrån att företaget haft många ägare, både finansiella och industriella, vars primära syfte har 
varit att få ut maximal vinst från företaget. Detta har medfört att företaget främst kommit att 
arbeta med framtagande av ekonomisk information och analyser. För framtagande av 
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ekonomisk information och analyser använder sig företaget av ett begränsat antal finansiella 
mätetal, såsom årets resultat före finansiella poster och skatter, årets resultat före finansiella 
poster, skatter och avskrivningar och bruttointäkt. Företaget ser dock en risk med att icke 
finansiella aspekter kan förbises om fokusering enbart göra på finansiella mätetal. Därför 
kompenserar företaget de finansiella mätetalen med icke finansiella mätetal i produktionen.  
 
Det ses som betydelsefullt att få information kring olika icke finansiella mätetal produktion, 
då en förändring av dessa mätetal kan få en direkt inverkan på ett ekonomiskt utfall. Därav 
använder sig företaget av ett begränsat antal icke finansiella mätetal som är kopplat mot 
produktion och som utgör ett komplement till de finansiella mätetalen. Inom produktion 
används icke finansiella mätetal, såsom kvadratmeter per mantimme, linjehastighet 
kvadratmeter per minut, primautbyte och tidsutbyte. Innebörden av mätetalen är att 
kvadratmeter per mantimme beskriver produktionseffektiviteten, linjehastighet beskriver 
hastigheten produkterna förflyttar sig utmed linjen, primautbyte beskriver andelen produkter 
som är korrekta och tidsutbyte beskriver antalet stopp som inträffar på linjen. Däremot har 
företaget inte strävat efter att få en koppling mellan de icke finansiella mätetalen och de 
finansiella mätetalen. Utan de icke finansiella mätetalen används främst i produktion där de 
anställda får ta del av utfallet av mätetalen. Förutom de icke finansiella mätetal som är 
kopplade mot produktion strävar företaget efter att uppnå andra icke finansiella aspekter, 
såsom att anställda trivs på arbetet och är friska. När anställda trivs på arbetet och är friska 
inverkar det indirekt även på företagets ekonomiska resultat. Även om icke finansiella 
mätetalen är viktiga för företaget är det trots allt de finansiella mätetalen som väger tyngst. De 
icke finansiella mätetalen ses som ett komplement till de finansiella mätetalen. Anledningen 
till att icke finansiella mätetal ses som ett komplement är att det är vinsten som styr 
verksamheten och som också garanterar företagets överlevnad.   
 
En konsekvens av att företaget haft olika typer av ägarstrukturer, både finansiella och 
industriella, har gjort att företaget inte fullt ut haft möjlighet att arbeta med en långsiktig 
strategi. När det rör sig om finansiella ägare är det vanligt att dessa företag endast äger 
företaget i maximalt fem år, därefter säljs det vidare. Utan snarare har företaget fått fokusera 
på att sammanbinda den kortsiktiga strategin med den operativa verksamheten. Det har fört 
med sig att företaget av tradition aldrig tar sig an riskfyllda projekt som varar ett par år framåt 
i tiden, såvida inte projektet initierats av ägarna. När riskfyllda projekt initieras av ägarna 
brukar styrningen vara mycket strikt reglerad. 

4.3 Balanserade styrkortet 
Det balanserade styrkortet var vid den tidpunkten när företaget kom i kontakt med det ett 
nyligen utvecklat och oprövat styrmedel, vars utfall av dess praktiska tillämpning bland 
företag som använt det inte direkt fanns dokumenterad. Det föll sig därför ganska naturligt för 
företaget att klassificera styrmedlet som ett riskfyllt projekt vars förutsättningar och 
konsekvenser var tvungna att övervägas noggrant först innan det ens kunde bli aktuellt att 
diskutera en användning av det balanserade styrkortet i företaget.  
 
Innan kännedomen om det balanserade styrkortet arbetade företaget redan informellt med mål 
samt finansiella och icke finansiella mätetal. Med det balanserade styrkortet skulle det 
innebära att mål och mätetal formellt ordnades till olika perspektiv. Eftersom företaget inte 
informellt använde sig av icke finansiella mätetal som täckte samtliga perspektiv skulle det 
innebära att nya mätetal behövde utvecklas. Med ett balanserat styrkort skulle det ställas krav 
på att icke finansiella mätetalen skulle kunna kopplas mot finansiella mätetal, och därav ge 
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utfall på det ekonomiska resultatet. Rent konkret skulle det innebära att ekonomi sätts på icke 
finansiella mätetal, såsom att sätta arbetsackord utifrån icke finansiella mål och mätetal.  
 
Parafon Akustik ger sin syn på om ett balanserat styrkort skulle ha användys i företaget så 
skulle beståndsdelarna representeras av grupperna kund, lärande, internt och finansiellt. Inom 
gruppen kunder skulle en årlig blankett med förfrågningar som skickas ut till kunder 
återfinans, leveranssäkerhet, leveransprecision, säljarens attityder och produktkvalitet. Inom 
gruppen lärande finns inte mycket delge eftersom arbetsuppgifterna inte kräver specialist 
kompetens utan medarbetarna lär sig uppgifterna allt eftersom. Industriellt sett finns inget 
behov för fler mätetal till följd av att företaget i sig inte är ett kunskapsföretag. Inom gruppen 
internt används mätetalet kvadrat meter per minut och primautbyte. Inom gruppen finansiellt 
används främst mätetalet EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 
Amortization). Informellt arbetar företaget på ett likt sätt som ett balanserat styrkort är 
utformat på men för att få det formellt så skulle de informella mätetalen behöva formaliseras 
till olika perspektiv. Om Parafon Akustik hade genomfört att arbeta utefter ett balanserat 
styrkort hade företaget fått koppla kortsiktig strategi till mätetalen inom de olika perspektiven. 
Förutsättningar som anses vara nödvändiga för att det ska vara försvarbart att använda icke 
finansiella mätetal är att det går att få en koppling mot finansiella resultat. Det är osäkert om 
vinsten skulle bli större om företaget införde balanserade styrkortet eller likvärdigt resultat av 
en förändrad organisation, en analys hade behövt gjorts mellan vinst och kostnad. Ju billigare 
produktion företag har ju dyrare är det att anpassa styrmedel till företaget. Om införandet av 
ett balanserat styrkort hade införts så var det troligt att det hade kommit invändningar från de 
olika avdelningarna produktion, marknad och ekonomi. Det till bakgrund av att de olika 
avdelningarna är vana vid att arbeta utefter olika inarbetade styrmedel som företaget använder 
sig av. Vidare opererar Parafon Akustik på en mycket mogen marknad och det är svårt att 
komma med nya mätetal utan det gäller snarare att titta på och förbättra processer som redan 
finns. 

4.3.1 Orsak-verkan samband 
För att få till en orsak och verkan samband skulle det krävas en process för att först identifiera 
kritiska nyckelfaktorer och utifrån den formulera mål och styrtal. Det som talade emot var att 
företaget inte såg hur det ska kunna användas för att få fram prognoser för framtiden och 
resultatet skulle förmodligen bli begränsat. Det skulle finnas en risk att processen skulle 
uppfattas som onödig. Det skulle visserligen vara möjligt att använda separata mätetal och 
mål för de olika perspektiven men det uppfattades som svårt att koppla icke finansiella 
mätetal till finansiella mätetal. Att mäta är inte svårt utan det är nyttan av informationen som 
är det viktiga. En viktig faktor för att lyckas är att det finns en tilltro till konceptet och att det 
blir väl insålt inom företaget innan implementering så att en acceptans uppnås samt måste det 
ge ett finansiellt resultat. Om det skulle innebära kostnader måste de täckas samt ge vinst 
framåt, en positiv effekt måste tydligt kunna påvisas. Vidare anser Parafon Akustik att det 
finns en risk att företaget inte ser effekten mellan det icke finansiella och finansiella resultatet 
förrän långt senare. 
 
Parafon Akustik menar att det finns ett direkt samband mellan reklamationer och det 
ekonomiska resultatet, då de är tätt sammankopplade. Fel i produkter leder till reklamationer 
och påverkar i sin tur kundnöjdhet. Men det finns också fall där kunder är nöjda men ändå 
köpet nästa gång från en av konkurrenterna istället. Det behöver dock inte betyda att kunden 
är missnöjd utan kan exempelvis bero på att kunden kräver ett visst material som inte Parafon 
Akustik kan tillhandahålla. Parafon Akustik påverkas såsom andra företag också av externa 
faktorer såsom konkurser, byggkonjunktur och import av likvärdiga produkter. En av 
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svårigheter som Parafon Akustik ser med orsak verkan samband är hur mål och mätetal ska 
länkas samman från de olika perspektiven så att de kan kopplas till ett finansiellt resultat.  

4.3.2 Utformning av ett balanserat styrkortet 
När Parafon Akustik tittade på det balanserade styrkortet fanns det inga tydliga riktlinjer för 
hur det skulle kunna utformas och appliceras, utan det hade inneburit att företaget skulle fått 
göra en helt unik anpassning för att passa in ett balanserat styrkort i företaget. Dock fanns 
grunderna i flertalet mätetal eftersom det inte var någon större skillnad mellan de finansiella 
mätetalen i det balanserade styrkortet jämfört med de traditionella finansiella mätetalen, de 
fungerar på ett likvärdigt sätt. Det hade varit möjligt att lägga resurser på att utforma ett eget 
balanserat styrkort anpassat efter Parafon Akustiks situation förutsatt att beslutet kommit 
uppifrån organisationen. Ett beslut uppifrån hade troligtvis också medfört att tålamod givits 
till att bortse från kortsiktiga mål för att få det balanserade styrkortet genomfört inom 
företaget. Det får inte bli ett mätande för mätandets skull, så att företaget mäter en massa 
parametrar och att informationen inte därefter används. 
 
Om projektet med balanserat styrkort hade genomförts så skulle det ha innefattat ett begränsat 
antal mätetal och mål i varje perspektiv. För att de icke finansiella mätetalen skulle få lika stor 
genomslagskraft som de finansiella mätetalen krävs att icke finansiella mätetalen kan 
användas på samma sätt som de finansiella mätetalen. Vidare hade det balanserade styrkortet 
mest troligt blivit ett komplement snarare än ersättning av nuvarande ekonomisk styrning, 
detta tillföljd av den enkla anledningen att det balanserade styrkortet inte var beprövat i 
företaget. Om företaget infört det balanserade styrkortet hade det troligtvis kommit 
invändningar från användarna av balanserade styrkortet. Det skulle krävas övertygelse för 
övervinna varför det är bättre än traditionell ekonomistyrning. 
 
För att utforma ett balanserat styrkort krävs resurser, något som i så fall måste tillges uppifrån 
organisationen. Vidare hade det krävt utbildning i konceptet och hur det ska utformas. Det 
skulle vara ett krav att det är lätt att arbeta med och en anpassning till Parafon Akustiks 
verksamhet måste anpassas. Ett lyckat införande av ett balanserat styrkort skulle förmodligen 
innefatta någon form av incitament såsom ekonomiskt. Ett påtvingande skulle troligtvis 
innebära ett motstånd bland användarna tillföljd av att de kan ses som en extra belastning. 

4.3.3 Implementering av ett balanserat styrkort 
Inom Parafon Akustik finns det en erfarenhet som går tillbaka många år i tiden av att 
implementera olika former av styrsystem. Vad som krävs av nya styrsystem är att företaget 
ska kunna förvänta sig ett ekonomiskt utbyte i form av att få ut mer i tid och pengar än vad 
som företaget investerat i. Om ett projekt med balanserat styrkort hade genomförts så skulle 
företaget också förvänta sig att det genomförts fullt ut i organisationen. Utifrån ett 
tidsperspektiv skulle företaget gett projektet maximalt ett år för att få fäste i den dagliga 
operativa verksamheten, längre får det inte ta. Beträffande resurser under olika projekts 
införande så är det troligt att Paroc tillsätter extra resurser om så krävs om projekten inte går 
så bra och det krävs för att få projekten klara. För Parafon Akustiks del var det en i företaget 
som hade sett och hört talas om balanserade styrkortet och tänkt att det eventuellt kunde vara 
något för Parafon Akustik att använda sig av i den dagliga operativa verksamheten. Från 
företagets sida var entusiasmen sval och någon övertygelse bland anställda fanns inte. Men 
om det hade genomförts så hade företaget förväntat sig att det skulle ge ett positivt resultat i 
form av tid och pengar. 
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De faktorer som avgjorde att företaget Parafon Akustik inte valde att gå vidare med att 
implementera balanserade styrkortet var att det inte fanns någon tro på att det skulle ge de 
effekter som företaget hoppats på. Effekten skulle vara osäker och det skulle krävas 
ytterligare utbildning av anställda. Parafon Akustik anser att dagens tillämpade traditionella 
styrmedel väl täcker företagets behov. Företaget måste göra avvägningar mellan vinst och 
kostnad som ett projekt för med sig. De inte skulle vara hjälpa av ett balanserat styrkort och 
det skulle mest troligt inte att påverka ekonomin på något sätt. 
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5 Analys 
I detta avsnitt görs en analys över den ekonomiska styrning som tillämpas vid Parafon 
Akustik. Analysen avser att kartlägga orsaker till varför företaget valde att inte implementera 
det balanserade styrkortet. 

5.1 Ekonomisk styrning  
Källström (1990) menar att inom företag så förekommer det informell styrning som utgörs av 
sociala relationer i ett företag och att informell styrning sällan är dokumenterad. Trots att 
ledningsgruppen utgör den formella styrningen så förekommer det ibland informell styrning 
hos Parafon Akustik i form av diskussioner mellan försäljningsavdelning och 
marknadsavdelningen som kan utmynna i att informella procedurer används. Dessa informella 
diskussioner kan sedan också utmynna i att informella beslut tas. Informella beslut kan även 
förekomma att de tas på produktionsmötena som hålls varje dag i den operativa 
verksamheten. Ibland måste snabba beslut tas och då kan det förekomma att formella 
beslutsvägar frångås till förmån för att få ett beslut tagit snabbt. Just snabba beslut är något 
som Källström (1990) anser kan behövas tas ibland om det rör sig om problem som snabbt 
behöver omhändertas av företaget. Bruzelius & Skärvad (2000) anser att kultur inom 
organisationer består av kommunikation, normer för hur individer ska förhålla sig till 
varandra och hur beslut tas. Inom Parafon Akustik är organisationskulturen en blandning 
mellan traditionell svensk kultur där beslut tas i samråd och en kultur som karaktäriseras av en 
mer hieratisk synsätt där beslut tas uppifrån.  
 
Bruzelius & Skärvad (2000) påpekar på att i vissa organisationer är fördelning av ansvar och 
styrning mot ekonomiska mål viktigt. Dessa organisationer brukar ofta vara utformade som 
resultatenheter eller räntabilitetenheter. Ax m fl (2003) menar att en resultatenhet 
kännetecknas av att organisationen ansvarar för intäkter och utgifter. Parafon Akustik utgörs 
av att vara en resultatenhet som ansvarar för sina intäkter och kostnader. Parafon Akustik har 
en industriell ägare där fokus ligger på att ge ekonomisk avkastning till ägarna. Bergstrand 
(1993) anser att för en resultatenhet utgör budgetering och produktkalkylering viktiga 
styrmedel. Inom Parafon Akustik ligger fokus på formella styrmedel såsom budget och 
produktkalkylering. När fokus ligger på att genera vinst till ägarna finns det en risk menar 
Bergstrand (1993) att resultatenheter blir mindre benägna att ta sig an riskfyllda projekt och 
för de projekt som väljs ut så ställs det höga krav på att slutresultatet blir som förväntat. 
Parafon Akustik ägs av ägare som har ett kortsiktigt egenintresse i form av en kortsiktig 
strategi, detta gör att det är svårt för företaget att få resurser till att genomföra riskfyllda 
projekt såsom det balanserade styrkortet som kräver ett antal år för att lyckas.  

5.2 Balanserade styrkortet 
Bruzelius & Skärvad (2000) försöker ge en förklaring till att det balanserade styrkortet ska 
sammanlänka en organisations vision och strategi med den operativa verksamheten. Vidare 
försöker Amaratunga m fl (2001) förklara hur den kortsiktiga operativa styrningen 
sammankopplas med den långsiktiga visionen och strategin. Lindvall (2001) beskriver 
uppbyggnaden av det balanserade styrkortet som att det består av både finansiella och icke 
finansiella perspektiv, där perspektiven utgörs av kund, internt, lärande och slutligen 
finansiellt. Parafon Akustik har valt att komplettera de finansiella mätetalen med icke 
finansiella mätetal i produktionen. Företaget använder sig av ett begränsat antal informella 
icke finansiella mätetal såsom exempelvis kvadratmeter per minut och kvadratmeter per 
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mantimme. Informellt arbetar Parafon Akustik på sätt som är likt det balanserade styrkortet 
för icke finansiella mätetal. Ax m fl (2003) förklarar att det traditionella finansiella 
perspektivet finns kvar i det balanserade styrkortet. Om balanserat styrkort skulle använts av 
Parafon Akustik så hade det inom det finansiella perspektivet främst ha utgått ifrån mätetalet 
EBITDA. Vidare hade den kortsiktiga strategin fått kopplats till de olika mätetalen som 
används. En av förutsättningarna som anses nödvändiga för att det ska vara försvarbart att 
använda icke finansiella mätetal är att det är möjligt att få en sammankoppling med de 
finansiella mätetalen. 

5.2.1 Orsak-verkan samband 
Kaplan & Norton (1999) anser att ett upprättande av balanserade styrkort ska utgå ifrån att ett 
orsak-verkan samband uppfylls, där mätetal och mål sammanlänkas med strategin. För 
Parafon Akustik hade det inneburit att en ny process fått skapats för att identifiera mätetal och 
mål som i sin tur fått kopplas till strategin. Amaratunga (2001) menar att mätetal och mål i de 
olika perspektiven bildar underlag för olika aktiviteter inom de olika perspektiven. Detta är 
något som Parafon Akustik hade svårt att se när de granskade konceptet utan snarare var det 
så att företaget såg en begränsad användning av att få fram prognoser för framtiden och att 
resultatet förmodligen skulle bli begränsat. Risken fanns att processen skulle uppfattas som 
onödig och byråkratiskt. Kaplan & Norton (1999) påpekar att sambanden från de olika 
perspektiven ska bidra till att uppnå de finansiella målen men om sambanden inte är tydliga 
finns det en risk att ledningen tappar tilltron till styrkortets användning. Parafon Akustik anser 
att det är svårt att koppla icke finansiella mätetal till finansiella mätetal. I likhet med vad 
författarna anser så skulle det för Parafon Akustik vara fullt tänkbart att använda sig av 
separata mätetal och mål i de olika perspektiven. 
 
Nørreklit (2000) anser att ett centralt inslag i det balanserade styrkortet är att det råder ett 
orsak-verkan samband mellan de olika perspektiven. Det finns en problematik förenat med 
detta antagande som bygger på att styrkortet mäter orsak och verkan vid samma tidpunkt utan 
att ta hänsyn till någon tidsskillnad. Om orsak-verkan samband kräver en tidsskillnad mellan 
orsak och verkan kommer det att bli problematiskt, eftersom tid inte är inkluderat i styrkortet. 
För Parafon Akustik del förekommer det svängningar i efterfrågan som ej kan påverkas av 
företaget, det finns en svag korrelation mellan nybyggnation och efterfrågan av företagets 
produkter. Vidare kan en viss indikation på hur efterfrågan på företagets produkter komma av 
att se på utvecklingen av byggkonjunkturen. Vad som är problematisk för företaget är att 
företagets produkter vanligtvis brukar efterfrågas cirka två år efter en igångsättning av en 
nybyggnation. Den långa tidsskillnaden mellan en uppgång i byggkonjunkturen och 
efterfrågan på företagets produkter gör att det är svårt att förutse vilken volym av företagets 
produkter som kommer att efterfrågas, därav svårigheter av att orsak-verkan mäts vid samma 
tidpunkt för det balanserade styrkortet. Schneiderman (1999) menar på att ofta sker 
förbättringar av icke finansiella mätetal vid en tidpunkt för att sedan vid ett senare tillfälle ge 
utslag på det ekonomiska resultatet. Parafon Akustik anser inte att själva mätningarna är det 
svåra men det svåra ligger i att få ut rätt information ifrån det som mäts. Risken som Parafon 
Akustik ser är att mätningarna görs vid ett tillfälle men själva effekten mellan icke finansiella 
resultat och finansiella resultat kan komma först i framtiden. Effekten kan också vara så liten 
att den blir en oupptäckt del i ett större sammanhang så att effekten inte märks, det blir inget 
så kallat trappsteg som går att kunna hänvisa till. Det blir svårt att härleda orsak och verkan på 
ett tydligt sätt. En påvisad positiv effekt behöver inte nödvändigtvis bero på processen i sig 
utan kan exempelvis bero på gjorda förändringar inom företaget 
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Schneiderman (1999) påpekar att ett bättre ekonomiskt resultat inte nödvändigtvis behöver 
komma ifrån att icke finansiella mål uppfylls utan istället kan det i många fall vara externa 
faktorer som inverkar på ett orsak-verkan samband. För Parafon Akustik råder det ett direkt 
samband mellan reklamationer och det ekonomiska resultatet, som i sin tur också har inverkan 
på kundnöjdheten. Vidare kan det vara så att kunder är nöjda med produkterna men att vid 
nästa köptillfälle välja produkter från konkurrenterna. Detta behöver inte alls betyda att 
kunderna är missnöjda utan det kan helt enkelt bara vara så att kunden efterfrågar en produkt 
som företaget inte tillhandahåller. Liksom andra företag så påverkas Parafon Akustik också av 
externa faktorer som konkurser, byggkonjunktur och import av likvärdiga produkter.  

5.2.2 Utformning av ett balanserat styrkort 
Lindvall (2001) menar att det inte finns några direkta riktlinjer för hur ett balanserat styrkort 
ska utformas så att det ska fungera på vilken organisation som helst. Likaså ska den som 
utformar ett balanserat styrkort vara medveten om att organisationen präglas av sin unika 
situation och att utformningen får anpassas efter situationen. När Parafon Akustik granskade 
balanserade styrkortet fanns det inga tydliga riktlinjer för hur det skulle utformas och 
tillämpas, utan det hade snarare lett till att företaget fått göra en helt unik anpassning av det 
balanserade styrkortet för att det skulle passa in i företagets verksamhet. Schneiderman (2001) 
försöker ge en förklaring till detta genom att icke finansiella mätetal är ett relativt outforskat 
område tillskillnad från de finansiella mätetalen som genomgått mer än ett sekel av 
granskning, utveckling och förfining. Hos Parafon Akustik fanns flertalet av de finansiella 
mätetalen tillgängliga eftersom det inte var någon större skillnad mellan de finansiella 
mätetalen i det balanserade styrkortet jämfört med de traditionella finansiella mätetalen. För 
att säkerställa utformningen av ett balanserat styrkort menar Olve m fl (2001) att 
organisatoriska resurser behöver tillsättas, tillföljd av att det inte går att rent kopiera hur andra 
företag har löst utformningen av det balanserade styrkortet. Förutsatt att beslut kommit från 
Paroc så hade det varit möjligt att utforma ett eget balanserat styrkort som var anpassat efter 
Parafon Akustiks situation. 
 
Kaplan & Norton (1999) anser att om det balanserade styrkortet ska falla väl ut så måste det 
vara initierat av ledningen samt att ledningen inte väljer att prioritera operativa uppföljningar 
som lägger fokus på kortsiktiga mål. För Parafon Akustiks del hade ett beslut uppifrån om 
implementering också troligtvis medfört att tålamod givits till att bortse från kortsiktiga mål 
för att få det balanserade styrkortet genomfört. Olve m fl (1999) menar att det finns risker 
förenat med mätande av finansiella respektive icke finansiella mätetal och Lindvall (2001) 
menar att mätningar kan komma att göras bara för att det är möjligt och inte för att det är mest 
nödvändigt. Parafon Akustik är av uppfattningen att det inte får bli ett mätande av en massa 
parametrar bara för att det är fullt möjligt samt att den informationen som inhämtas också 
används på ett produktivt sätt. Med ett för stort antal mätetal i varje perspektiv anser Waal 
(2001) att det finns en risk att betydelsefull information går förlorad i mängden av all 
insamlad information.  Detta är något som hålls med av Parafon Akustik att om ett projekt 
med balanserat styrkort skulle införas så skulle de innefatta ett begränsat antal mätetal och 
mål i varje perspektiv för att reducera komplexiteten. Schneiderman (2001) menar att det 
finns en risk vid utformning av balanserade styrkort att fokus tenderar att ligga på de 
finansiella mätetalen medan de icke finansiella mätetalen kommer i skymundan, det vill säga 
helt emot grundtanken med balanserade styrkortet att det ska ge ett ekonomiskt utfall genom 
orsak-verkan samband. Om icke finansiella mätetal skulle ha använts hos Parafon Akustik så 
hade det krävts att de icke finansiella mätetalen kan appliceras på likvärdigt sätt som de 
finansiella mätetalen. 
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Lindvall (2001) menar att ofta blir balanserade styrkortet ett komplement till en redan 
etablerad styrning som finns inom företaget. Hos Parafon Akustik hade det balanserade 
styrkortet med största sannolikhet blivit ett komplement snarare än att det ersatt den 
traditionella ekonomistyrningen som företaget använder sig av, vidare så var balanserade 
styrkortet obeprövat och sågs som ett riskfyllt projekt. Ax m fl (2003) förklarar att vid 
omställning av styrfilosofi är det möjligt att det kommer invändningar från användarna. För 
att övervinna invändningar hos användare hos Parafon Akustik hade det krävts att användarna 
blivit övertalade och förvissade om varför balanserat styrkort är bättre än traditionell 
ekonomistyrning. Schneiderman (2001) klargör att när balanserat styrkort används som ett 
komplement till en etablerad ekonomistyrning så kommer det att bidra till en ökad 
resursåtgång. För att lyckas med framtagning och utformning av ett balanserat styrkort hade 
det krävts utökade resurser i form av anställda samt utbildning till berörda anställda i 
konceptet. Andra svårigheter som skulle kunna inträffa vid arbetet med utformning av ett 
balanserat styrkort kan vara att det blir mer byråkratisk samt svårt att hitta rätt mätetal och hur 
mätetalen rent praktiskt ska tillämpas. Det skulle säkert vara möjligt att få in anpassade 
mätetal i ett balanserat styrkort som är anpassat för Parafon Akustik verksamhet, men det 
skulle troligtvis ta tid. 
 
Samuelson (1999) och Lindvall (2001) menar att det med fördel kan koppla ekonomiska 
belöningar till anställda för att få utformningen att gå i önskvärd riktning. För anställda på 
Parafon Akustik hade införande av ett riskfyllt projekt gett utdelning i form av ekonomisk 
belöning, detta tillföljd av att påtvingning av ett balanserat styrkort mest troligt hade inneburit 
ett kompakt motstånd från de anställda tillföljd av att det kan ses som en extra belastning. 

5.2.3 Implementering av ett balanserat styrkort 

Det finns enligt Olve m fl (1999) ingen given lösning på hur ett balanserat styrkort ska 
implementeras i en organisation utan det påverkas av olika faktorer såsom vilken tidigare 
erfarenhet som finns av förändringsarbete. Beträffande Parafon Akustik finns det en 
erfarenhet av förändringsarbete av styrmedel som går långt tillbaka i tiden och vad som är 
gemensamt för nya styrsystem som appliceras är att det ska finnas ett ekonomiskt utbyte. 
Olve m fl (2003) menar att endast ett fåtal organisationer lyckas med implementeringen av 
balanserade styrkort samt att det blir ett bestående styrmedel. För Parafon Akustiks del skulle 
företaget ha genomfört ett projekt med balanserat styrkort fullt ut i organisationen med allt 
vad det innebar, dock förutsatt att det sanktionerades av ledningen. McCunn (1998) går så 
långt och menar att cirkka 70 procent av implementering av balanserade styrkort misslyckas, 
men däremot framgår det inte vilka karaktäristiska drag som utmärker de cirka 30 procent 
som trots allt lyckas med en implementering. 
 
Ett balanserat styrkort förs inte in i en organisation på ett år menar Olve m fl (2003) utan det 
krävs tålmodigt arbete under flera år innan en organisation kan anse sig ha ändrat riktning på 
den ekonomiska styrningen. Med utgångspunkt utifrån ett tidsperspektiv så skulle Parafon 
Akustik gett ett projekt med balanserat styrkort högst tolv månader att implementeras och få 
fäste i den dagliga verksamheten. I likhet med vad Kaplan & Norton (1999) menar så är tolv 
månader ett alldeles för kort perspektiv att ge det balanserade styrkortet och med så kort 
tidshorisont kan det medföra en avsevärd risk för att det blir en avsaknad av konkreta resultat. 
Såvida inte projektet är inställt på tre till fem år så kan det finnas en signifikant risk att det 
leder till att projektet avbryts i förtid tillföljd av utebliven positiv effekt. Vid risk för 
stängning av projekt i förtid tillföljd av uteblivna resultat så menar Olve m fl (1999) att det är 
viktigt att tillsätta ytterligare resurser för att få projektet att framskida igen. Om det krävs 
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extra resurser för att bli klar med ett projekt så behöver nödvändiga resurser tillsättas från 
Parocs sida. 
 
Olve m fl (2003) menar att ofta kommer förslagen att implementera balanserade styrkortet 
från någon som har hört talas om konceptet och i samband med det fått idén att det eventuellt 
skulle kunna passa in i det företaget som den anställda arbetar inom. I fallet med Parafon 
Akustik var det just en person i företaget som vid ett tillfälle hört talas om konceptet och tänkt 
att det skulle kunna fungera i den dagliga operativa verksamheten, men från företagets sida 
var intresset lågt. Om projektet med balanserade styrkortet ändå hade genomförts så var det 
mest troliga att ekonomisidan fått ta hand om det och införa det i den dagliga operativa 
verksamheten.  
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt redogörs för vilka slutsatser som framkommit under arbetets gång för att 
besvara uppsatsens problemformulering och syfte. 
 
För att åstadkomma en effektiv användning krävs att det balanserade styrkortet anpassas till 
företagets egna förutsättningar. Det kräver i sin tur att resurser måste ges från ledningen för 
utformning och implementering samt att personal måste utbildas. Visserligen finns det 
säkerligen företag som frångått traditionell ekonomistyrning till fördel för balanserade 
styrkortet men det finns svårigheter med balanserade styrkortet som måste beaktas. Att få till 
tydliga orsak-verkan samband från icke finansiella perspektiven till det finansiella 
perspektivet är en svår process. Är sambanden inte tillräckligt tydliga finns det en risk att 
ledningen tappar tilltron till konceptet. Likaså finns det en problematik med orsak verkan 
samband som bygger på att styrkortet mäter orsak och verkan vid samma tidpunkt utan att ta 
hänsyn till någon tidsskillnad. Eftersom tid inte är inkluderat i styrkortet så kommer det att bli 
problematisk om orsak-verkan sambandet kräver en tidsskillnad. Vid själva utformningen av 
ett balanserat styrkort finns det inte några direkta riktlinjer för hur det ska utformas utan varje 
balanserat styrkort måste anpassas efter företagets unika situation. Det går inte att rent av 
kopiera hur andra företag har löst utformningen av det balanserade styrkortet. Det finns risker 
i samband med mätandet av finansiella och icke finansiella mätetal, såsom att ett för stort 
antal mätetal i varje perspektiv kan innebära att viktig information kan gå förlorad i mängden 
av all information som samlats in. För att reducera komplexiteten i varje perspektiv bör 
antalet mätetal begränsas till högst ett fåtal. En annan risk som också finns är att vid 
utformning är att tyngdpunkten kan tendera att hamna mot de finansiella mätetalen medan de 
icke finansiella mätetalen hamnar i skymundan. Andra svårigheter som kan inträffa vid 
utformning av ett balanserat styrkort är att finna rätt mätetal och hur rent praktisk mätetalen 
ska tillämpas. Vidare krävs det ett tålamod från ledningens sida för att om ett införande av 
balanserade styrkortet ska lyckas krävs åtminstone tre till fem år hårt arbete. Det balanserade 
styrkortet är ingen universal lösning för vilken inriktning ett företag ska ha på sin 
ekonomistyrning. Balanserade styrkortet blir förmodligen inte det enda styrmedel som företag 
utformat som resultatenhet använder sig av utan snarare kan det vara aktuellt att vara ett 
komplement till befintlig traditionell styrmedel som företag använder sig av. 
 
En implementering av det balanserade styrkortet behöver inte nödvändigtvis betyda att den 
ekonomiska styrningen av en resultatenhet förbättras, utan det kan vara andra faktorer som 
spelar in såsom externa faktorer som företaget inte kan påverka eller 
organisationsförändringar som lett till ett positivt resultat. En annan faktor som kan göra att 
företaget avstår från att implementera ett balanserat styrkort kan vara att företaget redan 
använder sig av ett styrsystem som företaget känner sig nöjd med, eller åtminstone fungerar 
tillräckligt bra för att inget nytt ska införas. Genomförda studier på området antyder att cirka 
70 procent av implementeringar av balanserade styrkort misslyckas, men det framgår tyvärr 
inte vad som karaktäriserar de cirka 30 procent som är lyckade implementeringar. Parafon 
Akustik som utgörs av en resultatenhet valde att inte gå vidare med att implementera 
balanserade styrkortet för att det inte fanns någon tro på att det skulle ge de effekter som 
företaget hoppats på. Vidare är företaget starkt fokuserat på kortsiktigt ägande med en 
kortsiktig strategi som också gör det svårt att få resurser till att implementera riskfyllda 
projekt såsom det balanserade styrkortet som kräver en period på mellan tre till fem år för att 
lyckas.  
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