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Sammanfattning 
BSC är ett sätt att styra organisationer. Det kompletterar traditionella finansiella mått genom att 
balansera dessa med andra (icke-finansiella) sätt att mäta utveckling/framgång över tid. Länkar 
samman dagens handlingar och kortsiktiga åtgärder med morgondagens mål och långsiktiga 
strategi. Artikeln tar upp fyra perspektiv som utgör ett balanserat styrkort: 
 

● Financial: för att vara framgångsrika ekonomiskt, hur ska våra ägare uppfatta oss? 
● Internal Business Processes: för att tillfredsställa ägare och kunder, vilka affärsprocesser 

måste vi vara bra på? 
● Customer: för att uppnå vår vision, hur ska våra kunder uppfatta oss? 
● Learning and Growth: för att uppnå vår vision, hur ska vi bibehålla vår förmåga att 

förändras och förbättras? 
 
Det balanserade styrkortet (BSC) används av företag till följande: 
 

● Tydliggöra och uppdatera sin strategi 
● Kommunicera strategin till hela företaget 
● Se till att mål på business unit-nivå och individuell nivå är i linje med strategin 
● Koppla samman strategiska mål till långsiktiga mål och årsbudgetar 
● Identifiera och rikta strategiska initiativ åt samma håll 
● Genomföra regelbundna granskningar av resultat för att informera sig om effektiviteten hos 

nuvarande strategi respektive förbättra strategi 
 
Processer för att koppla ihop långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga operativa åtgärder 
Translating the vision 

● Clarifying the vision 
● Gaining consensus 

 
Genom att översätta visionen till konkreta nyckeltal och beskrivningar så ökar förståelsen för 
strategin, konsensus kring innehåll och riktning på strategi och vision uppnås, och management 
kan beskriva företagets syfte till de som ska förverkliga det rent operationellt. 
 
Communication and linking 

● Communicating and educating 
● Setting goals 
● Linking rewards to performance measures 

 
Kommunicera innebörden av BSC för att skapa engagemang och förankring. Kan gå till på följande 
sätt: Top management skapar mål för finansiella och kundrelaterade perspektiv. Middle 
management och line management skapar mål för interna processer och lärande- och 
utvecklingsperspektivet, som bidrar till att uppfylla de finansiella och kundrelaterade målen.  



 

Detta skapar förankring genom brett deltagande, låter information från flera nivåer införlivas i 
perspektiven och ger chefer (och därmed även anställda) bättre förståelse för långsiktiga mål, 
vilket gör att hela organisationen arbetar mot samma mål. Nackdelen: processen tar längre tid.  
 
Ytterligare åtgärder för att försäkra efterlevnad av strategi: Personligt styrkort, som möjliggör 
kommunikation från företag ut till de som faktiskt ska utföra arbetet. Består av 3 nivåer: 

1) Corporate: Företagets perspektiv, nyckeltal och mål 
2) Business unit: Perspektiv, nyckeltal och mål anpassade för respektive business unit 
3) Individual: Anställda och team formulerar egna mål som är kongruenta med perspektiv på 

Corporate- och Business unit-nivå, samt vilka åtgärder de ska vidta för att uppfylla dessa. 
Därefter ska de definiera ett antal mätetal och målnivåer för att mäta deras perspektiv.  

 
Ska finnas belöning för att kommunicera ut styrkort och de mått som används. Vanligt är bonus 
baserat på måluppfyllelse, vilket dock kan vara riskabelt om det mäts på ett skevt sätt. Kan också 
baseras på dialog kring faktiska utfall vs. uppsatta mål för att täcka resultat som inte mäts i BSC. 
 
Business planning 

● Setting targets 
● Aligning strategic initiatives 
● Allocating resources 
● Establishing milestones 

 
Vanligtvis brukar skapandet av långsiktiga strategiska mål och resursfördelning/budget ske i 
separata spår. Längre ner i hierarkin ligger fokus mer på budget vilket innebär låg återkoppling till 
den verkliga strategin. BSC tvingar fram integration mellan processer för strategi och budget. 
Använd BSC för att välja vilka resurser som ska användas och för att koordinera olika initiativ. 
 
Managers ska sätta långsiktiga mål att uppnå i alla fyra perspektiv, identifiera de strategiska 
initiativ som krävs, rikta dessa initiativ åt samma håll, fördela de resurser som dessa initiativ kräver 
och sätta upp milstolpar för nyckeltalen för att markera framsteg mot uppfyllelsen av strategiska 
mål. 
 
Feedback and learning 

● Articulating the shared vision 
● Supplying strategic feedback 
● Facilitating strategy review and learning 

 
Strategi måste kunna modifieras i en oberäknelig värld, vilket innebär att det måste finnas 
återkoppling kring huruvida strategin funkar eller inte. BSC specificerar orsak-och-verkan mellan 
handlingar/åtgärder (performance drivers) och mål, vilket möjliggör utvärdering av strategin. Detta 
genom att se huruvida förändringar i performance drivers leder till samhörande förändringar i mål. 
 
Det är också ett sätt att bekräfta/förkasta att man har rätt strategi; om man uppnått performance 
goals men inte uppnått de förväntade utfallen så talar det för att strategin bör ses över. Detta är så 
kallad double-loop-learning, ett uttryck myntat av forskaren Chris Argyris som handlar om lärande 
som inte bara innebär korrigering av nuvarande handlingar fast med samma strategi 
(single-loop-learning) utan tar det till nästa nivå genom att kunna förändra uppfattning och 
antaganden om strategi (dvs huruvida den är rätt eller fel). 
 


