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Sammanfattning 
 
Författarna och skaparna av det balanserade styrkortet, Robert S Kaplan & David P Norton, 
menar att behovet av ett ekonomistyrningsverktyg som ger en mer fullständig helhetsbild än 
enbart finansiella mått har ökat alltmer. Detta främst då den konstant föränderliga värld 
företagen agerar i har skiftat fokus och ser kunden som allt viktigare, vilket medför att 
företagen måste förstå och få grepp om den egna verksamheten för att i förlängningen nå 
långsiktiga framgångar. Användningen av enbart finansiella mått gör att företagen kan 
försumma avgörande faktorer i sin omgivning när framtida strategier tas fram. De perspektiv 
som Kaplan & Norton har utvecklat genom sitt arbete med det balanserade styrkortet är tänkta 
att underlätta den övergripande identifieringen av dessa nyckelfaktorer. Det balanserade 
styrkortet innehåller därför förutom det tidigare nämnda finansiella perspektivet även kund-, 
process- och lärandeperspektivet. 
 
Rör det sig om identifiering av nyckelfaktorer för ett tjänsteföretag blir det än mer viktigt att 
se bortom de finansiella måtten då en väsentlig framgångsfaktor är kontakten mellan 
företagets medarbetare och dess kunder, det som många gånger kallas kundvärde. Av denna 
anledning har författarna till denna fallstudie valt att belysa hur implementeringen av det 
balanserade styrkortet har genomförts hos tjänsteföretaget Poståkeriet Stockholm, samt 
utvärdera om dess fördelar uppväger nackdelarna. För att få insikt i arbetet med Postcirkeln, 
som är Postkoncernens och Poståkeriets egen variant av det balanserade styrkortet, valdes 
förutom åkeriområdesenhet Stockholm även tre platskontor ut för att få ett representativt 
urval. Utvalda nyckelpersoner fick sedan genom kvalitativa intervjuer svara på frågor 
relevanta för bedömningen av hur väl Poståkeriet lyckats med implementeringen av 
ekonomistyrningsverktyget. Den vetenskapliga metod som tillämpas är hermeneutik då 
tolkningen av företeelser och fenomen är centrala i fallstudien. 
 
Den slutsats som fallstudien leder fram till visar att både Posten och Poståkeriet verkligen haft 
viljan att implementera Postcirkeln och lagt ned stora resurser på att anpassa det balanserade 
styrkortet till den egna verksamheten för att kunna tillämpa det inom hela företaget. Man har 
arbetat och arbetar aktivt med de anpassade perspektiven samt styr- och nyckeltalen och 
uppdaterar dessa kontinuerligt. Däremot har man inte lyckats fullt ut med att förmedla 
Postcirkelns innebörd och mening till medarbetarna på alla befattningsnivåer. Samtidigt 
arbetar också en del medarbetare med verktyget och tillämpar det utan att riktigt förstå varför 
och vilka fördelar det medför. Många medarbetare saknar helt enkelt helhetsbilden, som 
ledningen och projektledarna misslyckats att kommunicera. 
 
Trots detta visar Poståkeriet att man genom att anpassa det balanserade styrkortet till sin egen 
situation och sina egna krav, önskemål och behov kan använda det även i ett tjänsteföretag. 
Och även om både Posten och Poståkeriet lagt ned väldigt mycket resurser under många år 
har arbetet med Postcirkeln faktiskt gett utdelning, i form av positiva resultat och ständiga 
förbättringar, vilket visar sig i slutändan genom att verksamhetsområdet rent finansiellt har 
förbättrat sitt resultat och ger ett klart positivt bidrag till Postkoncernen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Tidigare modeller inom ekonomistyrningen har enbart inriktat sig på finansiella mått. I den 
nya tidens tjänsteföretag kan man nå framgång om man investerar i och förvaltar sina 
immateriella tillgångar. Numera måste företagens funktionella expertis riktas in direkt mot 
kunden. Massproduktion och standardiserade varor hör hemma i den närmaste efterkrigstidens 
ekonomi. Folk efterfrågade då helt enkelt allt vad producenterna kunde tillverka. Numera är 
produktiviteten så hög att företagen oftast har mer resurser att erbjuda än vad marknaden 
efterfrågar1. Det uppstår givetvis bristsituationer och överetableringar inom olika branscher 
men på det hela taget så gäller det att profilera sig på olika sätt för att nå goda 
affärsmöjligheter. För tjänsteföretag har den nya efterfrågan på specialisering drivit fram nya 
tjänster baserade på vad kunderna efterfrågar. En hel kedja av förbättringar och 
effektiviseringar gentemot kunden har fått namn som till exempel Kaizen som betyder små 
stegvisa förbättringar inom produktion och Total Quality Management (TQM) vilket avser 
kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning i verksamheten. En hel del bokstavsförkortningar av 
detta slag har tagits fram för att analysera skilda fenomen inom företagsvärlden. Problemet 
återstår dock att inga av ovan nämnda metoder spänner över hela vidden och omfattar både 
finansiella mått, immateriella mått, kundperspektiv, utvecklingsperspektiv för personalen eller 
processperspektiv2. 
 
År 1992 lyckades två amerikanska ekonomer vid namn Kaplan & Norton att väva in de 
kriterier som ansågs väsentliga i en teori som de kom att benämna ”The Balanced Scorecard” 
eller BSC. En del hävdar att detta enbart är en verksamhetsrapport som likt många andra 
kombinerar finansiella och ickefinansiella mått. Men BSC skiljer sig från mängden genom att 
ta upp fyra perspektiv som utgör grunden i styrkortet. Det första perspektivet är givetvis det 
finansiella perspektivet. Utöver detta återfinns kundperspektivet som tar hänsyn till vilka 
styrtal som är viktiga för att kunderna skall vara nöjda. Processperspektivet rör företagets 
interna förhållanden och till sist återfinns lärandeperspektivet som rör frågor kring 
medarbetarnas kompetens och hur man drar lärdom av deras erfarenheter. 
 
BSC har på relativt kort tid fått stort genomslag och företag i skilda branscher över hela 
världen har inspirerats och försökt att införa det i sina verksamheter. Dock har man haft svårt 
att hålla liv i BSC. Chefer och ekonomiansvariga har börjat använda BSC i företagen fulla av 
entusiasm för det nya verktyget. Emellertid har man inte alltid haft uthållighet för att låta det 
nya verktyget verka på sikt vilket har lett till att BSC har avvecklats i många företag. Detta 
kan bero på faktorer som höga kostnader vid implementering, att verktyget inte levererat de 
ökade vinster som förutspåtts, att det finns ett inbyggt företagskulturellt motstånd i 
organisationen eller att man misslyckats att införa BSC då man gått ifrån Kaplan & Nortons 
ursprungliga perspektiv som kritiska framgångsfaktorer. 

                                                
1 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 26 
2 Olve et al, 2003, Framgångsrikt styrkortsarbete, s. 14. 
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1.2 Problem 
 
I en allt mer föränderlig omvärld så kommer inte de ekonomiska resultaten som enbart är 
baserade på siffror utifrån finansiella mått att räcka för att beskriva hur det står till med ett 
företags verksamhet. Att enbart ta upp och redovisa det resultat som verksamheten ger i form 
av finansiella mått är i och för sig väsentligt, men det ger inte hela bilden av hur det är ställt 
med företaget. Rör det sig om ett tjänsteföretag där medarbetarna har daglig direktkontakt 
med företagets kunder är det dessa medarbetare som har ansvar för den övervägande delen av 
det som benämns kundvärde. Det vill säga det värde som företaget kan profitera på förutsatt 
att kunden är nöjd och vill fortsätta att köpa tjänster av det. I ett sådant företag är det extra 
viktigt att inte bara den högsta ledningen har en uttalad vision av hur kundkontakten bör ske 
utan också de som är sista länken i kedjan till kunden. De blir på så sätt företagets 
representant gentemot kunden. Har ledningen och medarbetaren samma motivation att göra 
kunden nöjd kan man nå betydande fördelar genom bättre affärsmöjligheter. Är så inte fallet 
kan verksamheten börja gå dåligt för att till slut hamna på obestånd. Därför är det viktigt att 
även ta hänsyn till dessa ickefinansiella mått när man lägger upp strategin inför framtiden. 
Poståkeriet, som är det tjänsteföretag som valts att studeras, har implementerat ett BSC-
liknande verktyg vid namn ”Postens medarbetarmål”. Vad är intressant under arbetets gång 
och vilka problem kan man stöta på vid en implementering av ett BSC i ett företag som detta? 
Och har implementeringen gett några positiva bidrag? Följande frågor blir då aktuella: 
 

� Vilken ekonomistyrning används inom verksamheten idag? I vilken omfattning och 
hur? 

� Hur kan ett tjänsteföretag som Poståkeriet använda det balanserade styrkortet och hur 
skulle det utformas för denna verksamhet? 

� Finns det behov av anpassning av det balanserade styrkortet för det affärsområde som 
Poståkeriet verkar i? 

� Kostar tillämpningen och användningen av det balanserade styrkortet mer än det 
smakar?    

1.3 Syfte 
 
Att granska implementeringen av det balanserade styrkortet i Poståkeriet Sverige AB:s 
verksamhet för åkeriområdesenhet Stockholm, samt utvärdera om man har uppnått några 
fördelar med införandet.  

1.4 Avgränsning 
 
Postkoncernen innehåller ett myller av dotterbolag av vilka flertalet är knutna till 
verksamheter inom brev och pakethantering. Att behandla så många grenar av företaget och 
se hur de använder det balanserade styrkortet blir komplicerat och oöverskådligt. Många har 
trots att de är verksamma inom logistik högst varierande typer av organisationer och 
funktioner. Som föremål för denna undersökning valdes Poståkeriet Sverige AB – Postens 
eget åkeri med uppgift att befordra gods och brev. Enbart verksamheten inom 
åkeriområdesenhet Stockholm kommer att behandlas i denna fallstudie. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 2: Metod 
 
Här presenteras forskningsupplägget och de metoder som har använts för att få fram 
nödvändig empiri för fallstudien. 
 
Kapitel 3: The Balanced Scorecard 
 
Kapitlet börjar med historiken och teorin bakom BSC. Här presenteras de fyra perspektiven 
och deras innebörd. Senare i kapitlet återges hur ett BSC tas fram för ett företag. Slutligen 
presenteras den kritik som finns mot BSC. 
 
Kapitel 4: Empiri 
 
I detta kapitel sker presentation av det valda företaget för fallstudien. Här ges även en kort 
överblick av konkurrentsituationen. Den rådande ekonomistyrningen presenteras samt 
intervjuobjektens yrke och position. Vidare redogörs för den information som framkommit 
vid intervjuerna. 
 
Kapitel 5: Analys 
 
Kapitlet behandlar analysen av empirin. Här kommenteras och analyseras det empiriska 
underlag som har framkommit. 
 
Kapitel 6: Slutsats och avslutande kommentarer 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser och erfarenheter av det som behandlades i kapitel 5. I den 
avslutande kommentaren ges författarnas åsikt kring implementeringen och huruvida den varit 
fördelaktig eller ej. Här ges även förslag på förbättringar och framtida forskning. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs för fallstudiens vetenskapliga utgångspunkter och dess metodologiska 
ansats, samtidigt som undersökningens tillvägagångssätt förklaras. Detta främst för att 
klargöra det perspektiv ur vilket studien är framställd. Som en del av det empiriska arbetet för 
att svara på det tidigare presenterade syftet har sex stycken intervjuer genomförts. 
Intervjuerna ligger till grund för att beskriva Poståkeriets ekonomistyrning i dagsläget och 
utforska hur man har applicerat det balanserade styrkortet i verksamheten. Intervjufrågorna 
berör främst den rent faktamässiga karaktären hos företagets ekonomistyrning, men berör 
också till viss del den personliga uppfattningen kring Poståkeriets ekonomistyrning i nuläget 
och i framtiden, samt synen på det balanserade styrkortet. Som komplement till intervjuerna 
gjordes även en omfattande dokumentstudie inom ämnet ifråga. Denna dokumentstudie 
återfinns löpande i texten.  
 
Den metod som väljs för att angripa ett problem är nära sammankopplat med det 
vetenskapliga perspektiv ur vilket man betraktar problemet. Detta är något som kan ske 
medvetet eller omedvetet vilket gör att människors grundläggande föreställningar påverkar 
inte enbart det sätt som själva problemet uppfattas, utan även de metoder som används för att 
lösa problemet. Det saknas helt enkelt standardmallar vid val av metod för att lösa ett 
problem. Däremot formar allt som oftast problembetraktaren egna intuitiva mallar för 
metodval baserade på tidigare erfarenheter och kunskaper kring liknande problem. Metoder är 
därför inte fullt anpassade till varje enstaka problem utan fungerar snarare som vägledning vid 
problemlösning. Hindret vid metodval ligger i regel i att kunna urskilja de bäst lämpade 
metoderna till respektive problem och det egna betraktelsesättet, så kallade paradigm3. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Inom vetenskapsteorin finns ett flertal olika synsätt på hur kunskap kan tillgodogöras. De två 
klart dominerande synsätten är positivism och hermeneutik4. I vetenskaplig forskning ses 
dessa två ansatser många gånger också som två motsatser. Den stora skillnaden dem emellan 
ligger i huvudsak i att positivismen, som har sitt ursprung inom naturvetenskapen, syftar till 
att fånga fenomenet med en säker och precis ansats. Hermeneutiken däremot är utpräglat 
humanistisk och hävdar att kunskap sällan är absolut, exakt och fullständig varför en 
förståelse för relativistiska framgångar krävs5. 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 
 
Positivismen innebär inom samhällsvetenskapen att verkligheten är objektiv och att 
vetenskaplig kunskap byggs upp genom systematiska undersökningar av antingen ”positivt 
givna” eller faktiskt existerande empiriska företeelser i omvärlden. Positivismen bygger 
således på att problem som ska analyseras kan delas upp i delmoment vilket gör dem 
observerbara och objektiva. Positivismens förespråkare hävdar att man ska kunna genomföra 
vetenskapliga undersökningar utan subjektiva värderingar. Detta då subjektiva värderingar 
inte ses som relevanta vid sökandet efter allmänt tillämpad kunskap. Ur detta perspektiv blir 
positivismens främsta samhällsvetenskapliga uppgift att upptäcka och blotta de universella 

                                                
3 Arbnor & Bjerke, 1994, Företagsekonomisk metodlära, s. 48  
4 Hollis, 1994, The philosophy of social science  - an introduction, s. 56 
5 Thurén., 2003, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 88 
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symmetrier som karaktäriserar det sociala livet och samhällsförhållandena. Man försöker helt 
enkelt förklara fenomen och företeelser med hjälp av bakomliggande variabler genom de 
orsaker och samband som kan iakttas, med grundtanken att det är möjligt att fullkomligt skilja 
mellan fakta och värderingar och att resultatet inte påverkas av undersökarens personliga åsikt 
och vilja6. Positivismen bygger också på så kallad positiv kunskap, vilket innebär att 
kunskapen som tillgodogörs är säker och pålitlig kunskap. Man bör av denna anledning 
använda kvantitativa metoder för att resultatet ska vara statistiskt och matematiskt överförbart 
så att det kan uppfylla kravet på upprepningsbarhet. Detta krav innebär i korthet att 
undersökningen ska kunna upprepas i ett likartat sammanhang och samma resultat ska då 
erhållas7.  
 
Hermeneutik, som betyder tolkningslära, försöker istället se hur det övergripande 
sammanhanget påverkar de olika variablerna. Istället för att objektivt avgränsa den företeelse 
som undersöks, försöker hermeneutiken väga in så många påverkansfaktorer som möjligt där 
undersökaren och dess förhållande till omvärlden är det mest centrala. Hermeneutiken bygger 
således på humanvetenskap och syftar till att försöka förstå meningen med en viss företeelse 
och bygger därmed på antaganden om att verkligheten är subjektiv. Vad undersökaren gör och 
säger är nämligen beroende av hur just denne upplever omgivningen och omständigheterna. 
Förhållandet mellan delar och helhet, där delarna representerar undersökaren och helheten 
dess omgivning, är det som kännetecknar hermeneutiken och dess sätt att tolka och förstå. 
Förståelse och tolkning är av denna anledning två grundläggande begrepp inom 
hermeneutiken. Detta samhällsvetenskapliga synsätt utgår från att undersökaren är subjektiv 
och gör egna tolkningar och drar egna slutsatser. Vanligt i hermeneutiken är att använda 
kvalitativa metoder. Det finns ingen absolut sanning utan man strävar efter att bättre förstå ett 
fenomen med hjälp av tolkningar8.  

2.1.2 Teori och empiri 
 
I vetenskaplig forskning ska gärna ett förhållande mellan empiri och teori råda, det vill säga 
att teoretiska referensramar ska gå hand i hand med data och empiri och vice versa. Om denna 
koppling saknas kan teorier som inte är empiriskt styrkta avfärdas som spekulativa utan fokus 
på det överskådliga, medan empiri utan teoretisk förankring kan bestridas som isolerade 
beskrivningar av fristående fenomen. Därför är det helt avgörande inom vetenskaplig 
forskning att integrera teori och empiri9.  
 
De vanligast förkommande angreppssätten som undersökaren använder sig av i syfte att 
producera teorier för att få en så exakt kunskap om verkligheten som möjligt är deduktion och 
induktion10. En vetenskaplig ansats där undersökaren utgår från ”teori till empiri” kallas 
deduktiv och innebär att man går från generella teorier till det konkreta genom prövningar av 
empirisk data. Motsatsen till denna ansats är när undersökaren utgår från ”empiri till teori” 
vilket kallas induktiv ansats. Här försöker undersökaren att dra slutsatser från det speciella till 
det mer allmänna, till exempel i form av generella mönster eller begrepp11.  
Under efterkrigstiden har det gjorts försök att göra kreativiteten till föremål för analys, 
däribland genom introduktionen av begreppet abduktion. Det tredje angreppssättet innebär att 

                                                
6 Grönmo, 2006, Metoder i samhällsvetenskap, s. 19 
7 http://www.dsv.su.se/~hk/uppsatser/fallgropar.htm 
8 Hollis., 1994. The philosophy of social science  - an introduction, s. 74  
9 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
10 Patel, & Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 61 
11 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
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vetenskapsteorin utvidgas till det psykiska området. Abduktion, som är en mellanväg mellan 
deduktion och induktion, utgår precis som fallet med induktion från ”empiri till teori”. 
Samtidigt kan abduktionen liknas vid deduktion då möjlighet finns att även använda 
litteraturstudier under själva analysen. Detta innebär att abduktionen utgår från ett faktum och 
använder en föreställning som kan gälla för att konstruera ett möjligt fall som därigenom kan 
framstå som begripligt12.  
 
Arbetet med denna fallstudie påbörjades med problemformulering. Därefter följde 
litteraturstudie för att få en mer djupgående inblick i problemställningen och samtidigt öka 
förståelsen för ämnet i fråga samt sammanställa underlag för hur empirin ska gå tillväga och 
behandlas. Efter genomförd datainsamling analyserades denna och kopplingar försökte 
identifieras mellan teori och empiri. Nästa steg blev att korrelera detta med 
problemställningen för att till slut erhålla ett resultat. Detta tillvägagångssätt kan bäst jämföras 
med det abduktiva förhållningen där man utifrån en problemformulering inhämtar kunskap 
om det aktuella studieområdet. Denna litteraturstudie utgör därmed den teori utifrån vilken 
datainsamlingen ägde rum. Data analyserades, avvägdes och jämfördes därefter med teori för 
att slutligen kunna dra relevanta slutsatser kring den problemformulering som utgjorde själva 
grunden i fallstudien (figur 1). 
 
 

 
Figur 1. Tillvägagångssättet för arbetet med fallstudien13 

2.1.3 Reliabilitet och validitet 
 
En avgörande fråga vid forskning och presentation av fakta är dess tillförlitlighet, så kallad 
reliabilitet på forskningsspråk. Detta begrepp avser dels tillförlitligheten och stringensen hos 
de data som används, men också dess typ, insamlingssätt och hur den bearbetats. Ett av sättet 
genom vilket man kan mäta reliabiliteten kallas för test-retest-reliabilitet och går ut på att 
upprepa undersökningen efter en viss tid för att försäkra sig om att ett identiskt eller liknande 
resultat erhålls. Om så är fallet uppvisar företeelsen hög reliabilitet. Ett annat sätt att mäta 
reliabiliteten är genom så kallad inter-rater-reliabilitet som går ut på att flera forskare 
undersöker samma företeelse för att se om samma resultat uppnås14.  
 
En annan central fråga är hur bra eller relevant de data man mäter representerar företeelsen. 
Inom forskningen används här begreppet validitet som alltså avser datas relevans, det vill säga 
att man verkligen undersöker det man avser att mäta. Man skiljer på en rad olika typer av 
validitet, däribland intern validitet, yttre validitet och begreppsvaliditet. Den sistnämnda är 

                                                
12 Andersen, 1994, Vetenskapsteori och metodlära, s. 143, 174-176  
13 Johannessen et al, 2002, s. 27-33 
14 ibid, s. 28-29 
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aktuell i fallet med denna typ av fallstudie och rör relationen mellan den generella företeelsen 
som undersöks och konkret data. Begreppsvaliditet är mätningsfenomen vilket innebär att 
man undersöker om de data som används är representationer av det generella fenomenet och 
om den företeelse som undersökts stämmer överens med den mätning som gjorts15. Då det är 
svårt att i en fallstudie få hundraprocentig validitet ska man istället eftersträva hög kvalitet 
och att validiteten därigenom är rimligt uppfylld. 
   
I strävan efter hög reliabilitet har delvis strukturerad intervjuform använts samtidigt som 
intervjuobjekten inför intervjuerna blivit informerade om vilka ämnen som skulle behandlas. 
På så vis har alla intervjuobjekt haft tid och möjlighet att förbereda sig. För att undvika 
missförstånd och samtidigt få så detaljerade svar som möjligt har också följdfrågor ställts och 
alla svar stämts av med intervjuobjekten. För att även uppnå hög validitet och få en bättre 
helhetsbild har intervjuer genomförts med sex olika intervjuobjekt med skilda befattningar 
och på olika nivåer inom det studerade företaget. Givetvis har också det egna textmaterialets 
relevans, tillförlitlighet och samband med dels syfte och dels problem ifrågasatts i den mån 
den har varit möjligt för att uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt.  

2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ansats eller metod kan enklast beskrivas som 
olika tekniker genom vilket insamling av data sker. Dessa skilda metoder färgar den data som 
erhålles och ger olika information om det som studeras16.  
 
Den vanligast förekommande metoden för kvantitativa ansatser kännetecknas av 
datainsamling genom frågeformulär där frågor och svarsalternativ är på förhand formulerade. 
Idealet här är att finna så exakt formulerade frågor som möjligt vid undersökning av teoretiska 
företeelser, så kallad operationalisering17. Den kvantitativa metoden utgår från att 
undersökaren är opartisk och framhåller objektiva data som i regel beskrivs med hjälp av 
numeriska siffror. Tanken är att därigenom kunna förmedla en till synes tydligare och mer 
precis bild av verkligheten.18     
 
Den kvalitativa metoden, som är mer lik naturvetenskapliga metoder men anpassad efter 
mänskliga fenomen, syftar till att skapa förståelse för ett visst fenomen eller företeelse, i regel 
genom en kvalitativ intervju eller deltagande observation. Vid användning av kvalitativ ansats 
behandlas ett mindre urval data men betydligt djupare19. Själva insamlingen av data ska vara 
den främsta grunden till den förståelse som skapas, varför det är avgörande att undersökaren 
även tar hänsyn till fenomenets omgivning. Detta kan leda till att undersökarens fokus under 
intervjun eller observationen förändras och nya oförutsedda förhållanden uppenbarar sig20. 
 

                                                
15 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 47-48 
16 ibid, s. 68 
17 ibid, s. 67 
18 Seymor, D. T., 1992, Marknadsundersökning med kvalitativa metoder 
19 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 21 
20 ibid, s. 67 
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Nedan återfinns en tabell över de särskiljande drag som återfinns hos undersökningar 
baserade på kvalitativa och kvantitativa data (figur 2)21.  
 
 

Datatyp Aspekt på undersökningen 
Kvalitativ data Kvantitativ data 

Problemställningar Analytisk beskrivning Statistisk generalisering 
Metodiska ansatser Flexibilitet Strukturering 
Förhållande till källorna Närhet och sensivitet Avstånd och selektivitet 
Tolkningsmöjligheter Relevans Precision 
Figur 2. Särskiljande drag hos kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 
 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Fallstudien 
 
En fallstudie kan enklast förklaras och beskrivas som en övergripande datainsamlingsprocess 
av ett förutbestämt avgränsat fall. Mer uttömmande kan fallstudier skildras med två 
karakteristiska drag där det första är att det finns en tydlig avgränsning kring vad som 
kommer att omfattas och behandlas samt vad som kommer att uteslutas och inte behandlas. 
Det andra karakteristiska draget som beskriver en fallstudie är dess utförliga innehåll som 
omfattar och innehåller en detaljerad beskrivning av det undersökande fallet22. 
 
I denna fallstudie kommer det hermeneutiska synsättet att tillämpas då tolkningen av fenomen 
och företeelser är det centrala. Anledningen till detta är att fallstudien främst bygger på 
kvalitativa data med det huvudsakliga syftet att tolka och förklara dagens ekonomistyrning 
samt fokusera på en eventuell implementeringsprocess av BSC och erfarenheterna kring detta. 
Samtidigt ska också införandet av BSC och dess lämplighet i det studerade fallet undersökas 
för att se om fördelarna uppväger nackdelarna eller om det ”kostar mer än det smakar”.  

2.2.2 Datainsamling 
 
När undersökaren iakttagit ett fenomen och därefter återberättar detta är det inte verkligheten i 
sig som återberättas utan data, det vill säga information om själva fenomenet. Kopplingen 
mellan verkligheten och analysen av den är det som undersökaren skapar genom sin 
registrering av information. Därför blir data aldrig en perfekt spegling av verkligheten och det 
undersökta fenomenet utan i bästa fall en närmast identisk avspegling, och därmed en bra 
representation av verkligheten23. Dessa data kan delas upp i två skilda delar, nämligen 
primärdata och sekundärdata. Primärdata omfattar ny data som har samlats in av undersökaren 
själv via exempelvis intervjuer, observationer eller enkäter, medan sekundärdata omfattar data 
som redan existerar och samlats in av andra än undersökaren24. 
 
De datainsamlingstekniker som använts i fallstudien omfattar dokumentstudier och delvis 
strukturerade intervjuer med personer med olika befattningar inom Poståkeriet Stockhom. För 
att få en bra balans mellan teori och empiri har både primär- och sekundärdata använts i denna 

                                                
21 Grönmo, 2004, Metoder i samhällsvetenskap, s. 133 
22 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 87-96 
23 ibid, s. 98 
24 Lundahl & Skärvad, 1982, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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fallstudie. De primärdata som använts redovisas i det kapitel som behandlar empiri och består 
främst av intervjuer. Dessa intervjuer har vid behov även kompletterats med e-
postkorrespondens i de fall det uppstod oklarheter vid svarens sammanställning. De 
sekundärdata som har använts i fallstudien består av litteratur, artiklar, årsredovisning, 
Stockholms universitets databaser, Postens intranät samt internetkällor. Dessa källor återfinns 
redovisade i bibliografin. 

2.2.3 Intervjuer 
 
De intervjuer som genomförts i denna fallstudie har varit av kvalitativ art med avsikten att 
tolka och tyda fenomenet i fråga. Då den kvalitativa metoden tillämpats är det därför 
nödvändigt att sättet på vilket intervjuer och undersökningar genomförts möjliggör upptäckten 
av och förståelsen för nya aspekter och infallsvinklar som tidigare inte uppmärksammats25. 
För att öka reliabiliteten och validiteten, och samtidigt underlätta tolkningen av data, valdes 
en delvis strukturerad intervjuform som är en blandning mellan strukturerad och ostrukturerad 
intervjuform. Denna metod, som även kallas intervju grundad på intervjuguide vilken i detta 
fall var av kvalitativ karaktär, innehåller en lista med teman och övergripande frågor som 
behandlas under intervjuns gång26. Den stora fördelen med en delvis strukturerad kvalitativ 
intervju är att samtidigt som den bistår med ramverk är den oerhört flexibel för både 
ordningsföljd och uppföljning av intressanta svar. Detta gör att man i egenskap av 
undersökare och intervjuare har möjlighet att vidareutveckla spontana uppslag och därigenom 
kunna få en djupare förståelse för intervjuobjektets svar och förklaringar. 
  
I denna fallstudie valdes att utforma tre olika intervjuguider som anpassades till de olika 
intervjuobjekten och deras befattning inom Poståkeriet. Intervjuguiderna, som återfinns i 
bilaga 1-3, innehåller 3-4 teman där varje tema omfattar 3-6 frågor. I den mån det varit 
möjligt har frågorna ställts i ordningsföljd. Detta ger, som tidigare beskrivits, både mer 
struktur och högre reliabilitet, men kan samtidigt begränsa intervjuobjektets frispråkighet.  

2.3 Metodkritik 
 
Ett av de främsta problemen med kvalitativa intervjuer är att svaren interpreteras av 
undersökaren under själva analysen. Hur väl än undersökaren försöker bibehålla sin 
neutralitet så påverkar alltid denne intervjuobjektets svar och förklaringar till viss mån27. 
Samtidigt är det också svårt att till hundra procent förlita sig på intervjuobjekten. 
Minnesmaterial har i regel en tendens att med tiden utsättas för en naturlig 
förvridningsprocess precis såsom en historia som berättas vidare från person till person. Det 
finns tre krav som många gånger framhålls som viktiga att tillämpa vid käll- och metodkritik. 
Samtidskravet är det första och innebär att intervjuobjektets skildring bör ligga så nära det 
inträffade i tiden som möjligt. Det andra kravet handlar om intervjuobjektet blivit påverkad på 
något sätt, det vill säga att undersökaren granskar om något eller någon kan ha influerat 
intervjuobjektets iakttagelser på så sätt att en snedvriden verklighetsbild förmedlas. Det tredje 
och sista kravet är att undersöka om intervjuobjektet i sin tur har använt sig av andra källor för 
sina påståenden28.   
 

                                                
25 Holme & Solvang, 1996, Forskningsmetodik, s. 75 
26 Johannessen et al, 2002, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 98 
27 ibid, s. 98 
28 Patel & Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 76 
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I denna fallstudie har alla intervjuer genomförts på den aktuella arbetsplatsen. Detta har haft 
den positiva effekten att intervjuobjektet känner sig trygg och bekväm vilket i sin tur 
resulterar i en ökad självsäkerhet i svaren. Nackdelen med denna miljö är dock att 
intervjuobjektet kan störas av oförutsedda problem och händelser som inträffar under tiden 
intervjun genomförs. För att minska effekten av denna osäkerhet och samtidigt försäkra sig 
om att svaren inte missuppfattas, har en renskriven kopia av intervjuobjektets svar översänts 
till denne via e-post för eventuella kommentarer och anmärkningar kort efter att intervjun ägt 
rum. Vid osäkerhet och otydlighet har också de aktuella intervjuobjekten kontaktats per 
telefon eller e-post för eventuellt förtydligande.   
 
Vad gäller de tre tidigare presenterade kraven uppfylls det tredje kravet till fullo då 
intervjuobjekten enbart återberättar det som de medverkat i och har erfarenheter av. Det första 
kravet, samtidskravet, har däremot varit svårare att uppfylla då arbetet med BSC-liknande 
metoder inom Poståkeriet och Posten pågått under längre tid än ett decennium vilket 
omöjliggör att avgränsa sig till att skildringen av det inträffade ligger så nära i tiden som 
möjligt. Däremot har försök gjorts att intervjua personer som är väl involverade i arbetet med 
BSC och därigenom kan ge en så aktuell skildring som möjligt. Även det andra kravet har 
varit svårt att uppfylla då intervjuobjektens beskrivning sällan speglar enbart dennes egna, 
isolerade iakttagelser utan färgas i regel omedvetet av kollegors utsagor och erfarenheter.    
 
Det bör också nämnas att en av fallstudiens två undersökare arbetar inom Poståkeriet sedan 
1997 och framåt. 
 
Vad gäller den litteratur som använts i fallstudien har bedömningen av fakta skett ur ett 
kritiskt förhållningssätt genom att utvärdera källor, syften och relevansen. Den litteratur som 
har använts har bedömts som trovärdig, tillförlitlig och objektivt skriven ur ett oberoende 
perspektiv. 
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3. The Balanced scorecard 

3.1 Historiken bakom BSC 
 
Utvecklingen av Balanced Scorecard inleddes i USA i början av 1990-talet. En studie i 
samarbete med näringslivet representerat av David Norton och den akademiska världen 
representerad av Robert Kaplan. Syftet var att utröna om befintliga metoder för 
resultatmätning, som endast bestod av mått tagna från företagens redovisning var tillräckliga 
för att avgöra företagets status. Grundantagandet i studien var att om man valde att gå endast 
efter de finansiella måtten så skulle organisationen hämmas och mista möjligheten att alstra 
framtida ekonomiskt mervärde. Metoden att ta fram en egen modell som tog hänsyn till flera 
mått började med att granska flera företag i olika branscher för att se hur de gick till väga när 
de mätte sina prestationer. Det var främst tillverkningsföretag som studerades där styrtalen var 
inriktade mot leveranstider, tillverkningens effektivitet och kvalitet. Man diskuterade även 
andra idéer som bland annat värdet för aktieägarna, produktivitets- och kvalitetsmått och nya 
belöningssystem. Kaplan & Norton studerade dessa former för ekonomistyrning och kom 
fram till att de inte var för sig var tillräckliga för att ge en rättvis bild av organisationen 
situation. Diskussionerna mellan företagsledningarna och konsulterna mynnade ut i att man 
utvecklade ett flerdimensionellt ”scorecard” som skulle tillgodose deras behov bäst. Efter fler 
ingående diskussioner kom man fram till ett ”Balanced Scorecard” (BSC). Det innehåller fyra 
avskilda parametrar ekonomi, kunder, processer samt lärande. Namnet Balanced Scorecard 
skulle avspegla innehållet, det vill säga balansen mellan kort- och långsiktiga målsättningar, 
mellan finansiella och ickefinansiella mått, mellan utfallsmått och drivande mått och till sist 
mellan externa och interna prestationsperspektiv. Man gjorde vad man kan kalla prototyper på 
balanserade styrkort i olika företag för att se hur de fungerade. Erfarenheterna från studien 
sammanfattades i en artikel som publicerades i den ansedda ekonomiska tidskriften Harvard 
Business Review 1992: ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”. 
Artikeln väckte stort intresse hos det amerikanska näringslivets ledare och många företag 
anammade idén med BSC och den fick stort genomslag på kort tid i jämförelse med andra 
tidigare teorier29.  

3.2 Brister i traditionell ekonomistyrning  
 
Den ekonomiska miljön i vilket ett företag verkar i ställer nya krav på val av ekonomisk 
styrning och det styrsystem som företaget valt att använda. De två senaste decennierna så har 
det inom företagsvärlden skett en översyn över vad som brister och vad som behöver 
förbättras. Denna översikt kan sammanfattas i följande punkter: 
 

� Den traditionella ekonomistyrningen ger missvisande information för beslutsfattande. 
I och med att kostnader, intäkter och lönsamhet är grunden för de beslut som fattas 
baseras besluten enbart på aktiviteter som redan ägt rum, det vill säga händelser i det 
förgångna. Med ett sådant beslutsfattande kan det vara svårt att ta hänsyn till 
företagets strategiska mål. 

 
� Hänsyn till de krav och strategier som dagens företag och organisationer kräver ges 

inte inom traditionell ekonomistyrning. Att enbart se till ekonomiska resultat får 
företaget att bortse från faktorer som exempelvis kundbelåtenhet, leveranstid eller 

                                                
29 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 5 
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ökad kunskapsnivå. De mått som används kan då ge felaktiga signaler från 
verksamheten och beskriva effektivitet och lönsamhet missvisande. 

 
� Kortsiktigt tänkande och suboptimering – Att enbart gå efter finansiell kontroll kan 

även ge minskade satsningar på FoU, kompetensutveckling för personalen eller 
minskad vilja att göra nyinvesteringar. Man får då en suboptimering med tiden. 
Huvudproblemet blir då att få en balans mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. 

 
� Den traditionella ekonomistyrningen är underordnad den externa redovisningens krav. 

Kraven från investerare att få fortlöpande information om hur företaget utvecklas så 
att de kan jämföra det tilltänkta företaget med andra alternativ att investera i gör att 
endast finansiella mått beaktas i bedömningen. 

 
� På grund av att man använder vilseledande information för kostnadsfördelning och 

investeringsstyrning kan traditionell redovisning vara mindre bra. Inom traditionell 
kostnadskontroll analyseras inte varför en kostnad egentligen uppstår utan det anges 
endast belopp och kostnadsställe. Metoden att använda de indirekta kostnaderna 
baserade på de direkta kostnaderna håller inte i dagens industri. Idag måste man ta 
större hänsyn till indirekta kostnader beroende på bland annat ökade kostnader för 
FoU och effektiviseringar i produktionen. Med dagens alltmer svällande budgetar för 
FoU är det i det närmaste omöjligt att i förväg bestämma vad produkten kommer att 
kosta att utveckla i slutändan. Det finns ett behov att fördela kostnader med annat än 
de traditionella påläggen. 

 
� Finansiella mått är effektiva för att delge företagsledningen information om det 

ekonomiska läget. Däremot är de inte särskilt anpassade till att förmedla information 
till de anställda. Den abstrakta informationen blir för medarbetarna ointressant 
eftersom de inte förstår sambandet mellan sitt handlande och företagets bästa. 

 
� För att kunna driva ett företag måste man vara lyhörd för de impulser som 

omgivningen förmedlar. I och med att man bör sätta sina kunder i centrum så uppvisar 
traditionell ekonomistyrning allvarliga brister. I den finns varken något kund- eller 
konkurrentperspektiv som kan ge nödvändiga signaler som kan bidra till 
framgångsrikt företagande. Finansiella mått är också mer orienterade till att beskriva 
företaget internt än externt. Man kan därför inte jämföra sig med konkurrenterna 
eftersom styrtalen varierar. För att känna av den egna ekonomiska situation måste 
företaget ha tillgång till externa styrtal likaväl som interna. 

 
� Dagens företag riktar sina månads- eller kvartalsrapporter i första hand mot sina 

investerare. Problemet är att detta kan uppmuntra skapandet av styrtal som är 
anpassade till de resultat som investerarna vill se. Denna manipulering av de 
finansiella styrtalen tenderar då att göra dem missvisande30. 

                                                
30 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 27-29 
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3.3 Beståndsdelarna i BSC - de fyra perspektiven 
 
BSC är ett sätt att se en organisation eller företag ur fyra perspektiv där det är möjligt att 
koppla ihop dessa. De kortsiktiga målen inom verksamhetsstyrningen kopplas ihop med de 
långsiktiga målen och företagets vision. De fyra perspektiven är: 
 

1. Finansiella perspektivet 
2. Kundperspektivet 
3. Processperspektivet 
4. Lärande perspektivet 

 
I många företag finns redan resultatmätningssystem som kombinerar finansiella och 
ickefinansiella mått. De flesta företag använder informationen de får från ickefinansiella mått 
till att endast göra punktförbättringar, till exempel gentemot kund. De finansiella måtten 
används för att ge en tillräcklig bild av medarbetarnas insatser på lägre nivåer i företaget. De 
olika styrtalen används mest på kort sikt och för taktisk styrning. Skillnaden i BSC är att alla 
perspektiven är beroende av varandra. De påverkar varandra som i ett kretslopp. Ett 
perspektiv får inverkan i ett annat. Visionerna inom företaget görs tydliga i perspektiven och 
delges alla med hjälp av uppsatta mål. Att sätta upp mål hjälper till att skapa resursfördelning 
inom organisationen eller företaget. BSC blir ett universalverktyg för att kommunicera inom 
företaget i samtliga perspektiv (figur 3)31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Balanced Scorecard 
 

3.3.1 Det finansiella perspektivet 
 
I BSC finns givetvis det finansiella perspektivet kvar även om det är det som BSC främst 
opponerar sig mot. Finansiella styrtal är viktiga för att sammanfatta de finansiella följderna av 
handlingar och beslut som utförts och fattats i förgången tid. De finansiella styrtalen är en 
viktig indikator på om företagets strategi och implementeringen av den bidrar till att förbättra 
vinsten. De berättar också för tilltänkta intressenter och investerare hur företagets ekonomiska 

                                                
31 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 19 
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situation är. Viktiga styrtal är rörelseresultat, avkastning på arbetande kapital. På senare tid, 
med allt mindre tålamod hos investerare har kassaflöde och omsättningsökning blivit populära 
styrtal att granska32. 
De finansiella styrtalen ska fungera som ett riktmärke för vad man ska uppnå och har även 
avgörande verkan på de andra styrtalen i BSC när det gäller att sätta riktmärke för 
målsättningarna. Det ska ingå i en orsakskedja som ska mynna ut i ett bättre ekonomiskt 
resultat. BSC ska ge en bild av den strategi man valt att använda. Man börjar med att se till de 
långsiktiga finansiella målen för att sedan försöka integrera de andra perspektiven på ett sätt 
så att de blir en kedja av förbättringar som bidrar till att det långsiktiga ekonomiska målet kan 
realiseras. För de flesta organisationer och företag fungerar de ekonomiska styrtalen som ett 
utmärkt instrument för att öka omsättningen, höja kvaliteten eller sänka kostnaderna. Värt att 
lägga på minnet är dock att alla former av styrtal inte lämpar sig för att beskriva alla typer av 
företag. Det kan också vara så att de ekonomiska styrtalen kan vinna på att varieras mellan 
olika divisioner i ett företag för att de skiljer sig så mycket till karaktären. Det blir då lättare 
att få en mer rättvisande bild. 
Det är viktigt att granska de ekonomiska styrtalen i förhållande till vilken fas i livscykeln 
företaget befinner sig i. Ett tillverknings- eller forskningsföretag som är orienterat till att växa 
har förmodligen i inledningsskedet förlust och negativt kassaflöde. För att ge en mer 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning kan man använda ekonomiska styrtal som 
den procentuella omsättningsökningen, försäljningsökningen eller hur många nya kunder man 
värvat. När sedan företaget har mognat och blivit etablerat kan man använda de traditionella 
”bokföringsmässiga” styrtalen som ränteabilitet och rörelseresultat som efter 
inledningsskedets knackiga ekonomi kan ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
situation. Det är inte lämpligt att helt låsa sig vid ett upplägg som de två faserna ovan. Hela 
tiden så måste man analysera den finansiella strategin i och med att företagets marknad hela 
tiden är i rörelse. Uppfyller företaget inte de finansiella målen så måste strategin läggas om. I 
en allt mer föränderlig värld kan man göra denna analys flera gånger om året33.  

3.3.2 Kundperspektivet 
 
I kundperspektivet försöker ledningen för företaget att identifiera de kunder och de segment 
av marknaden som företaget eller en del av företaget ska försöka att rikta sig mot. De 
specifika styrtalen för kundperspektivet blir intressanta. Exempel på styrtal som är relevanta 
är kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet eller marknadsandelar inom olika kundsegment. 
Styrtalen ska baseras på de kundtjänster som företaget tillhandahåller inom olika segment av 
kundmarknaden. Ovanstående styrtal är exempel på faktorer som avgör om ett företag har 
framgång i de utvalda segmenten. Kunderna uppskattar i regel korta leveranstider eller 
företagets försök att visa framfötterna genom att tidigt i förhållande till konkurrenterna 
introducera ny teknik och innovationer. Strategierna ska bidra till att bestämma vilka kunder 
och segment på marknaden som man skall vända sig till. De talar också om vilka 
konkurrensfördelar man har gentemot andra företag. Genom att använda kundperspektivet kan 
cheferna för olika affärsområden formulera den strategi avseende kunder och marknad som 
kommer att bidra till goda framtida vinster34.  
 
Liksom i fallet med det finansiella perspektivet så gäller det att vara mycket lyhörd mot 
förändringar på marknaden. Så fort något inträffar som förändrar konkurrensförhållandena så 

                                                
32 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 33 
33 ibid, s. 51 ff. 
34 ibid, s. 33 
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måste man vara snabb att omformulera strategin så att den passar de nya förhållandena för att 
generera även framtida vinster35. 

3.3.3 Processperspektivet 
 
Företagets interna förhållanden avspeglas i processperspektivet. Företagsledningen måste 
behärska det fullt ut för att nå framgång. Genom att förstå processerna kan man: 
 

� Erbjuda kunderna de värden som lockar dem och behåller dem i de olika 
marknadssegmenten 

� Tillgodose investerares förväntningar om framtida god ekonomisk avkastning 
 
Processperspektivets styrtal är det som har störst inverkan på kundens tillfredsställelse och 
samtidigt genom det ger störst möjlighet att uppnå de finansiella målen36. 
För att kunna använda sig av processperspektivet måste företaget göra en grundlig 
kartläggning och utvärdering av sina processer. Exempel på relevanta processer kan vara 
tillverkningsprocesser (ledtider i produktionen) och flödesprocesser (antal kolli) om det är 
fråga om logistik. I BSC föregår det finansiella perspektivet och kundperspektivet, 
processperspektivet i arbetsgång. Med informationen från dessa perspektiv är det lättare att 
formulera processperspektivet. Processperspektivet skiljer sig inte från de andra perspektiven 
såtillvida att man även här måste vara beredd att fatta snabba beslut utifrån relevanta mått för 
att fortlöpande underhålla möjligheterna att skapa högsta möjliga effektivitet. Arbetet med att 
ta fram mål och styrtal är den punkt där BSC skiljer sig mest från andra 
resultatmätningssystem. I traditionella system ligger tonvikten på att förbättra och kontrollera 
befintlig produktion och de kontrollfunktioner som omger denna. Om man bara väljer att gå 
efter flöde, kvalitet eller produktionscykeltider så kan man gå miste om att utveckla 
kompetenser som blir unika och ger företaget konkurrensfördelar37. 

3.3.4 Lärandeperspektivet 
 
De mål som företaget sätter upp förändras hela tiden och man måste hela tiden göra 
kontinuerliga förbättringar och förändringar när det gäller produkter och 
produktionsprocessen. I detta perspektiv kan organisationens förnyelse påverkas och indirekt 
även dess överlevnadsförmåga på sikt. Det är nödvändigt att tänka igenom vad som krävs för 
att bevara och vidareutveckla den kompetens som finns, så att den matchar kundernas behov. 
Det är också nödvändigt att behålla produktivitet och effektivitet i de processer som skapar 
värdet för kunden och bidrar till att kunden väljer ”vårt” företag. Inom BSC finns tre 
huvudkategorier för lärandeperspektivet: 
 

1. Medarbetarnas kompetens 
2. Informationssystemets prestanda 
3. Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen38. 

 
Medarbetarnas kompetens 
Att främja kompetensen hos de anställda har på senare år fått en allt större betydelse. Genom 
framväxten av informationssamhället så har det ställts allt större krav på företagen och dess 
                                                
35 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 66 ff. 
36 ibid, s. 34 
37 ibid, s. 91 ff. 
38 ibid, s. 119 
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medarbetare. Tidigare hade de flesta typer av befattningar inom ett företag klara 
avgränsningar. Ledningens ambitioner och vilja sattes i verket av tjänstemän på 
chefspositioner. Informationstekniken har numera ersatt människan vid många moment inom 
traditionell industri. För att vara konkurrenskraftiga måste företagen hela tiden sträva mot att 
ha så kvalificerad personal som möjligt. Den nya tekniken innebär också att det krävs mindre 
antal anställda för att producera lika mycket som det tidigare behövdes betydligt mer personal 
till. Lösningen blir att satsa på personalen närmast processerna, att höja deras kompetens kan 
vara avgörande för företagets framtida välstånd. Följande nyckeltal är relevanta för att mäta 
detta enligt Kaplan & Norton: 
 

� Personaltillfredsställelse – Hur personalen trivs på sin arbetsplats, till exempel hur 
arbetsmomenten är samt hur stämningen mellan de anställda är. 

� Personallojalitet – Företagets förmåga att behålla kompetent personal på lång sikt. 
� Personalens produktivitet – Hela effekten av en väl fungerande arbetsplats med 

medarbetarnas kompetens, arbetslust, förbättringar i de interna processerna, 
tillfredsställa kunder och främjande av innovationer. 

 
Informationssystemets prestanda 
För att medarbetarna ska kunna arbeta så effektivt som möjligt så är det viktigt att de känner 
till samtliga perspektiv i BSC och vad de står för. Detta för att kunna fatta rätt beslut i olika 
situationer. En del företag har olika metoder för att mäta hur väl de anställda är insatta i till 
exempel kund-, process- eller finansiellt perspektiv. 
 
Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen 
Man uppnår inte framgång enbart genom att ge medarbetarna utbildning och information. Det 
är ingen garanti för att företaget skall bli framgångsrikt. Det krävs även att medarbetarna är 
nöjda med sin tjänst, att de är motiverade och trivs. Om man har nöjda medarbetare får man 
nöjda kunder som kan bidra till att omsättningen ökar. De flesta chefer känner till detta 
faktum men ofta tenderar de att dra egna slutsatser om medarbetarnas situation utan att fråga 
dem. Det är viktigt att hålla sig informerad om vad de anställda tycker och tänker. Ett styrtal 
för att ta reda på detta är att se hur många förslag för att förbättra verksamheten som de 
anställda lämnar in. Är medarbetarna aktiva och motiverade så kan man vänta sig ett större 
antal förslag än om så inte vore fallet. Att ta vara på inlämnade förslag kan också vara ett sätt 
för företagsledningen att visa att man verkligen bryr sig om och visar omtanke om sina 
medarbetare39. 

3.3.5 Ytterligare perspektiv i BSC 
 
I de skandinaviska länderna med dess starka tradition av fackföreningar har medbestämmande 
från de anställda alltid varit en faktor att räkna med. BSC består av fyra perspektiv men man 
har i Norden även lagt till ett femte perspektiv vilket är det så kallade medarbetarperspektivet. 
Enligt Kaplan & Norton kan medarbetarperspektivet passa in i lärandeperspektivet. Exempel 
på andra perspektiv som kan vara användbara i olika situationer är miljö- och 
leverantörsperspektiv. Kaplan & Norton betonar att det inte är perspektivet i sig som är det 
viktigaste. Essensen är de olika styrtal som man kan ta fram ur det och att de är integrerade 
med de andra perspektiven och bidrar till en gångbar strategi för företaget40. 

                                                
39 Kaplan & Norton, 1999, The balanced scorecard – Från strategi till handling, s. 120 ff. 
40 ibid, s. 40 
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3.4 Framtagandet av ett BSC 
 
Nedbrytning av styrkortsmålen i ett BSC visar att det i regel är uppbyggt av sex olika delar 
eller nivåer (figur 4). Dessa omfattar vision, perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer, 
nyckelmått och slutligen handlingsplan. Nedan beskrivs de olika nivåerna mer ingående. 
 
Vision 
Den översta delen i BSC innefattar företagets övergripande vision, det vill säga det framtida 
och önskvärda tillstånd som man som företag vill uppnå. Visionen ska vägleda, styra och 
hjälpa hela organisationen att skapa en unison bild av framtiden som företaget är på väg 
mot41. Tanken med visionen är att ge den trygghet och den utmaning som behövs för att som 
företag på ett meningsfullt och tillfredsställande sätt ta sig an framtiden. Exempel på olika 
faktorer som bör tas till vara är omvärlds- och branschanalyser, ägarkrav på avkastning och 
expansion, företagets ekonomi, dess kärnkompetens och tekniska utveckling etc. Ett exempel 
på vision kan vara: ”Inom fem år ska vårt företag vara den största aktören på den nordiska 
marknaden”.  
 
Perspektiv 
På denna nivå bryts visionen ned och fördelas på ett flertal mål och beskrivs utifrån olika 
perspektiv. De vanligast förekommande exemplen på perspektiv är kund-, medarbetar- och 
processperspektivet samt det finansiella perspektivet42. Här bör dock nämnas att varje företag 
kan utveckla egna, unika perspektiv som lämpar sig bäst till dess organisation.  
 
Strategiska mål 
Här konkretiseras den övergripande visionen genom ett flertal delmål kopplat till de olika 
perspektiven. Syftet är att vägleda företaget i arbetet med att nå visionen och samtidigt 
underlätta medarbetarnas förståelse för vart företaget vill nå43. 
 
Framgångsfaktorer 
I denna fas analyseras och beskrivs de mest avgörande och kritiska faktorerna för att företaget 
ska kunna uppnå de strategiska delmålen och därigenom förverkliga sin vision44.  
 
Nyckelmått 
Här beskrivs de mål och mått som används för att bevaka företagets framgångsfaktorer och 
hur väl det uppfyller sina strategiska mål45.  
 
Handlingsplan 
Den slutliga delen av styrkortet är själva handlingsplanen som beskriver de konkreta 
handlingar och åtgärder som krävs för att företaget rent praktiskt ska ta sig från det nuvarande 
tillståndet till det önskade tillståndet46. 
 
 

                                                
41 Olve et al, 1997. Balanced scorecard i svensk praktik, s. 53 
42 ibid, s. 54 
43 ibid, s. 55 
44 ibid, s. 55 
45 ibid, s. 55 
46 ibid, s. 55 
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Figur 4. Övergripande figur över hur ett styrkort bör byggas upp 
 
Det finns ett flertal olika sätt att arbeta fram ett BSC för ett företag. Den grundläggande 
förutsättningen är att alla berörda har en gemensam grundsyn gällande villkoren för såväl 
själva företaget som den bransch det agerar inom. För att detta ska vara möjligt krävs både tid 
och resurser. Nedan beskrivs ett exempel på hur denna process kan gå till väga med hänsyn 
till arbetssätt och tidsåtgång för respektive steg47. Observera att upplägget och det aktuella 
tidsåtgången bör anpassas till respektive företag, och dess situation och förutsättningar.   
 
Steg 1 - Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Definiera branschen, dess 
utveckling och företagets roll 

Intervjuer med så många personer 
som möjligt bör genomföras, om 
möjligt av utomstående för att få en 
så objektiv bild som möjligt 

1-2 månader 

 
Själva grunden i detta första steg är att genom intervjuer med personer på lämpliga poster 
definiera branschens förutsättningar och utveckling samt företagets egen roll i detta 
sammanhang. Av stor vikt är också att förtydliga företagets förväntade position i framtiden. 
Exempel på modeller som kan användas för detta arbete är SWOT-analys, som beskriver 
företagets styrkor, svagheter, möjligheterna och hot, eller Porters 5-kraftsmodell, som 
beskriver fem olika krafter som fastställer branschens lönsamhet och dess konkurrenssituation 
(figur 5). 
 

                                                
47 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 60-61 
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Figur 5. Porters 5-kraftsmodell 
 
 
Steg 2 - Fastställa företagets vision 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Fastställ och stäm av företagets 
vision  

Gemensamt seminarium för 
företagsledning och 
opinionspåverkare 

1-2 möten à 1,5 dag 

 
Då hela kärnan i BSC-modellen utgår från en gemensam och delad bild av visionen är det av 
yttersta vikt att denna utgångspunkt fastställs och att man samtidigt har en rimlig ömsesidig 
bild av de interna och externa förutsättningarna. Det finns ett flertal olika modeller och 
metoder man kan använda sig av för att utveckla en vision. Här är det väsentligt att ha en 
gemensam definition av vad som menas med vision. I figur 6 presenteras några faktorer som 
bör diskuteras och ligga till grund för fastställandet av visionen48. Här bör också påpekas att 
visionen på intet sätt är definitiv och helt låst, utan kan omformuleras i framtiden om det 
anses nödvändigt. 
 

 
Figur 6. Exempel på faktorer som påverkar den övergripande visionen. 

                                                
48 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 66-67 
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Steg 3 - Fastställ perspektiven 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Fastställ perspektiven Seminarium med företagsledning, 

projektgrupp och personer med 
erfarenheter från BSC-projekt 

1-2 dagar 

 
När det gäller fastställandet av perspektiven finns givetvis möjlighet för företaget ifråga att 
utveckla egna perspektiv om man anser att Kaplan & Nortons fyra ursprungliga perspektiv, 
som omfattar kund-, medarbetar- och processperspektivet samt det finansiella perspektivet, 
inte lämpar sig väl. Här finns möjlighet att både lägga till och ta bort ursprungliga perspektiv, 
men det är av stor vikt att ett nytt perspektiv baseras på samma typ av verksamhetslogik och 
att det finns en röd tråd och därmed ett samband mellan de olika perspektiven49. 
 
Steg 4 - Bryta ned visionen på respektive perspektiv 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Bryt ned visionen på respektive 
perspektiv och formulera de 
övergripande strategiska målen  

Gemensamt seminarium med 
samma grupp som i steg 2, dvs. 
företagsledning och 
opinionspåverkare. 

Se nästa steg 

 
För att göra visionen tillämpbar krävs att den bryts ned på de valda perspektiven. Utifrån detta 
kan sedan generella strategiska mål utformas. Själva strategiformuleringsprocessen är i regel 
mycket komplex och resurskrävande då det oftast är många aspekter och variabler som måste 
tas hänsyn till.  
 
Steg 5 - Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Identifiera kritiska 
framgångsfaktorer 

Detta görs under ovanstående 
seminarium. 

Totalt inkl steg 4 krävs 1-2 dagar 

 
Detta steg innebär att företaget baserat på tidigare fastställda strategiska mål identifierar vad 
som krävs för att uppnå visionen. Dessa kritiska framgångsfaktorer ska vara avgörande för 
företagets framtid varför de bör prioriteras. Här är det av stor vikt att de kritiska 
framgångsfaktorerna kontrolleras och stäms av både horisontellt och vertikalt med styrkortet 
för att avgöra om de hänger samman på ett rimligt och relevant sätt50. 
 
Steg 6 - Utveckla mått, identifiera samband och skapa balans 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Utveckla mått, identifiera orsak-
verkan-samband och skapa balans 

Om möjligt ska detta äga rum 
under samma seminarium som 
ovan. Ofta är det dock nyttigt med 
en tids uppehåll. 

Enligt ovan, annars 0,5-1 dag 

 
I detta steg utvecklas relevanta nyckelmått för de olika perspektiven. Målet är att precisera 
och prioritera de mått som är mest avgörande. Den stora utmaningen i detta steg är att finna 
tydliga och mätbara kopplingar mellan måtten i de valda perspektiven och skapa balans. 
Måtten får inte strida mot varandra och leda till suboptimeringar utan ska stödja och 
överensstämma med den övergripande visionen och de strategiska målen51. 
 

                                                
49 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 70 
50 ibid, s. 80 
51 ibid, s. 82 
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Steg 7 - Fastställa det övergripande styrkortet 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Fastställ det övergripande 
styrkortet 

Fastställs slutligen av 
företagsledningen och 
projektgruppen. Dock gärna 
tillsammans med någon som har 
erfarenhet av BSC-projekt. 

1-2 dagar 

 
Här sammanställs det övergripande styrkortet och presenteras för berörda parter för deras 
godkännande. För att underlätta arbetet med styrkortet och dess implementering är det viktigt 
att så stor del av företagets anställda som möjligt får en genomgång av det tidigare arbetet 
samt bakgrunden till det framtagna styrkortet.  
 
Steg 8 - Bryt ned styrkortet och måtten i organisationen 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Bryt ned styrkort och mått i 
organisationen 

Sker lämpligen i projektform 
uppdelat på lämpliga 
organisatoriska delar under ledning 
av projektgruppen. Arbetet inom 
respektive projekt genomförs helst 
med alla berörda inom enheten och 
sker lämpligen i seminarieform 
samtidigt som löpande 
avstämningar och koordineringar 
sker med företagsledningen. 
Speciellt vikigt är det att ha hjälp 
av en erfaren BSC-arkitekt när det 
gäller koordineringen av 
framgångsfaktorer och mått. 

Totalt 2-X månader. Respektive 
lokalt seminarium minst 0,5-1 dag. 

 
För att skapa förståelse för den övergripande visionen och göra de strategiska målen 
tillämpbara inom organisationen krävs att styrkortet och nyckelmåtten bryts ned i mindre 
enheter. Nyckelmåtten påverkas ofta av flera olika faktorer och aktiviteter inom företaget. För 
att individerna inom organisationen ska kunna överblicka sitt enskilda bidrag till den 
övergripande visionen är det viktigt att nyckelmåtten bryts ned på en så detaljerad nivå som 
möjligt52. 
 
Steg 9 - Formulera målen 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Formulera mål Förslag från respektive 

projektansvarig. Företagsledningen 
godkänner slutligen målen. 

 

 
I detta steg formuleras mätbara mål för varje mått, både långsiktiga och kortsiktiga, så att 
företaget kontinuerligt kan stämma av sin färdriktning med den planerade riktningen. Även 
här är det nödvändigt att stämma av måtten både horisontellt och vertikalt med styrkortet53. 
 

                                                
52 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 84-86 
53 ibid, s. 89 
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Steg 10 - Ta fram handlingsplan 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Ta fram handlingsplaner Tas fram av respektive 

projektgrupp. 
 

 
Det näst sista steget i utvecklingen av styrkortet består av att skapa en handlingsplan, det vill 
säga en precisering av vilka prioriterade åtgärder som ska genomföras för att realisera den 
uppsatta visionen. Handlingsplanen ska innehålla prioritering, tidsplan och ansvarsfördelning. 
Denna plan utgör tillsammans med de tidigare framtagna måtten det viktigaste 
uppföljningsunderlaget54.  
 
Steg 11 - Håll styrkortet vid liv 
Beskrivning Arbetssätt Tidsåtgång 
Implementering av styrkortet. Övergripande ansvar hos 

företagsledningen genom löpande 
uppföljning. 

 

 
I detta slutgiltiga steg, som ligger utanför själva utvecklingen av BSC, är tanken att hålla 
styrkortet vid liv genom fortlöpande uppföljning. Detta sista steg är helt avgörande för att 
både hålla intresset uppe för arbetet med styrkortet och för att få styrkortet att fungera som det 
dynamiska verktyg det avser att vara55.  

3.5 Kritik mot BSC 
 
Redan vid introduktionen av BSC höjdes en del röster kring avsaknaden av empiri för att 
underbygga den grundläggande teori som Kaplan & Norton framställde 1992. Man har också 
kritiserat det faktum att BSC många gånger motiverar och stödjer hierarkiska organisationer 
vilket inte stämmer överens med tanken att använda verktyget i framtidens företag med platta 
organisationer56.  
 
Många hävdar också att en stor del av den litteratur som finns kring BSC är partisk och många 
gånger för okritiskt och positiv i sin framställning av verktyget. Som läsare fås intrycket att 
BSC är ett fullkomligt felfritt verktyg och att det sällan uppstår problem. Det är då ganska lätt 
att inbilla sig att införandet av BSC i verksamheten kommer att lösa alla problem. Oavsett hur 
bra verktyget upplevs så finns givetvis problem. Det är trots allt inte alltid som BSC är den 
lämpligaste metoden för en verksamhets ekonomiska styrning. I vissa fall krävs betydligt mer 
resurser i form av tid och pengar för framtagandet av verktyget, än det ger utdelning. Detta 
leder till att företag gör enorma investeringar i upprättandet av BSC utan att riktigt veta om 
eller hur det kan bistå verksamheten. I andra fall kan de finansiella nyckeltalen vara helt 
avgörande för verksamheten varför det till och med blir en nackdel att inte fokusera enbart på 
dessa då man annars lätt åsidosätter dem för mycket57. Samtidigt som en av BSC:s styrkor är 
möjligheten att anpassa nyckeltalen och mätmetoderna till den aktuella verksamheten, är detta 
också en svaghet då det blir alldeles för enkelt att manipulera nyckeltalen och de resultat man 
önskar att uppnå.  
 

                                                
54 Olve et al, 1997, Balanced scorecard i svensk praktik, s. 90 
55 ibid, s. 92 
56 Lindvall, 2001, Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
s. 213 
57 Mooraj et al, 1999, The balanced scorecard: a necessary good or an unnecessary evil?, s. 481  
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Det finns också författare som menar på att de prestationsmått och nyckeltal som oftast 
används i arbetet med BSC enbart mäter prestationen uppifrån och ned i organisationen och 
tar inte alls hänsyn till att detta egentligen är en tvåvägsprocess58.   
 
Olve et al sammanfattar en rad olika problem med BSC genom att dels använda nyckelorden 
varför, vad och hur enligt nedan (figur 7), samt att dela in dem i två olika tidsperspektiv 
beroende på om problemet uppenbarar sig under själva utvecklingsskedet eller under själva 
arbetsprocessen59. 
 
Varför? Berör främst frågan om avsaknad av intresse, drivkraft och motivation samt vikten av att motivera . 

Vad? Berör frågan av den rätta och relevanta tillämpningen av BSC. 
Hur? Berör frågan kring hur företaget ska nyttja sina resurser till fullo. 

Figur 7. Förklaring av nyckelorden som beskriver olika problem med BSC 
 

                                                                                                                          

                                                
58 Mooraj et al, 1999, The balanced scorecard: a necessary good or an unnecessary evil?, s. 482 
59 Olve et al, 2003, Framgångsrikt styrkortsarbete, s. 130 
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4. Empiri 

4.1 Företagspresentation 
 
Transporterna av brev och paket inom Postkoncernen drogs under 1980- och tidiga 1990-talet 
med väldigt dålig lönsamhet. Lösningen på detta problem var att skilja transportenheterna från 
moderbolaget och bilda en ny verksamhetsgren. ”Poståkeriet” som 1993 blev resultatet av en 
sammanslagning av 13 brevregioner till en resultatenhet. 1996 blev man ett helägt dotterbolag 
till Posten AB i och med dess bolagisering. Huruvida avsikten var att sälja det nybildade 
företaget är oklart men tanken kan inte uteslutas i privatiseringens tidevarv. 
Poståkeriet visade mycket snart att man hade en egen ekonomisk bärkraft. Idag består 
Poståkeriet av ett huvudkontor i Stockholm (Poståkeriet Sverige AB) med sju stycken 
åkeriområdesenheter spridda över landet (figur 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Poståkeriets Sverige AB:s organisation 
   
Varje åkeriområdesenhet är uppdelad i ett varierande antal platskontor med i förhållande till 
varandra lämplig geografisk placering. På varje platskontor är en platschef ansvarig för 
verksamheten. Till sin hjälp har han ett antal transportledare med uppgift att administrera och 
sköta om den dagliga driften. Största personalkategorin på platskontoren är lastbilsförarna 
med uppgift att leverera godset ut till kund. Varje platskontor har cirka 20-60 anställda. 
Totalt har man 2500 fordonsenheter och 3400 anställda vilket gör Poståkeriet till landets 
största åkeri. En vanlig dag gör man upp till 70 000 kundbesök. Omsättningen för 2005 var ca 
2553 Mkr och vinsten 134,6 Mkr. Vinstmarginalen år 2005 motsvarade 5,3 %60. 
Marknadsandelen av den svenska transportmarknaden är cirka 10 %. Poståkeriet verkar på 
den fria marknaden för godstransporter som vilket annat företag som helst. Majoriteten av de 
uppdrag man får är visserligen transporter för Postkoncernen vilka består av främst paket och 
brev men man har en uttalad ambition att även växa på den privata marknaden61.  Man har 
avtal med en del stora detaljhandelsföretag som till exempel Volvo, Rusta och Clas Ohlson 
om tranporter av deras gods inom företaget och ut till kund. Ledningens ambition är att man 
skall växa inom främst denna sektor. 

                                                
60 Företagspresentation (PowerPoint): om_postakeriet_tcm23-21827 
61 http://sv.wikipedia.org/wiki/Post%C3%A5keriet 
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Distributionen går till så att man med lastbilar och små distributionsbilar transporterar paket, 
brev och gods och inom landet både till privatpersoner och företag. Majoriteten av godset är 
till företag och det är också här som lönsamheten ligger. Det är värt att nämna att det är 
transporterna med lastbilar som genererar vinst medan de små distributionsbilarna ofta har det 
svårt att få verksamheten att gå ihop. Man har en resultatenhet PNT (Poståkeriet Net Traffic) 
för att hantera transporter av tunggods på lastpall med lastbil med ett antal strategiskt belägna 
omlastningspunkter över hela Sverige. Sammantaget ger dock de båda grenarna en vinst som 
är bland de högsta i branschen. 
 
Som tidigare nämndes i avgränsningen så kommer denna framställning att behandla endast 
Poståkeriet Stockholm med kontor beläget i Solna och några av dess platskontor runt om i 
Stockholm. Av diskretionsskäl kommer platskontoren att benämnas A, B och C. 

4.2 Konkurrenterna 
 
Denna fallstudie avser inte att behandla någon av Poståkeriets konkurrenter men de nämns här 
kortfattat för att läsaren ska få en bild av hur marknaden och förhållandena för åkeriföretag 
ser ut. 
På den svenska marknaden finns flera stora företag som transporterar gods. Företag som till 
exempel de amerikanska UPS och FEDEX är mestadels inriktade mot expresstransporter av 
mindre leveranser över hela världen. Båda dessa har sin hemmamarknad i Nordamerika och 
har i Sverige inga större marknadsandelar. Större på den svenska marknaden är däremot DHL 
som är en företagsfusion mellan tyska postens godsverksamhet (före detta Deutsche Post 
World Net) och det amerikanska företaget DHL62. DHL har en mindre del av den svenska 
paketmarknaden och har genom sin storlek en vilja att ta marknadsandelar. BTL-Schenker är 
en annan aktör med bas främst på de kontinentala europeiska marknaderna. Man har en 
betydande del av den svenska marknaden för paketgods63. Gemensamt för dessa företag är att 
de inte har samma förmåga till helhetslösningar på samma sätt som Posten med Poståkeriet. 
Sverige är ett geografiskt vidsträckt land med långa avstånd och lågt befolkningsunderlag. 
Posten har genom sina lantbrevbärare, utlämningsställen hos livsmedelshandlare och 
företagscenter möjlighet att ge en rikstäckande service rörande pakethanteringen som ingen av 
de övriga konkurrenterna mäktar med. Det skulle dessutom vara en ekonomisk orimlighet för 
dem. 

4.3 Presentation av intervjuobjekten 
 
De som har intervjuats är till större delen personer som har nyckelpositioner inom 
ekonomistyrning och arbetsledning. Vi har även tagit med personer som inte har 
arbetsledande eller ekonomiska funktioner men ändå är sista länken ut till kunderna man 
arbetar mot. Deras medverkan motiveras med att det är väsentligt att ta reda på hur 
företagsledningen och arbetsplatsledningen har kanaliserat ut de styrtal som de anser viktiga 
för alla medarbetare att känna till. 
 
De frågor som har ställts till intervjuobjekten har utifrån svaren vi har fått på den första 
intervjun (bilaga 1) anpassats till den andra intervjun (bilaga 2) och den tredje intervjun 

                                                
62 http://www.dhl.se/publish/se/sv/aboutdhl/history.high.html 
63http://www.schenker.se/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=4015&data.langua
ge.id=1 
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(bilaga 3) har återigen anpassats till lämpliga frågor utifrån svaren i den andra intervjun 
(bilaga 2). 
 
Den 13 juli 2006 intervjuades ekonomicontrollern vid Poståkeriets åkeriområdesenhet 
Stockholm, i fortsättningen kallad EC på Poståkeriets huvudkontor i Solna. Hon har varit 
anställd inom Postkoncernen sedan 1989 och har tidigare arbetat på postkontor både som 
kassörska och sedan postmästare. Hon har varit anställd inom Poståkeriet sedan 2003. 
 
Den 18 juli 2006 intervjuades den första av de båda platscheferna, i fortsättningen kallad PC1. 
Han är platschef vid platskontor B. Intervjun ägde rum på Poståkeriets huvudkontor i Solna 
och har sedan kompletterats med e-postkorrespondens. Han sitter även med i Poståkeriets 
hälsogrupp. Han har varit anställd inom Poståkeriet sedan 1993. 
 
Den 27 juli 2006 intervjuades den andra av de båda platscheferna, i fortsättningen kallad PC2. 
Hon är platschef vid platskontor A. Intervjun ägde rum via telefon och kompletterades sedan 
med frågor via e-post. Hon har varit anställd inom Posten och Poståkeriet sedan 1991 först 
som lastbilsförare sedan som transportledare för att sedan vara platschef sedan två år tillbaka. 
 
Den 27 juli 2006 intervjuades en transportledare vid platskontor A, i fortsättningen kallad TL. 
Intervjun ägde rum via telefon och via e-post. TL har även andra funktioner förutom de rena 
transportledaruppgifterna. Han är IT-ansvarig på det aktuella platskontoret och har även 
arbetsuppgifter inom ekonomi. TL har även till uppgift att utbilda nyanställda inom säkerhet 
för åkeriområdesenhet Stockholm. Han har varit anställd inom Posten och Poståkeriet sedan 
1989. 
 
Två lastbilsförare, som vidare benämns X och Y, intervjuades den 19 juli 2006 och de får 
representera de i studien som inte har arbetsledande eller ekonomisk funktion. På grund av 
semestertid ägde intervjun rum i hemmet. De båda har anställningstider inom Poståkeriet på 
1,5 respektive 4 år. De har båda erfarenhet av åkeriverksamhet som lastbilsförare från arbete 
vid andra företag. Ingen av de båda har haft andra tjänster inom Poståkeriet tidigare. 

4.4 Postkoncernens och dotterbolagens styrning idag 
 
Postkoncernen är ett myller av dotterbolag och verksamheter. Dock har man på koncernnivå 
kommit fram till vilka styrtal som man anser förutom de finansiella vara av intresse för hela 
koncernen. Dessa har sedan modifierats och kompletterats för att passa in i de olika 
verksamheterna. Poståkeriet tillämpar denna styrning med vissa tillägg som är relevanta för 
deras verksamhet. 

4.4.1 Postens variant av ekonomistyrning 
 
Koncernledningen har för att uppnå övergripande mål samt att realisera strategierna valt att 
arbeta med en balanserad målbild. Genom att använda en sådan är det möjligt att inte enbart 
blicka på finansiella styrtal som i traditionell ekonomistyrning utan även ta hänsyn till och 
innefatta även ickefinansiella styrtal. Modellen har inget uttalat namn utan benämns som 
”Postens medarbetarmål”, men den kommer för enkelhetens skull i denna fallstudie att kallas 
för ”Postcirkeln” (figur 9). Enligt uppgift från EC så har modellen funnits som verktyg inom 
Postkoncernen så tidigt som i slutet av åttiotalet men det går inte att få klarhet i exakt hur 
länge man har använt sig av den. Troligen är det fråga om ett tiotal år. Om modellen finns 
heller inte så mycket dokumenterat utan det är begränsat till en omfattning om ca en A4-sida 
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på Postens intranät. En hel del information om styrtal kom dock fram i intervjun med EC. Det 
är styrtal förutom de som anges i ”Postcirkeln” – styrtal som tas fram av de lokala 
åkeriområdesenheterna. Här kommer att redogöras för inhämtade informationen. 
 

 
 
Figur 9. Postens medarbetarmål 
 
De processer som leder mot Postkoncernens övergripande mål är: 
 

• Lönsamhet  
 
• Kunder  

 
• Medarbetare 
 
• Processer  

 
Med ett balanserade synsättet menas att helheten i hela verksamheten ska vara i fokus istället 
för att enbart koncentrera sig på olika områden. Om man inte enbart väljer att se till 
finansiella mått så är det lättare att fånga upp signaler som kan antyda att en förändring är 
nödvändig. Det ger lättare vägledning mot vad som behöver åtgärdas. Samband mellan olika 
målperspektiv och mått kan åskådliggöras. Vidare anses det av vikt att olika områden måste 
vägas mot varandra. De fyra perspektiven utgör tillsammans en helhet för planering, 
uppföljning och utvärdering64. 
 
Balans eftersträvas mellan korta och långsiktiga mål, finansiella och ickefinansiella mått. 
Utfallsmått och drivande mått, där de drivande måtten är tidiga indikationer på att företaget är 
på rätt väg att för att nå sina långsiktiga mål. Balans mellan interna och externa 
prestationsperspektiv är också viktiga. 
 
Lönsamhet 
Finansiella styrtal är Summa intäkter, Rörelseresultat och Rörelsemarginal. 

                                                
64  http://www.i.posten.se/personal/medarbetar m/?printMode=true 
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Styrtal specifikt för Poståkeriet åkeriområdesenhet Stockholm är ”Service och 
reparationer/lastbilsförare” som i grunden blir ett lönsamhetsmått. 
 
Kunder 
För kundnöjdhet används ett index som kallas NKI: ”Nöjd kund index”. Det går till så att ett 
frågeformulär fylls i där kunden kan kryssa i på en skala hur nöjd eller missnöjd hon är med 
Postens tjänster i olika avseenden. Dessa sammanställs sedan. Enkäterna varieras med hänsyn 
till om kunden är företagskund eller privatkund.  
 
Medarbetare 
Olve et al har ett perspektiv som han benämner medarbetarperspektivet och som placeras in i 
Kaplan & Nortons lärandeperspektiv. Huruvida detta perspektiv är identiskt med Postens 
medarbetarperspektiv är oklart. Även om de båda perspektiven påminner om varandra i 
innehåll så förutsätts här att det rör sig om två olika perspektiv med identiska namn. 
I medarbetarperspektivet finns det styrtal som ViP som står för: ”Vi i Posten”. Ett index för 
att mäta hur engagerade medarbetarna är. Ett annat styrtal är ”Total sjukfrånvaro/Total 
kontrakterad tid”. Slutligen finns det ett styrtal som kallas DGA: ”Den goda arbetsplatsen”. 
Detta används för att mäta hälsofrämjande åtgärder som antal utvecklingssamtal, antal 
skriftlig och kommunicerad bemanningsplanering, arbetsplatsträffar eller andelen som har 
svarat på ViP. 
 
Processer 
Processperspektivets styrtal som presenteras här är mestadels specifika för Poståkeriet och 
åkeriområdesenhet Stockholm eftersom varje enhet inom Postkoncernen kräver egna styrtal. 
Kvaliteten i leveransernas precision mäts i styrtal som ”Kvalitet paket och pall”. Det vill säga 
hur många paket som kommer fram till kund inom angiven leveranstid. Med pall menas 
tyngre gods som skickas med lastbil på lastpall. 
Styrtalet avtalstrohet är i hur stor utsträckning man är trogen och utnyttjar de avtal man har 
vid inköp av materiel. Ett senare styrtal är ”Kolli/per timme” det vill säga hur många kolli 
varje lastbilsförare levererar per timme. 
Ett miljöstyrtal är ”Minskade utsläpp i förhållande till omsättning” 

4.4.2 Praktisk applicering av Postcirkeln i Poståkeriet Stockholm 
 
Som tidigare framkommit görs lokala anpassningar av styrkortets styrtal i 
åkeriområdesenheterna. Här beskrivs hur det går till i praktiken utifrån den information som 
intervjufrågorna (bilaga 1) med EC gav. 
 
Ett generellt styrkort som omfattar hela Poståkeriet tas fram av Poståkeriets Sverige AB:s 
styrelse med både egna samt Postkoncernens resultatkrav som bakgrund. Styrelsen fattar 
beslut om nyckel- och styrtal som återfinns i styrkortet. Varje enskild åkeriområdesenhet 
bestämmer sedan egna nyckel- och styrtal utefter de egna målen samt det generella styrkortet. 
I Poståkeriet Sverige AB utför ledningen kontinuerlig vidareutveckling och uppföljning av 
styrkortets totala innehåll med styrtalen 1 gång/år. I åkeriområdesenheterna görs uppföljning 
av lokala styrtal 1 gång/tertial. 
Vid uppföljning jämförs Poståkeriet Stockholms platskontor enbart med sig själva och sina 
tidigare resultat, aldrig med andra platskontor. 
 
Ur EC:s perspektiv har rimliga mål gjort att varje enhet arbetar med och justerar sina egna 
mål att passa de generella målen och styrtalen, man arbetar helt enkelt mot de generella 
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styrtalen men sätter sina egna individuella styrtal, och därigenom eftersträvas att hela tiden bli 
bättre. Man har från Poståkeriet Sverige AB:s lednings håll lyckats ta fram bra nyckeltal som 
speglar verksamheten korrekt och därför engagerar även lastbilsförare och andra 
yrkeskategorier längre ner i organisationen. Platscheferna kan lätt applicera nyckeltalen på sin 
egen verksamhet, det blir enkelt och ”hands-on”. Vissa variationer kan förekomma på olika 
platskontor vad gäller implementering av lämpliga styrtal ner på ”medarbetarnivå”. Ansvaret 
för engagemang och att få lastbilsförare med flera att arbeta aktivt med nyckeltalen ligger hos 
platskontoren och platscheferna. Detta har underlättats av ledningen genom att skapa tid och 
utrymme för arbete med personal, exempelvis genom arbetsuppgiftsfördelning hos 
transportledarna (produktion och personal). Det skapas på så sätt möjlighet för cheferna att 
kunna engagera medarbetare och göra att alla kan känna delaktighet och arbeta aktivt med 
nyckeltalen. 
 
Poståkeriet har inte för avsikt att ta fram några nya styrtal inom den närmaste tiden vad EC 
erfar 

4.4.3 Användning av Postcirkeln vid platskontoren 
 
Nedan följer en återgivning av den information som de båda platscheferna (PC1 och PC2) 
samt transportledaren (TL) gav som svar på frågorna i bilaga 2. 
 
De mål och styrtal som är satta följs upp månadsvis på platskontor B enligt PC1. Man strävar 
efter att delge all personal den information som styrtalen ger. Vidare skapar man en 
resultatförbättringsplan för följande år. De lokala styrtalen för ett platskontor sätts upp i ett 
treårsperspektiv. 
 
De mål som används och vilket perspektiv i Postcirkeln som de hör hemma i är på platskontor 
B enligt PC1 (figur 10): 
 
Styrtal (mål) Perspektiv 
Lönsamhet 
NKI 
ViP 
Sjukfrånvaro 
Frisknärvaro 
Kvalitet  
Drivmedelsförbrukning 
 

Lönsamhet 
Kund 
Medarbetar 
Medarbetar och Lönsamhet 
Medarbetar och Lönsamhet 
Process 
Lönsamhet 

Figur 10. Styrtal vid platskontor 
 
För att skapa intresse hos medarbetarna ordnas arbetsplatsträffar och informationsmöten och 
sist men inte minst har den dagliga coachningen stor betydelse för att medarbetarna ska känna 
sig nöjda. Det finns även en rörlig lönedel som faller ut om uppställda mål nås. PC1 anser att 
målen i Postcirkeln är lätta att ta till sig beroende på att de är lätta att bilda sig en uppfattning 
om och överblicka. Den bidrar till att skapa ordning. Han anser vidare att den fungerar väl och 
att den tidigare har fungerat väl som verktyg. Därför har han svårt att se något behov av 
förändring av den ekonomistyrning som man i nuläget använder. 
Vad beträffar engagemanget från medarbetarnas sida i Postcirkeln så anser PC1 att 
medarbetarna är engagerade genom att de är medvetna vad som bidrar till företagets bästa och 
därmed en tryggad inkomst som bidrar till att medarbetaren känner välbefinnande. 
Postcirkelns betydelse för det enskilda platskontoret ser PC1 främst som ett verktyg att 
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tydliggöra för medarbetarna hur företagets ekonomistyrning är och på så sätt skapa 
engagemang. Han har enbart goda erfarenheter från arbetet med Postcirkeln och ser inga 
hinder att fortsätta använda den i framtiden. 
 
Den andra intervjuade platschefen PC2 vid platskontor A uppger att det är samma typ av 
styrtal som används i ekonomistyrningen som vid platskontor B (figur 10). För att skapa 
engagemang och delaktighet kommunicerar man ut Postcirkelns innehåll via arbetsplatsträffar 
och informationsmöten. En ej obetydlig kanal för detta är även spontana diskussioner som kan 
uppstå under arbetsdagen. Det positiva med Postcirkeln är enligt PC2 att det är ett smidigt 
verktyg att arbeta med genom att den kan åskådliggöra för medarbetarna att det inte enbart är 
rent finansiella styrtal som är underlag för beslutsfattande utan även ”mjuka” styrtal. Exempel 
på dessa ”mjuka” styrtal är sjukfrånvaro och frisknärvaro. Det är lättare för arbetsledningen 
att illustrera att alla styrtal har ett samband och hänger ihop i ett kretslopp med Postcirkeln. 
En ”sluten” Postcirkel är bra för alla parter, arbetsgivare som arbetstagare. PC2 ser dock 
svårigheter med att få alla medarbetare engagerade i arbetet med målbilder och resultat i och 
med att en del har ett ”ljumt” intresse av detta. Ambitionen är att försöka få medarbetarna 
medvetna om målen och att de är av stor betydelse för verksamheten. För det lokala 
platskontoret är Postcirkeln av betydelse genom att man har en enhetlig syn på de styrtal som 
ingår och att man på så sätt är samspelta med andra platskontor och huvudkontoret. Frågorna 
om förändringar i Postcirkeln, åsikter kring implementeringar och användning av Postcirkeln i 
framtiden lämnades obesvarade. 
 
Transportledare TL vid platskontor A säger att det kontinuerligt arbetas med Postcirkeln och 
dess mål och att det är ett bra verktyg för att se helheten. Han nämner platsträffar och 
information som de viktigaste kanalerna för Postcirkeln till medarbetarna. Han betonar 
samtidigt vikten av de ”mjuka” målen som företagshälsovård. Gratis massage och 
subventionerad träning är exempel på detta och de kan förutom att bidra till välbefinnande för 
medarbetarna även bidra till att minska sjukfrånvaron. Han anser också att Postcirkeln är ett 
bra verktyg i och med att den visar hela bilden och visar att medarbetarna är företagets 
viktigaste resurs. Den förhindrar att man enbart koncentrerar sig på ekonomiska mål. Enligt 
TL har Postcirkeln och dess mål ännu inte till fullo integrerats på platskontoret. Med tiden tas 
det fram nya och mer träffsäkra styrtal som kan ge en ännu bättre överblick av verksamheten 
än befintliga styrtal. Ett led i detta arbete är att förenkla och förbättra de styrtal man redan har 
så att de bättre passar Poståkeriet. De styrtal han nämner som exempel är ViP och NKI som i 
allt för hög grad är anpassade till övriga dotterbolag inom Postkoncernen. På frågan om 
medarbetarna är engagerade i arbetet med Postcirkeln så svarar TL att det är väldigt 
individuellt. Svårigheten ligger i att fånga upp de som har ringa intresse. Då platskontoret har 
en egen verksamhetsplan och egna kunder knutna till platskontoret så är det väldigt viktigt att 
ha Postcirkeln som ett stöd i bakgrunden när den lokala verksamheten ska administreras. 
Vidare anser TL att Postcirkeln är en bra grund att arbeta efter. 
 
Intervjuobjekten i de sista två intervjuerna (bilaga 3) är två lastbilsförare, benämnda X och Y, 
vid platskontor A och C. 
 
X har sett Postcirkeln vid ett arbetsplatsmöte någon gång men känner inte till vad den står för. 
Även Y är medveten om dess existens men det är allt. 
 
För att överhuvudtaget komma vidare i intervjun delges intervjuobjekten X och Y vad 
Postcirkeln är för något via en utskrift med schematisk skiss från Postens intranät. 
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På frågan hur man arbetar aktivt med Postcirkeln är X osäker, men Postcirkelns förlängning 
ner på ”lastkajen” måste nog vara arbetsplatsmötena. Det som X känner till vad gäller 
sjukfrånvaron är att om man är sjukskriven för mycket så kan man åka på att tala med någon 
”hjärnskrynklare” från något externt företag som tillhandahåller sådana tjänster. Fyller alla i 
formuläret om medarbetarnöjdhet (ViP) så kan det lokala platskontoret få tilldelat 
trivselpengar som man kan få göra något roligt för med sina kollegor, till exempel gå ut och 
äta eller åka på någon kryssning. 
Y vet heller inte riktigt. Det enda som redovisas för lastbilsförarna är de ekonomiska 
styrtalen. På mötena tar man upp ViP, DGA och NKI men det är bara siffror och statistik. 
Ingen vidare information om vad som ligger bakom dem ges. Inte för att någon lastbilsförare 
är särskilt intresserad av detta, men en djupare förståelse kanske skulle öka engagemanget. 
Det finns visserligen pärmar och anslagstavlor med information men de flesta lastbilsförare 
tar sällan del av denna. Det förekommer emellanåt att chefen tar ett varv på lastkajen på 
morgonen för att ”promota” oss, det vill säga att han vill få oss att arbeta mer. 
Om platskontoret når uppställda mål så kan medarbetarna på platskontoret få en liten bonus 
på lönen. Summan är dock så liten att den är av mindre betydelse för att öka effektiviteten 
enligt X och Y. För övrigt så finns det inga andra ”morötter” vad de känner till. 
Arbetsplatsträffarna har ett återkommande tema enligt X och Y, nämligen att chefen tar upp 
att man måste köra ut fler paket för att de ekonomiska styrtalen ska förbättras. I längden 
upplever lastbilsförarna detta som litet tröttsamt och det är knappast något som ökar deras 
engagemang för arbetet med Postcirkeln. De är överens om att chefen gör sitt bästa för att 
förmedla styrtalens resultat men att få är intresserade. En annan faktor som X och Y nämner 
är att ambitionsnivån hos lastbilsförarna varierar betänkligt. 
 
De skulle gärna se att arbetsledningen koncentrerar sig på att nå de som av någon anledning 
satt ”ribban” litet lägre, har hög sjukfrånvaro med mera och försöka påverka dem att förbättra 
sig. Detta för att ge de som anstränger sig på arbetet litet uppmuntran i och med att det 
ekonomiska resultatet genom påverkans resultat då skulle förbättras. X och Y är eniga om att 
arbetsplatsen som helhet skulle fungera mycket bättre om alla lastbilsförare gjorde sitt för att 
”dra sitt strå till stacken”. Det är ett orosmoment att vissa medarbetare har högfrekvent 
sjukfrånvaro och ”inte är att räkna med” när det uppstår arbetsanhopning till exempel vid 
högsäsongen som i Poståkeriets fall är december månad. De menar också att arbetsledningen 
har en förmåga att dra alla lastbilsförare över en kam, vilket får återverkningar på de 
”skötsamma” lastbilsförarnas engagemang. För övrigt så har varken X eller Y kommentarer 
om implementering och sättet att använda Postcirkeln. 
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5. Analys 
 
Denna analys baseras på den teori och empiri som presenterats tidigare i kapitel 3 och 4. En 
stor del av den behandling som utförts stöds av det empiriska material som tagits fram. 
Informationen har inhämtats i form av sex genomförda intervjuer och huvudmålsättningen blir 
att utforska problemformuleringen; om fördelarna med implementeringen av det balanserade 
styrkortet i Poståkeriet Stockholms verksamhet uppväger dess nackdelar. Denna formulering 
medför också en avsyning av själva arbetet med implementering av det balanserade styrkortet. 
Analysen har för avsikt att utifrån ovan nämnda kapitel sammanfatta och klargöra de för- och 
nackdelar som urskiljts med Postens egen variant av BSC; Postcirkeln. Samtidigt är tanken 
också att i största möjliga mån finna lösning på de problem som dykt upp och besvara de 
frågeställningar som tidigare formulerats.  

5.1 För- och nackdelar med Postcirkeln 
 
Det är en fördel att ha ett universellt instrument för hela koncernen med både de egna och 
moderbolaget Postens resultatkrav som bakgrund. Varje enskilt dotterbolag fattar sedan beslut 
om egna nyckel- och styrtal utefter de egna målen samt med det generella styrkortet som stöd. 
Poståkeriet Sverige AB:s styrelse fattar beslut om anpassade specifika nyckel- och styrtal som 
ska återfinnas i styrkortet.  
 
Återkommande i intervjuerna med de olika intervjuobjekten är att de anser att Postcirkeln är 
lätt att överblicka, en enkel geometrisk uppställning av de styrtal som är väsentliga. Eftersom 
Postcirkeln har använts under en period av cirka tio år har man förutom de generella styrtalen 
i den även med framgång tagit fram styrtal som är specifika för Poståkeriet. Dessa har sedan 
bearbetats och utvecklats för att passa in lokalt på de olika åkeriområdesenheterna. Mycket 
energi har lagts på detta och det har gett resultat i form av mycket relevanta styrtal. Dessa 
styrtal används sedan för att hela tiden åstadkomma förbättringar. Platscheferna får med de 
anpassade styrtalen en möjlighet att på nära håll applicera styrtalen i verksamheten. Förutom 
att det är enkelt så skapar det en närhet till det ekonomiska verktyg som Postcirkeln i grunden 
är och underlättar för platskontoren att ta den till sig. Inom åkeriområdesenhet Stockholm 
jämförs dessutom varje platskontor endast med sig självt vilket kan ses som att användningen 
av styrtalen tar hänsyn till den lokala situationen. Anpassningen har således gått långt och de 
lokala styrtalen är kraftfulla instrument för att styra och kontrollera verksamheten. 
 
I intervjuerna med de personer som har arbetsledande funktioner nämner dessa också att 
Postcirkeln som de ser den är ett verktyg som både tar hänsyn till finansiella och 
ickefinansiella mått. De är således medvetna om att medarbetarna är företagets viktigaste 
resurs och att man måste förvalta denna resurs väl. Man betonar starkt medarbetarperspektivet 
genom arbetsplatsträffar och informationsmöten. Den dagliga interaktionen mellan 
medarbetare och arbetsledning är också en del som bidrar till att skapa engagemang. Det kan 
ses som en framgång för verktyget att det verkligen har slagit igenom på bred front på 
administrativ nivå och att personalen känner till kärnan i budskapet som verktyget är skapat 
för att förmedla. Kretsloppet i Postcirkeln där alla perspektiv är beroende av varandra är i det 
närmaste identiskt med det som finns i BSC:s ursprungliga utförande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Postcirkeln ger en holistisk syn på verksamheten som 
skapas genom att de olika perspektiven hand i hand skapar den lönsamhet som eftersträvas 
utan att enbart ta hänsyn till finansiella styrtal. 
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Nackdelarna med Postcirkeln är att den är skapad för ett storföretag med tusentals anställda. 
Det kan ibland vara svårt att nå ända ut med budskapet i dotterbolagen. Informationen om 
Postcirkelns innehåll tenderar att stanna upp på platschef- och transportledarnivå. En av de 
intervjuade platscheferna säger att medarbetarna på platskontoret är informerade och 
engagerade i Postcirkeln och dess innehåll medan en annan platschef har försökt att få 
engagemang hos medarbetarna men inte lyckats nå fram med sitt budskap. Det finns således 
skillnader på hur platscheferna anser att Postcirkeln har kommunicerats. Det verkar som om 
Postcirkeln är något för teoretisk för att lastbilsförare ska kunna tillgodogöra sig denna. Det är 
just omedvetenheten om det verktyg som Postcirkeln är, som sinkar den i framförallt 
medarbetar-, kund- och processperspektivet där lastbilsföraren är sista länken gentemot 
företagets kunder. Det bidrar till att det kan vara svårt att få det obrutna kretslopp som 
verktyget förespråkar. Svårigheten för att få Postcirkeln att fungera är att fånga upp de 
lastbilsförare som helt eller delvis saknar intresse för verktyget och dess syfte. 
 
Andra nackdelar med Postcirkeln är att lönsamhetens nyckeltal styrs på årsbasis istället för att 
omfatta ett längre tidsperspektiv. I och med att processen med nyckeltalen avstannar i 
december varje år får man en styrning baserad på kalenderår istället för att se mer långsiktigt. 
Alltför stor fokus riktas mot årsmålen istället för att höja blicken och titta längre fram. 

5.2 Sammanfattning 
 
Vid en jämförelse mellan den teori som tidigare presenterats och den empiri som tagits del av 
genom intervjuerna framkom att Posten och Poståkeriet både vid framtagandet av Postcirkeln 
och under arbetet med denna följt i stort sett de generella mallar som återfinns och som 
ursprungligen presenterades av Kaplan & Norton. Man har också tagit till sig de flesta av de 
viktiga faktorer som påpekas. Som exempel kan nämnas att man har insett vikten av att 
upplåta resurser i form av tid och pengar för att arbetet med verktyget ska bli framgångsrikt. 
Man har också haft tålamod och varit envisa med att satsa på verktyget långsiktigt och 
ansträngt sig för att implementera tankesättet i hela organisationen. Man har samtidigt lagt 
och lägger stor ansträngning på att både ta fram aktuella och relevanta styr- och nyckeltal 
samt att hålla dessa ajour, något som är av stor vikt för att arbetet med Postcirkeln ska kunna 
hållas vid liv och verkligen vara till stöd för verksamheten.  
 
Bland de brister som ofta påpekas i det teoretiska underlaget understryks vikten av 
engagemang och delaktighet hos medarbetare på alla nivåer inom verksamheten. Här har man 
dock haft det något svårare och inte lyckats fullt ut med att motivera alla medarbetare på olika 
befattningsnivåer att använda sig av och ta till sig Postcirkeln på ett förståeligt och 
ändamålsenligt sätt. 
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6. Slutsatser och avslutande kommentarer 
 
Både Posten och Poståkeriet har verkligen haft viljan att implementera Postcirkeln och därför 
lagt ned mycket resurser på att anpassa BSC till den egna verksamheten och därefter tillämpa 
det inom företaget med avsikten att verkligen få verktyget att fungera. Man har arbetat och 
arbetar aktivt med alla de anpassade perspektiv, styr- och nyckeltal som tagits fram och 
uppdaterar dessa kontinuerligt. Man har också lyckats att inte gå i den klassiska fällan; att tro 
att bara för att man implementerar ett ekonomistyrningsverktyg så löser sig alla problem, utan 
haft tålamod och insett vikten av att envetet arbeta med Postcirkeln, hålla den uppdaterad och 
tänka framåt för att långsiktigt uppnå sina mål och sin vision. Samtidigt har man givetvis inte 
varit helt klanderfria i sitt arbete. Som tidigare nämnts har man trots alla resurser som lagts 
ned inte lyckats att tillfullo informera och övertyga alla medarbetare samtidigt som en del av 
dessa arbetar med och tillämpar verktyget utan att fullt ut inse dess innebörd och styrka. I 
vissa fall har man helt enkelt misslyckats med att förmedla och kommunicera verktyget varför 
arbetet med Postcirkeln är viktigt vilket också lett till att medarbetarna saknar den nödvändiga 
helhetsbilden. Frågan man kan ställa sig här, och som tyvärr förblir obesvarad, är om man 
under implementeringsresans gång satsat resurser, tid och pengar på fel saker och fel sätt vid 
själva realiseringen av Postcirkeln, eller om det snarare handlar om brister vid utformningen 
och anpassningen vid själva skapandet av Postcirkeln? 
 
Trots detta visar Posten och Poståkeriet att man genom att anpassa och omforma BSC till sin 
egen situation och sina egna krav, önskemål och behov kan använda BSC inte enbart i 
tillverkningsindustrin utan även i ett tjänsteföretag såsom Poståkeriet. Genom skapandet av 
Postcirkeln med dess precisa, situationsanpassade och ändamålsenliga styr- och nyckeltal har 
man lyckats komma långt i arbetet att inte enbart använda sig av finansiella mått för att föra 
organisationen i rätt riktning, utan att även ta hänsyn till andra perspektiv. Dock bör det 
nämnas att detta arbete varit krävande och mödosamt. För att få Postcirkeln att fungera måste 
man upplåta de resurser som krävs, främst i form av tid och pengar. Man måste också från 
ledningens sida ge projektledare och medarbetare klara direktiv om hur, varför och när man 
vill uppnå uppsatt mål och vision. Samtidigt måste man också ha den tilltro som krävs att 
förlita sig på dessa. I Poståkeriets fall har detta genomförts ihärdigt under en lång tid och man 
har lyckats att envist sträva efter den uppsatta visionen som man arbetat fram. Man har också 
genom erfarenhet och under tidens gång lärt sig att bryta ned visionen till mål och delmål och 
slutligen till en praktisk tillämpbar och mätbar handlingsplan. 
 
Även om både Posten och Poståkeriet lagt ned enorma resurser under många år har arbetet 
med Postcirkeln faktiskt givit utdelning. Man ser positiva resultat och ständiga förbättringar 
på många håll inom verksamheten, vilket också visar sig i slutändan genom att 
verksamhetsområdet rent finansiellt har förbättrat sitt resultat och ger ett klart positivt bidrag 
till Postkoncernen.  
 
Man kan också ställa sig frågan om hur väl verksamhetsskiftet hade klarats av och genomförts 
vid omställningen från ett statligt verk till ett vinstdrivande bolag som konkurrerar på 
marknadsmässiga villkor om Posten och Poståkeriet inte haft ett effektivt och väl inarbetat 
ekonomistyrningsverktyg som Postcirkeln. Detta må tyvärr förbli en obesvarad fråga då det 
enbart går att spekulera i ämnet, men dess betydelse bör inte förringas särskilt med tanke på 
den konkurrensutsatta marknad Posten i allmänhet och Poståkeriet i synnerhet agerar inom.  
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6.1 Kritisk granskning 
 
Läsaren kan uppfatta teoriavsnittet i denna fallstudie aningen för omfattande men författarna 
anser det nödvändigt för att lägga en bra grund för förståelsen av den empiri som presenteras 
senare. Alla inslag i teoriavsnitten är trots allt relevanta för den fallstudie som genomförts och 
ingen del ter sig överflödig.   
 
Kritik kan också riktas mot att det knappa antalet intervjuobjekt kan leda till ett otillräckligt 
empiriunderlag. Som läsare kan man ifrågasätta om empirin i slutsatsen ger tillräckligt med 
information och stöd för den analys och de slutsatser som dragits. Författarna anser emellertid 
att empirin är nog omfångsrik för den aktuella analysen och vidare slutsatsen, men här bör 
påpekas att det även fanns en önskan från författarna att utöka antalet intervjuobjekt avsevärt 
för att få en ännu mer övergripande bild av verksamheten och arbetet med Postcirkeln. 
Samtidigt hade också arbetet med analysen underlättats om det funnits möjlighet att intervjua 
de personer som redan från början var delaktiga vid framtagandet och implementeringen av 
Postcirkeln. Tyvärr var dock denna önskan orealistisk framförallt med tanke på den knappa 
tid som fanns att foga över, men också på grund av avsaknaden av möjlighet att intervjua 
personer som varit verksamma i organisationen för över tio år sedan och tagit del av både 
utvecklingen och införandet av verktyget. 

6.2 Förslag på framtida forskning 
 
Under fallstudiens gång har det framkommit att medarbetarna på olika enheter och olika 
befattningsnivåer inom Poståkeriet upplever Postcirkeln och arbetet med denna på skilda sätt. 
Samtidigt har det även framkommit att en del medarbetare saknar förståelse för hur och varför 
arbetet med Postcirkeln stödjer verksamheten och dess vision. Av denna anledning finner 
författarna det intressant att se om det är möjligt att inom en stor organisation som Posten och 
Poståkeriet att uppnå en homogen syn på ett ekonomistyrningsverktyg som Postcirkeln, och 
hur i så fall.  
 
Samtidigt skulle det också vara intressant att utveckla fallstudiens omfattning både i form av 
betraktningstid och genom att intervjua ett betydligt större urval medarbetare från fler 
befattningsnivåer för att därigenom bredda empiriunderlaget. Genom detta skulle med stor 
sannolikhet en bättre helhetsbild erhållas samtidigt som insynen i Postcirkeln skulle bli än mer 
djupgående. Detta skulle i sin tur kunna leda till att analysens kvalitet höjs avsevärt. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till ekonomicontroller (EC) vid åkeriområdesenhet Stockholm torsdag 13 juli 2006. 
 
Personen 
- Namn? 
- Befattning och arbetsområden? Andra arbetsuppgifter inom företaget förutom det aktuella? 
- Hur länge har du arbetat på Poståkeriet? 
 
Nuvarande ekonomistyrning 
- Hur fungerar den ekonomiska organisationen och styrningen i Poståkeriet idag? 
- Arbetar man idag med något särskild ekonomistyrningsverktyg? Används något som kan 
liknas vid BSC? 
- Varför valdes just denna metod? Bakgrund och syfte med vald metod? 
- Vilka är ansvariga för implementering och genomförande? 
- Hur länge har verktyget använts? 
 
Detaljer kring nuvarande ekonomistyrningsverktyg 
- Hur ser verktyget ut? (Närmare beskrivning av verktyget) 
- Hur arbetar man med verktyget? Uppbyggande och användande? 
- Hur kommuniceras arbetet med verktyget inom organisationen? 
- Hur skapas engagemang och intresse hos medarbetarna för att aktivt arbeta med verktyget? 
- Vilken betydelse har verktyget för dagens verksamhet?  
- Sker kontinuerlig vidareutveckling och uppföljning av verktyget? Om ja, hur och varför? 
 
Personliga reflektioner & framtiden 
- Finns det några planer på implementering av nya eller andra ekonomistyrningsverktyg inom 
den närmsta framtiden? 
- Vad är din personliga uppfattning och åsikt om verktyget? Vilka positiva och negativa sidor 
ser du med verktyget? 
- Hur fungerar det och behöver förändras? 
- Dina åsikter kring implementering och sättet att använda verktyget? 
- Hur ser du på att använda verktyget i framtiden?  
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Bilaga 2 
 
Frågor till platschefer och transportledare (PC1,PC2 och TL) vid platskontor A och B tisdag 
18 juli och torsdag 27 juli 2006. 
 
 
Personen 
-Namn 
-Befattning och arbetsområden? Andra arbetsuppgifter inom företaget förutom det aktuella? 
-Hur länge har du arbetat inom Poståkeriet ? 
 
Nuvarande ekonomistyrning 
-Hur arbetar man konkret med Postcirkeln och vilka målperspektiv används på ett 
platskontor? 
-Hur skapas engagemang och intresse hos medarbetarna för att aktivt arbeta med de styrtal 
som Postcirkeln anser viktiga? 
 
Personliga reflektioner & framtiden 
 
-Vad är din personliga uppfattning och åsikt om Postcirkeln? Vilka positiva och negativa 
sidor ser du med Postcirkeln? 
-Hur tycker du att Postcirkeln har fungerat och hur fungerar den idag? Behövs förändringar 
eller nya infallsvinklar? 
-Upplever du att medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet med Postcirkeln? 
-Vilken betydelse har Postcirkeln för det enskilda platskontoret?  
-Dina åsikter kring implementering och sättet att använda Postcirkeln? 
-Hur ser du på att använda Postcirkeln i framtiden?  
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Bilaga 3 
 
Frågor till lastbilsförare (X och Y) vid platskontor A och C, onsdag 19 juli 2006. 
 
Personen 
- Namn? 
- Befattning och arbetsområden?  
- Hur länge har du arbetat inom Poståkeriet? 
 
Nuvarande ekonomistyrning 
- Känner du till vad Postcirkeln är för något? 
- Har man arbetat eller arbetar man idag aktivt med Postcirkeln?  
- Hur uppfattar du att arbetet med ”Postcirkeln har kommunicerats till er förare?  
- Skapas engagemang, delaktighet och intresse hos er förare för att aktivt arbeta enligt    
Postcirkeln? 
 
Personliga reflektioner & framtiden 
- Vad är din personliga uppfattning och åsikt om arbetet med Postcirkeln på Poståkeriet? 
Vilka positiva och negativa sidor ser du? 
- Hur fungerar det och behöver förändras?  
- Dina åsikter kring implementering och sättet att använda Postcirkeln 


