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Sammanfattning 
De enbart finansiella styrsystemen kritiserades av Johnson och Kaplan (1991) vilket 

ledde till att Kaplan och Norton (1992) utvecklade det balanserade styrkortet. Det 

balanserade styrkortet avser att mäta både finansiella och operationella prestationer för 

att få en helhetsbild över företags prestationer. Bankbranschen är ständigt föränderlig 

och konkurrensutsatt, vilket ökar behovet av kompletta styrsystem för att mäta 

bankernas prestationer. Det balanserade styrkortet har utvecklats från ett mätsystem till 

ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. För att använda det balanserade styrkortet 

som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg är fyra processer centrala, översätta 

visionen, kommunicera och länka, verksamhetsplanering samt uppföljning och lärande.  

 

Denna studie baseras på en fallstudie av Nordea Bank AB’s rådgivningskontor i Umeå 

som ämnar undersöka hur banken använder det balanserade styrkortet som strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg. Studien utgår från problemformuleringen; Hur används 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg inom 

bankbranschen? Syftet är att se hur användningen av det balanserade styrkortet som ett 

strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg ser ut och vilka uppfattningar som finns om 

styrkortet hos organisationens ledning, chefer och anställda. Studien baseras på en 

kvalitativ metod där vi genomförde en tre veckor lång observationsstudie för att öka vår 

förståelse för arbetet på kontoret. Observationerna kompletterades sedan med kvalitativa 

intervjuer med grupperna anställda, chefer och ledare för att få fördjupad kunskap och 

undersöka ifall uppfattningen om det balanserade styrkortet skiljde sig åt mellan 

grupperna.  

 

Genom observationerna och intervjuerna kunde vi konstatera att Nordea använder det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. Vi kunde vidare 

urskilja skillnader mellan hur anställda, chefer och ledare uppfattade det balanserade 

styrkortet, vilket ledde fram till att förbättringsområden identifierades. Nordea har 

lyckats med översättningen av visionen eftersom samtliga grupper uppfattar visionen på 

samma sätt. Kommunikationen och länkningen av det balanserade styrkortet kan 

utvecklas då det är viktigt att styrkortet blir en naturlig del av vardagen. Inom 

verksamhetsplaneringen kopplades inte hela det balanserade styrkortet till budgeten. Det 

visades även att Nordea är i behov av en komplett uppföljningsmodell för uppföljning 

och lärande. Vi kan konstatera att både implementeringen och att göra det balanserade 

styrkortet till en del av vardagen är tidskrävande, vilket ökar vikten av kontinuitet. Det 

balanserade styrkortet riskerar att bli för stort, samtidigt som styrkortet kan ge en röd 

tråd i vardagen, samla alla aktiviteter på ett ställe samt öka känslan av delaktighet. 

Således använder Nordea det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg där förbättringsområden har identifierats. Vi har slutligen 

diskuterat och gett rekommendationer om hur teorin om det balanserade styrkortet kan 

utvecklas för att anpassas till bankbranschen.  
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1 Inledning 
Med detta kapitel vill vi ge läsaren förståelse och inblick i vårt problemområde. Vi 

belyser varför vi valt ämnet samt vad den praktiska och teoretiska bakgrunden är till 

problemet. Vidare leder detta oss fram till en problemformulering. Vi definierar 

därefter studiens syfte och begränsningar. Slutligen presenteras nödvändiga 

begreppsförklaringar.  

 

 

1.1 Ämnesval 
Under vår studietid på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi fått fördjupad 

kunskap inom det företagsekonomiska området. Då vi främst läst kurser inom finans 

respektive redovisning på avancerad nivå ville vi hitta ett ämne att gemensamt fördjupa 

oss i och som samtidigt intresserar oss. Verksamhetsstyrning har varit en viktig del 

genom hela vår utbildning och blivit belyst på olika sätt och från olika synvinklar. En 

fördjupning inom verksamhetsstyrning finner vi både relevant och intressant. Eftersom 

vi vill se till alla delar av företagets aktiviteter och inte bara det finansiella perspektivet 

ser vi det balanserade styrkortet som en bra utgångspunkt. Vi vill lära oss mer om det 

balanserade styrkortets historik, användningsområden samt göra en aktuell studie i hur 

det används idag och om det finns några förbättringsområden.  

 

Vi ville utföra studien på ett företag eftersom det är av vikt för oss att uppsatsen 

kommer någon till nytta. Vi valde att samarbeta med Nordea Bank AB, främst eftersom 

banken nyligen implementerat det balanserade styrkortet och för att vi har kontakter 

som underlättar accessen till information och därmed också utförandet av studien. 

Eftersom uppsatsen kräver intern information var det en fördel att vi redan hade 

etablerad kontakt och tillit med företaget. En annan anledning till att vi valde Nordea 

och bankbranschen är att branschen är komplex på grund av att den ständigt förändras 

samtidigt som branschen är intressant eftersom både produkter och tjänster erbjuds. 

Konkurrensen i bankbranschen ökar hela tiden vilket leder till ökade krav på anpassade 

produkter och effektiva system. Detta ökar vikten av tydlig verksamhetsstyrning och att 

hela företaget arbetar mot gemensamma mål. Därför är det intressant att se hur 

verksamhetsstyrningen genom det balanserade styrkortet ser ut inom bankbranschen. 

Genom att studera Nordeas balanserade styrkort vill vi belysa eventuella 

brister/förbättringsområden inom verksamhetsstyrningen hos företaget. 

1.2 Introduktion 
Finanssektorn förser samhället med effektiva och pålitliga system som är nödvändiga 

för Sveriges välfärd. System för sparande, finansiering, förmedling av betalningar och 

riskhantering är några av de system som finanssektorn erbjuder. Finanssektorn stod för 

fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 2011 och sysselsatte 85 000 

personer vilket motsvarar omkring två procent av det totala antalet sysselsatta 

människor i Sverige. Den totala balansomslutningen för finanssektorn 2011 var 14 830 

miljarder kronor där bankerna stod för 40 procent vilket motsvarar 5 932 miljarder 
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kronor. Siffrorna gör bankerna till den enskilt största delen av finanssektorn där de 

andra stora grupperna är försäkringsbolag, 20 procent, bostadsinstitut, 16 procent, och 

fondbolag, 11 procent. (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3) Detta visar på 

finanssektorns och framför allt bankernas betydelse för den svenska statens funktion 

och även på vilken betydelse bankerna har för Sveriges BNP.  

 

Finanssektorn, och inte minst banksektorn, har under senare år varit en ständigt 

föränderlig bransch. Bank och försäkring kommer varandra allt närmare samtidigt som 

bankkontoren får mindre betydelse för kunderna gällande löpande banktjänster, 

exempelvis betalning av räkningar och uttag av kontanter. Med ny teknik flyttas allt mer 

fokus mot tjänster via internet och mobiltelefon. Nya distributionssätt har medfört att 

bankerna blivit tvungna att erbjuda nya tjänster och även utveckla befintliga tjänster, 

samtidigt som de nya distributionssätten ökat konkurrensen på bankmarknaden där nya 

banker med ny teknik kan etablera sig enklare. (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3) 

Frågan är hur dessa nya distributionssätt och tjänster påverkar arbetet hos de enskilda 

bankkontoren. Kundernas efterfrågan har förändrats vilket leder till att även bankerna 

måste anpassa sitt utbud.  

 

Exempel på den förändrade efterfrågan är användningen av betalkort som ökat från 

ungefär 100 miljoner transaktioner under 1990-talets mitt till 1 956 miljoner 

transaktioner under 2011. Girobetalningar och checkar har samtidigt i princip upphört. 

Även bank- och postgirobetalningar via brev har minskat. Betalningar av räkningar via 

internetbank har ökat till 79 procent 2012 jämfört med nio procent 1999. Denna ökning 

har skett främst bland yngre upp till 34 år, där 96 procent betalar sina räkningar via 

internet. E-faktura är en annan ny betalningsform som stod för 17 procent av de totala 

girobetalningarna över internet 2011, vilket motsvarar 60 miljoner stycken. (Svenska 

Bankföreningen, 2013, s. 13) Ovanstående visar ytterligare på hur banker varit tvungna 

att ändra sitt utbud för att anpassa sig till dagens samhälle och efterfrågan.  

 

Samtidigt är kunder inte jämnt tillströmmande utan kommer och går vilket ofta innebär 

en ojämn arbetsbörda. Den ojämna arbetsbördan resulterar i sin tur i ineffektivitet som 

slutligen avspeglas i bankernas resultat. Detta anser vi vara ett problem alla företag 

möter i någon utsträckning. En människa är inte en maskin som går att sätta på/av vilket 

medför svårigheter att hantera människor effektivt som en resurs. Riktlinjer behövs för 

att kunna effektivisera på rätt sätt och för att jämna ut arbetsbördan över tid. Hänsyn 

måste alltid tas till kunderna och även medarbetarna för bästa resultat. En ojämn 

arbetsbörda och ett ineffektivt arbetssätt kan vi se i bankbranschen där kunder är en stor 

del av verksamheten och banken själv måste vara proaktiv för att göra bra och fler 

affärer. Om en medarbetare var en maskin skulle problemet vara obefintligt eftersom 

matchningen mellan arbete och efterfrågan enkelt skulle kunna regleras. En dålig 

matchning är kostsamt eftersom den anställdes tid på arbetsplatsen är en kostnad för 

företaget. Detta gör verksamhetsstyrningen till ett ständigt aktuellt ämne inom 

företagsekonomin. 

 

Anpassning till den nya efterfrågan måste samtidigt ske, vilket gör ämnet 

verksamhetsstyrning än mer intressant. Frågan är hur bankerna ska styra sin verksamhet 

för att anpassa sig till kundernas förändrade efterfrågan för att möta den nya 

konkurrensen. Interaktionen mellan verksamhetsstyrning och den nya efterfrågan är 

därför ett aktuellt och viktigt ämne. 
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1.3 Problembakgrund 
Att verksamhetsstyrning och ekonomisk styrning baseras på endast finansiella nyckeltal 

kritiserades av Johnson och Kaplan (1991) som menar att enbart finansiella nyckeltal 

inte ger en rättvisande bild över företags prestationer. I en värld med snabb teknologisk 

framgång och ökad konkurrens krävs mer komplexa system (Ibid, s. 1). Något år senare 

utvecklade Kaplan och Norton (1992) det balanserade styrkortet. Författarna menar att 

det är möjligt att kombinera fyra perspektiv, det finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, det interna processperspektivet, samt lärande och 

utvecklingsperspektivet, för att uppnå ett företags strategi. Det balanserade styrkortet är 

utvecklat för kombinera finansiella mått med operationella. Teorins grundare menar att 

“what you measure is what you get”, vilket åsyftar att enbart finansiella nyckeltal inte 

ger en rättvis bild över företags prestationer och tar inte heller hänsyn till den 

långsiktiga utvecklingen. (Ibid, s. 71) Det balanserade styrkortet bygger på orsaks- och 

verkanssamband, vilket syftar på hur förändringar i ett perspektiv påverkar de andra 

perspektiven (Kaplan & Norton, 1992, s. 79; Mooraj, Oyon & Hostettler, 1999, s. 483).  

 

Dagens komplexa samhälle leder till att företagen lägger allt större vikt vid immateriella 

tillgångar snarare än materiella (Kaplan & Norton, 2001, s. 3). Denna utveckling gör det 

balanserade styrkortet aktuellt för samtliga organisationer, däribland banker, då 

verksamhetsstyrningen tvingats utvecklas till att större vikt måste läggas vid 

operationella prestationer. I en konkurrensutsatt marknadssituation kan produkter och 

tjänster vara snarlika. Därmed blir de immateriella delarna allt viktigare för att stärka 

företags konkurrenskraftighet. (Zhang & Li, 2009, s. 207) Dessa aspekter visar på ett 

praktiskt problem inom verksamhetsstyrningen, där frågan är hur organisationer med 

hjälp av det balanserade styrkortet kan anpassa sig till den ständigt föränderliga och 

konkurrensutsatta affärsomgivningen. En aspekt att diskutera är hur det balanserade 

styrkortet ska införas och användas inom olika organisationer. Studier har behandlat 

implementeringen av det balanserade styrkortet snarare än vilka mått som används i 

styrkortet. Kaplan och Norton (1996, s. 8) föreslår en ”top-down”-process i 

implementeringen, medan Olve, Roy och Wetter (1999, s. 247) fastslår att 

kommunikation måste ske både upp- och nedåt. För en lyckad implementering måste 

många aspekter beaktas. Till följd av skillnaderna i de föreslagna 

implementeringsprocesserna är det centralt att studera hur implementeringen och 

kommunikationen av styrkortet ser ut.    

 

Kritik har riktats mot det balanserade styrkortet, där kritikerna Mooraj et al. (1999), 

Nørreklit (2000) samt Nørreklit, Nørreklit, Mitchell och Bjørnenak (2012) ser 

svårigheter med att urskilja det exakta värdet av användningen av det balanserade 

styrkortet. Avsaknaden av tydliga orsaks- och verksanssamband är också omtvistat 

(Nørreklit, 2000; Nørreklit et al., 2012). Svårigheter med att jämföra prestationer med 

konkurrenter är en annan infallsvinkel som diskuterats (Nørreklit, 2000). Vi finner det 

intressant att studera var organisationer lägger fokus vid användandet av det balanserade 

styrkortet. Studier visar på framgångsrika fall i implementeringen och användningen av 

det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 2001; Olve et al., 1999). Vidare är det 

intressant att studera hur olika grupper inom organisationen uppfattar användningen och 

implementeringen av det balanserade styrkortet.     

 

Ett framgångsrikt balanserat styrkort kommunicerar en organisations långsiktiga strategi 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 104; Olve et al., 1999, s. 71). Det balanserade styrkortet var 

först ett verktyg för mätning och inte strategi som det senare utvecklades till (Kaplan & 
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Norton, 2001, s. 3; Kaplan & Norton, 1996, s. 3; Olve et al., 1999, s. 6). För att använda 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg är fyra 

processer nödvändiga. Först måste visionen översättas för att kunna arbeta mot konkreta 

och mätbara mål. Sedan ska visionen och dess mått kommuniceras och länkas till 

organisationens mål. Därefter är det nödvändigt med verksamhetsplanering och 

slutligen att återkoppling och lärande sker. (Kaplan & Norton, 1996, s. 3-5)  

 

Hur det balanserade styrkortet används som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 

har studerats tidigare, där Kaplan och Norton (1996, 2001) och Olve et al. (1999) 

studerat en rad organisationer inom flertalet branscher. Studier om det balanserade 

styrkortet har även utförts av flera andra forskare inom olika branscher, både inom 

offentlig sektor (Gumbus, Bellhouse & Lyons, 2003; Gurd & Gao, 2008; Nilsson, 2010; 

Radnor & Lovell, 2003), men också inom privat sektor (Gumbus & Lussier, 2006; 

Phillips, 2007). Även det balanserade styrkortet inom bankbranschen har studerats (Al-

Najjar & Kalaf, 2012; Chen, Chen & Peng, 2008; Davis & Albright, 2003; Wu, 2011; 

Zhang & Li, 2009). 

  

Tidigare studier inom bankbranschen har diskuterat om det är möjligt att öka bankers 

finansiella prestationer med hjälp av det balanserade styrkortet. Davis och Albright 

(2003) kommer fram till att det finns en positiv korrelation mellan användningen av det 

balanserade styrkortet och finansiella prestationer inom bankbranschen. Studier har 

vidare behandlat hur bankers incitamentsprogram kan baseras på det balanserade 

styrkortet (Ittner, Larcker & Meyer, 2003). En del av forskningen har fokuserat på 

utformningen av det balanserade styrkortet inom bankbranschen (Al-Najjar & Kalaf; 

Chen et al., 2008, Wu, 2011; Zhang & Li, 2009). Studier inom bankbranschen har 

vidare studerat det balanserade styrkortet för att kunna urskilja samband mellan olika 

banker och deras användning av styrkortet. Zhang och Li (2009) studerade hur det 

balanserade styrkortet kan användas i banker för att bemöta den nya efterfrågan och 

konkurrensen. Al-Najjar och Kalaf (2012) studerade hur det balanserade styrkortet kan 

utformas på en bank i Irak och föreslår att mer forskning behövs gällande vad som är 

relevanta mått för att mäta en banks prestationer. Den taiwanesiska bankmarknaden 

studerades av Chen et al. (2008) där de ville addera riskperspektivet till de fyra 

traditionella perspektiven i det balanserade styrkortet.  

 

Således har stor del av nuvarande forskning om det balanserade styrkortet inom 

bankbranschen studerats på den asiatiska marknaden. Hussain (2003, 2005) studerar 

skillnader i hur den svenska, finska respektive japanska marknaden använder 

operationella mått för att mäta prestationer. Vissa likheter återfinns, men även olikheter, 

vilket gör de tidigare asiatiska studierna applicerbara endast till viss del. Därför är det 

intressant att se hur det balanserade styrkortet används som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg inom den svenska bankbranschen, vilket är något vi 

saknar inom tidigare forskning. Vidare saknar vi studier om hur synen på det 

balanserade styrkortet inom banker skiljer sig mellan anställda, chefer och ledning. 

Genom att observera det dagliga arbetet på Nordea Bank AB i Umeå samt genomföra 

kvalitativa intervjuer med respektive grupp vill vi bidra till att utveckla den befintliga 

teorin om hur det balanserade styrkortet används som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg inom bankbranschen.  
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1.4 Problemformulering 
Detta leder oss till följande problemformulering: 

 

Hur används det balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 

inom bankbranschen?  

1.5 Syfte  
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie se hur användningen av det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg ser ut och vad 

uppfattningen är om styrkortet hos organisationens ledning, chefer och anställda. Vi vill 

få förståelse för om det finns skillnader mellan vad företagets anställda, chefer samt 

ledning anser vara viktigt, eftersom samtliga grupper bör sträva åt samma håll för att det 

balanserade styrkortet ska genomsyra hela organisationen. Slutligen avser vi även att 

identifiera förbättringsområden i användningen av det balanserade styrkortet.   

1.6 Om Nordea  
Nordea Bank AB är idag en av norra Europas största banker med totalt elva miljoner 

kunder och 1 000 kontor. Banken klassificeras som en fullservicebank och marknadsför 

sig som en “relationsbank”. Nordeas strategi går ut på att tillfredsställa kundernas 

behov, där de strävar efter att stötta kunder, samhälle och investerare. Framgångarna 

beror på till vilken utsträckning banken lyckas med ovanstående strategi. Visionen är att 

de strategiska målen ska återspeglas i bankens kultur och värderingar. Nordea strävar 

efter att skapa positiva kundupplevelser och verka som ”one Nordea team”. Bankens 

största marknader är Sverige, Danmark, Finland och Norge, men banken har också 

verksamhet i Baltikum, Polen och Ryssland samt även i mindre utsträckning i övriga 

Europa. Bankens börsvärde uppgick i årsredovisningen 2012 till ungefär 30 miljarder 

Euro. (Nordea, 2013, s. 7-9)  

 

Den svenska marknaden utgjorde 25 procent av de totala rörelseintäkterna 2012 

(Nordea, 2013, s. 6). Nordea genomförde nyligen en stor organisationsförändring som 

innebär att banken går från färre kontor som erbjuder ett större utbud av tjänster till fler 

kontor som är mer specialiserade inom sitt verksamhetsområde. Förändringen har 

inneburit ett nytt ”öppet” kontorslandskap samt nya arbetsroller på några av kontoren. 

De olika kontoren benämns service-, rådgivnings-, företags- samt regionkontor. Denna 

förändring genomfördes med start 2011 på Nordea i Umeå och idag har kontoret delats 

upp i ett servicekontor där banken bemöter ”drop in-kunder” gällande ärenden som 

exempelvis kortbeställning, kontanthantering och enklare rådgivning. På de två 

rådgivningskontoren bedrivs främst bokad rådgivning inom till exempel placeringar, 

försäkringar och pension för kunder med ett sammanlagt engagemang i banken på över 

300 000 kr. Företagskontoret erbjuder aktiviteter för både små, mellan samt stora 

företag. Slutligen har banken ett regionkontor som är aktivt i hela region Norr-

/Västerbotten. Regionkontoret handlägger mer strategiska frågor gällande till exempel 

organisationsförändringar och ledarskap. De senaste åren har Nordea implementerat det 

balanserade styrkortet för att förbättra verksamhetsstyrningen i organisationen. 

1.7 Begränsningar 
Samarbetet med Nordea är lokalt och innebär att vi endast studerat Umeåkontoret samt 

begränsat oss till de två rådgivningskontor som finns där. Det hade varit tidsmässigt 

omöjligt att undersöka samtliga Nordeas kontor med vår metod. Då hade istället en 

kvantitativ undersökning varit lämpligt. Genom att vi studerade en mindre del av 

Nordea har vi fått en mer djupgående bild av arbetet med det balanserade styrkortet 
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jämfört med om fler kontor hade inkluderats i studien. Anledningen till denna 

begränsning var vår strävan efter att komma fram till så konkreta slutsatser som möjligt. 

Vi valde vidare att studera grupperna ledning, chefer och anställda vilket innebär att vi 

har kunnat följa hela kedjan och se hur ledningen genom det balanserade styrkortet kan 

påverka cheferna och senare de anställda som i sin tur arbetar direkt mot kund.  

1.8 Begreppsförklaringar 
Anställda: Personliga bankmän inom privat segment. 

 

Chefer: Personer med uttalade kontorschefsroller som utöver det dagliga arbetet har 

uppgifter gällande personal- och planeringsfrågor.    

 

Ledning: Personer ansvariga för lednings- och strategifrågor i region Norr-

/Västerbotten. Dessa personer är anställda på regionkontoret.  
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2 Metod  
Detta kapitel avser att beskriva metoden som ligger till grund för studien. Vi inleder 

med en redogörelse över vår förförståelse samt hur denna kan påverka studien. Vidare 

följer en diskussion över vårt vetenskapliga och kunskapsteoretiska synsätt som sedan 

följs av vilket angreppssätt och vilket perspektiv vår studie utgår från. Vi redogör 

vidare för studiens tillvägagångssätt, där vi beskriver och motiverar de valda 

forskningsmetoderna. Kapitlet avlutas med en beskrivning av hur sekundärdata samlats 

in samt kritik mot teoriinsamlingen.  

   

 

2.1 Förförståelse 
Vi avser att beskriva vår förförståelse i och med att den tillsammans med studiens 

utgångspunkter påverkar den kommande forskningsstrategin (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 76). Vår teoretiska förförståelse för ämnet anser vi vara god. Denna förförståelse 

benämns också som andrahandsförförståelse och baseras på kunskaper samt 

erfarenheter hämtade från läroböcker, rapporter, föreläsningar och dylikt (Ibid, s. 76). 

Genom tidigare studier med företagsekonomisk utgångspunkt, främst inom finans och 

redovisning, har vi fått insikt i både bankbranschen samt studerat det balanserade 

styrkortet genomgående. Under tidigare studier och kurser har förförståelse utvecklats 

inom ämnet ekonomistyrning. För att genomföra studien på ett trovärdigt sätt har vi 

behövt komplettera vår förförståelse med att införskaffa ny information om det 

balanserade styrkortet samt annan relaterad litteratur. Litteraturgenomgången har främst 

bestått av vetenskapliga artiklar, men också böcker och uppsatsarbeten för att få en så 

bred och heltäckande översyn av ämnet som möjligt. 

 

Våra tidigare arbetsgivare har dessutom arbetat med det balanserade styrkortet, vilket 

gör att vi har praktisk erfarenhet och praktisk förförståelse för ämnet. Denna 

förförståelse benämns som förstahandsförförståelse vilket åsyftar personliga praktiska 

erfarenheter inom det aktuella ämnet (Ibid, s. 76). Eftersom en av oss författare arbetar 

på Nordea har vi även en god förförståelse för hur banken drivs samt vilka mål och 

ledord som är viktiga för organisationen. Som komplement till arbetet inom Nordea har 

samma person genomfört en praktikperiod på banken. Praktiken innehöll en 

översiktsbild med praktik på samtliga olika avdelningar/kontor i Umeå samt ett 

fördjupat arbete om kontanthanteringen inom banken. Ovanstående medför att vi även 

har praktisk förförståelse för hur banken fungerar.   

 

Vi avser att redogöra för denna förförståelse för att öka studiens trovärdighet. Vi kan 

inte utesluta att förförståelsen påverkat tolkningen av teorierna, där vi för att avhjälpa 

tolkningar har inkluderat kritik till teorierna för att få en sanningsenlig helhetsbild över 

tidigare forskning. För att minska påverkan av förförståelsen har vi valt att validera 

informationen från många referenser med andra källor. Vi anser att våra förkunskaper 

har påverkat studien positivt eftersom vi kan ta med oss kunskap och förförståelse in i 

Inledning Metod 
Teoretisk 

referensram 

Studiens 
genom-
förande 

Empiri och 
analys 

Avslutning 
Sannings-
kriterier 
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studien, som annars hade behövt adderas oavsett för att nå ett lyckat resultat. För att 

genomföra en fallstudie är det positivt med en viss förförståelse för företaget eftersom 

organisationen kommer analyseras i detalj, vilket gör våra förkunskaper både 

fördelaktiga och nödvändiga. Utan våra insikter i ämnet och organisationen hade 

studiens genomförande försvårats avsevärt samt försämrat kvaliteten eftersom accessen 

till intern information och personer hade varit svår att få tillgång till.  

2.2 Studiens utgångspunkter  
Vi avser att redogöra för studiens utgångspunkter i och med att det ökar studiens 

trovärdighet och anses vara av grundläggande betydelse (Chalmers, 2003, s. 17-18). Att 

redogöra för utgångspunkterna i studien ger en bild över de kommande teoretiska valen, 

den kommande forskningsstrategin samt vilken kunskapstyp som kommer bli resultatet 

av studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 53). Studien baseras på följande 

utgångspunkter: 

 
 

Figur 1: Studiens utgångspunkter 

2.2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det är viktigt att göra läsaren införstådd i vilken ontologisk ståndpunkt vi har eftersom 

detta påverkar studien. Vårt objektiva synsätt innebär att vi strävar efter att definiera 

saker/begrepp på ett sätt (Bryman, 2011, s. 36). Att förhålla sig fullständigt objektivt är 

problematiskt i och med att det är oundvikligt att forskaren påverkar studien på något 

sätt vid samhällsvetenskapliga studier (Johansson Lindfors, 1993, s. 110). Svårigheten 

med att vara helt objektiv diskuteras även av Svenning (2003, s. 12). Vi avhjälper detta 

genom att vi inte tolkat våra resultat vidare, där vi har strävat efter att tolka den data 

som samlats in så objektivt som möjligt. Vi har försökt att inte påverka våra 

respondenter. Samtidigt som vi strävat efter att förhålla oss objektivt är vi medvetna om 

att våra förkunskaper kan ha påverkat studien. Denna medvetenhet stärker vår chans att 

förhålla oss objektivt. För att kunna försäkra oss om en helt objektiv studie hade vi på 

grund av vår förförståelse varit tvungna att använda mätningar, genom att exempelvis 

mäta orsaks- och verkanssambanden samt studera hur sambanden påverkar varandra 

rent statistiskt. Förförståelsen är en anledning till att vi inte kan garantera total 

objektivitet, men där en strävan efter objektivitet varit nödvändig för att göra studien 

trovärdig (Ibid, s. 13). 

 

Ett konstruktionistiskt synsätt hade inneburit att vi hade ansett att det inte finns en 

”verklig verklighet” (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Det hade inneburit att vi ansett 

att saker/begrepp kan definieras på flera olika sätt (Bryman, 2011, s. 36). Således hade 

Objektivistisk 
verklighetssyn 

Deduktivt 
angreppssätt 

Hermeneutisk 
kunskapssyn 
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det konstruktionistiska synsättet för vår studie inneburit att resultaten hade tolkats 

subjektivt, vilket gör att resultaten blir beroende av oss forskare. Ett konstruktionistiskt 

synsätt hade därmed minskat trovärdigheten, då våra egna tolkningar och bedömningar 

hade påverkat studien. På grund av syftet med studien, där vi vill se hur olika grupper 

uppfattar det balanserade styrkortet och hur användningen av styrkortet ser ut, anser vi 

det viktigt att sträva efter att tolka resultaten objektivt. Detta för att komma fram till 

rättvisande slutsatser, vilket förklarar vår strävan efter objektivitet. 

2.2.2 Kunskapsteoretiskt synsätt 

Med utgång från vårt problem och vår förförståelse har vi en hermeneutisk 

kunskapssyn. I vår studie avser vi att analysera material med hänsyn taget till den 

sociala och historiska kontexten som texten är skriven under samt det perspektiv som 

upphovsmannen haft när denna skrev texten (Bryman, 2011, s. 507; Wallén 1996, s. 

34). Vi ser människor som aktiva företeelser som kan handla i linje med sina intentioner 

vilket karaktäriserar hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993, s. 41-42). Det 

hermeneutiska synsättet överensstämmer väl med denna studie eftersom vi försökt 

förklara, tolka och förstå användningen och uppfattningen av det balanserade styrkortet 

(Bryman, 2011, s. 3; Johansson Lindfors, 1993, s. 46; Wallén, 1996, s. 33). Förståelse 

kan inte mätas, utan tolkningar av människors beteenden är nödvändigt för att nå 

förståelse (Hartman, 2004, s. 107). Tolkning är således grundläggande inom 

hermeneutiken vilket valideras genom Wallén (1996, s. 33) som menar att hermeneutik 

är synonymt med tolkningslära. När tolkningar förekommer är det fundamentalt att 

forskarna har förförståelse för ämnet. Förförståelsen är central att redogöra för vilket 

behandlades ovan. (Ibid, s. 33) Vår förförståelse är således nödvändig för studien. För 

att nå förståelse används ofta fallstudier vilket minskar generaliserbarheten, men är 

nödvändigt för att förstå ett problem (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Hermeneutiken 

stämmar väl överens med metodvalet, vilket beskrivs nedan.      

 

Den positivistiska kunskapssynen är verkanslös när ansatsen är att förstå hur människor 

beter sig (Hartman, 2004, s. 107). En positivistisk kunskapssyn innebär en passiv 

människosyn. Därmed betyder en positivistisk kunskapssyn att människan inte kan 

påverka och handlar inte utifrån sina intentioner. (Johansson Lindfors, 1993, s. 41-42) 

En positivistisk kunskapssyn hade inneburit att vi behövt utföra statistiska test för att 

minimera påverkan av vår förförståelse. All kunskap ska kunna testas empiriskt, där 

uppskattningar och bedömningar översätts genom mätningar (Wallén, 1996, s. 27). Vi 

hade kunnat testa samma frågeställning med en positivistisk kunskapssyn, där 

svårigheten ligger i att objektivera studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 44). Vi strävar 

efter objektivitet, men att helt objektivera hade varit svårt i denna studie på grund av vår 

förförståelse för den undersökta organisationen och ämnet. Det positivistiska synsättet 

passar inte heller in på observationsstudien och de kvalitativa intervjuerna som 

genomförts. Det är ofrånkomligt att vi på något sätt tolkat litteraturen samt 

observationerna och intervjuerna med tanke på vår förförståelse vilket leder till ett 

hermeneutiskt kunskapsteoretiskt synsätt.     

2.2.3 Angreppssätt 

Studien baseras på ett deduktivt angreppssätt där vi avser att utgå från teorin som finns 

kring problemet och anknyta teorin till empirin i vår undersökning (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 56; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Vi vill testa om de redan 

kända teorierna håller eller behöver kompletteras (Johansson Lindfors, 1993, s. 56). 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång av befintlig teori och kunskap, vilket 

ligger till grund för studiens genomförande. Utifrån teorierna genomfördes 
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observationer för att testa teorierna, se om samband finns samt om teorierna behöver 

utvecklas. För att testa teorierna ytterligare utförde vi intervjuer baserade på den 

teoretiska referensramen. Analyser och slutsatser sammanställdes senare där sambanden 

analyserades utifrån vår hermeneutiska kunskapssyn. Detta leder fram till det deduktiva 

angreppssättet där utgångspunkten är att utgå från de valda teorierna och testa dem 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 56). Innan observationerna och intervjuerna hade vi 

därmed gjort klart vad vi sökte efter (Hartman, 2004, s. 160). En deduktiv ansats 

kopplat till observationer krävde att vi behövde utföra ytterligare en bevismetod (Ibid, s. 

163), vilket vi avhjälpte med kvalitativa intervjuer.  

 

Om vi istället hade ett induktivt angreppssätt skulle studien utgått från verkligheten för 

att skapa teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Det hade varit svårt att skapa teorier eftersom vi inte anser oss ha tillräckligt med 

kunskap i de berörda ämnena för att skapa en tillräckligt utförlig och genomgående 

teori. Vi hade således behövt använda observationsstudien och intervjuerna för att skapa 

teorier. Detta hade lett till att vi skapat en teori över endast Nordeas rådgivningskontor i 

Umeå, vilket ger liten generaliserbarhet och kan vara svårt att rättfärdiga (Hartman, 

2004, s. 159). Syftet med studien är att testa teorierna om det balanserade styrkortet 

samt eventuellt komplettera teorierna utifrån problemet. Ovanstående ligger till grund 

för det deduktiva angreppssättet.   

2.3 Perspektiv  
Det hade varit möjligt att studera problemet från flera olika perspektiv. Beroende på 

perspektiv hade studien kunnat utföras och resultaten analyseras utifrån bland annat 

kundens, investerarens och företagets perspektiv. Från kundperspektivet hade 

kundbemötandet och relationen med bankmannen varit centrala begrepp. Vi hade 

snarare undersökt om det balanserade styrkortet kunde användas för att förbättra 

kundnöjdheten hos banken. Om vi hade undersökt problemet från investerarens 

perspektiv hade det betytt att vi exempelvis studerat om det balanserade styrkortet 

kunde ha någon nytta för dem, det vill säga om styrkortet adderar något finansiellt 

värde. Eftersom vi valde att samarbeta med Nordea i studien faller det naturligt för oss 

att välja företagets perspektiv. Vi ville undersöka användningen och uppfattningen av 

det balanserade styrkortet på Nordea, och komma fram till ett resultat som kan utnyttjas 

av banken i dess framtida operationer. Detta hade andra perspektiv också kunnat ge, 

men var inte passande för vårt problem.   

2.4 Metodval  
För att studera hur bankbranschen använder det balanserade styrkortet har en kvalitativ 

metod använts. För att samla in empirisk data genom den kvalitativa metoden är det 

möjligt att fråga människor varför de gör saker och vad de anser om saker. Det 

möjliggör också att vara med och titta på vad människor gör. (Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 17) Studien baseras på en fallstudie på Nordea i Umeå i form av kvalitativa 

observationer som i ett senare skede kompletterades med kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa metoden stämmer väl överens med vår hermeneutiska kunskapssyn. Syftet 

med studien är att få en djup förståelse om användningen av det balanserade styrkortet 

vilket gjorde den kvalitativa metoden till ett naturligt val eftersom metodens mål är att 

beskriva, förklara och förstå (Bryman, 2011, s. 363). Den kvalitativa metoden ger närhet 

till analysobjektet (Ibid, s. 371). Närhet till analysobjektet var av vikt för vårt problem 

där en viktig del är att urskilja hur olika grupper uppfattar det balanserade styrkortet. 

Fejes och Thornberg (2009, s. 32) beskriver att styrkan i den kvalitativa analysen är 
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möjligheten att tillåta människor att använda sina insikter och tidigare erfarenheter för 

att förstå. 

 

Samtidigt är en svaghet med den kvalitativa metoden att resultatet är beroende av 

forskarens utbildning, intellekt och tidigare erfarenheter. Detta eftersom forskaren själv 

spelar en central roll i studien och kan därför påverka utfallet. (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 32) Att forskaren själv påverkar studiens utfall kan vara både en fördel och 

nackdel, då det kan ge djupare förståelse för problemet, men samtidigt färga studien 

utifrån forskarens tidigare erfarenheter. På grund av vår förförståelse för både det 

balanserade styrkortet och Nordea är det en uppenbar risk att vi i denna studie låtit oss 

påverkas. Samtidigt har förförståelsen varit nödvändig för att kunna genomföra studien 

och besvara vårt problem. Genom den objektiva verklighetssynen minimerar vi risken 

för tolkningar, där vi ständigt strävat efter ett objektivt förhållningssätt. En annan 

nackdel med den kvalitativa metoden är att generaliseringsmöjligheten minskar (Ahrne 

& Svensson, 2011, s. 28). Den kvalitativa metoden ger inga sannolikhetskalkyler, utan 

mer försiktiga antaganden angående generaliserbarhet måste göras (Ibid, s. 29). Många 

banker är strukturerade på samma sätt, vilket gör att studien till viss del kan 

generaliseras inom bankbranschen. Samtidigt är det balanserade styrkortet 

företagsspecifikt (Kaplan & Norton, 1992, s. 77; Mooraj et al., 1999, s. 484; Wu, 2012, 

s. 317), vilket försvårar generaliseringen av resultaten. Vår studie syftar inte till att 

komma fram till ett generaliserbart resultat, utan snarare att få en djupare förståelse för 

hur syrkortet kan användas bättre samt hur det uppfattas på ett specifikt bankkontor. Att 

vi förhåller oss objektivt förhöjer dock generaliserbarheten.  

 

Om vi hade valt en kvantitativ metod hade det inneburit att vi behövt ha ett annat syfte 

med studien, där den kvantitativa metoden inte ger den djupa förståelsen vi eftersträvat 

(Bryman, 2011, s. 372). Den kvantitativa metoden överensstämmer således inte med vår 

hermeneutiska kunskapssyn, där målet är att förklara och förstå. En kvantitativ metod 

hade gjort att vi behövt genomföra mer kvantitativa observationer och möjligen enkäter 

för att samla in empiriskt data (Ibid, s. 371). Fördelen med en kvantitativ studie hade 

varit ett mer generaliserbart resultat, men samtidigt är det balanserade styrkortet som 

nämnt svårt att generalisera. Mot bakgrund av ovanstående diskussion föll det sig 

naturligt med valet av en kvalitativ metod.  

 

Den inledande kvalitativa observationsstudien utfördes i syfte att få förståelse för 

arbetet på banken. För att förstå kontorets egna balanserade styrkort var det viktigt att få 

förståelse för organisationen och det dagliga arbetet. Observationerna pågick under tre 

veckor. Genom att komma till arbetsplatsen samma tid som personalen och lämna 

samma tid som majoriteten av personalen gick hem vi fått en god helhetsbild. För att på 

ett systematiskt sätt observera samtliga i personalen lika mycket och lika ofta använde 

vi oss av en på förhand utstakad runda på kontoret. Genom att gå samma utstakade 

runda hela tiden undvek vi att göra skillnad på de olika medarbetarna och kunde på så 

sätt täcka in alla medarbetare inom organisationen på bästa sätt. Varje observation 

pågick under en till fem minuter, där arbetssätt, typ av kund, typ av anställd samt 

produkt observerades. Genom korta och fler observationer eftersträvades en bättre 

helhetsbild över det pågående arbetet.  

 

Vi använde oss av öppna observationer, där vi informerade kontorets personal om vår 

närvaro och våra intentioner med studien (Ahrne & Svensson, 2011, s. 89). Valet av 

öppna observationer var enkelt, eftersom vi redan hade goda kontakter på kontoret, 
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vilket gör att förtroende fanns sedan tidigare. Detta bidrar till att observationsstudien 

kunde genomföras enkelt och smidigt, där observationsobjekten var naturliga i sitt 

agerande. I en dold observationsstudie är analysobjekten inte informerade om vår 

närvaro (Ahrne & Svensson, 2011, s. 88). En dold studie hade inneburit mycket onödigt 

jobb och i vår mening inte bidragit i någon större utsträckning till ökad information. 

Dessutom bygger denna observationsstudie på att frågor ibland behöver ställas till 

personalen, vilket hade varit onaturligt i en dold observationsstudie.  

 

Vidare var observationsstudien av passiv karaktär. Vi deltog därmed inte aktivt i arbetet, 

utan hade ett passivt förhållningssätt till aktiviteterna på kontoret (Ibid, s. 90). Det 

passiva förhållningssättet passade bra in på observationsstudien då denna syftade till att 

ge en ytlig förståelse om vad som görs på kontoret. Målet var således inte en ingående 

förståelse om samtliga aktiviteter och produkter, vilket motiverade valet av en passiv 

observationsstudie. Vidare förde vi inte någon skriftlig statistik från observationerna, 

utan försökte genom vårt närvarande förstå och få en tydlig bild av arbetet på banken.  

 

Vår utstakade runda på kontoret innebar att vi använde en strukturerad 

observationsstudie för att studera ett visst begränsat beteende (Hartman, 2004, s. 236).  

En av de främsta fördelarna med observationer är den direkta observationen med 

beteendet hos de observerade. Detta skiljer sig från en enkätundersökning där individen 

får chans att fundera kring sitt eget beteende och kanske försköna alternativt förändra 

den verkliga situationen. (Bryman, 2011, s. 262) Slutligen vill vi poängtera att den 

kvalitativa observationsstudien ämnade ge en grundläggande förståelse för arbetet på 

kontoret.  

 

För att kompletterna observationerna av de olika aktiviteterna, och den grundläggande 

förståelsen vi fick där, valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer där frågorna 

utformades för att testa den teoretiska referensramen. Trost (2010, s. 47) menar att den 

kvalitativa intervjustudien med fördel kan kombineras med andra metoder, där vi 

kombinerade kvalitativa intervjuer med observationsstudien. Målet med intervjuerna var 

att ytterligare öka förståelsen för det balanserade styrkortet på Nordea. De kvalitativa 

intervjuerna stämmer väl överens med den hermeneutiska kunskapssynen där vi vill 

tolka och förstå beteenden. (Hartman, 2004, s. 273-274) Vi valde intervjuer främst med 

tanke på att målet med studien är att få djup förståelse för de olika respondenternas och 

gruppernas syn på det balanserade styrkortet. Intervjuerna var semistrukturerade vilket 

betyder att en intervjuguide utformades, men att följdfrågor var möjliga och att 

respondenten hade möjlighet att anpassa svaren (Bryman, 2011, s. 415). Vi ansåg att 

den semistrukturerade intervjutekniken passade bra eftersom den möjliggjorde för oss 

att ställa följdfrågor och därmed få en mer komplett bild av verkligheten. Följdfrågor 

hade inte varit möjligt på samma sätt via enkäter.  

 

Tre olika grupper har intervjuats; anställda, chefer samt ledning. Syftet med studien är 

att analysera hur olika grupper uppfattar det balanserade styrkortet samt lämna förslag 

till hur användningen kan förbättras. Genom att välja dessa tre grupper ville vi få 

möjlighet att se både likheter och skillnader för att identifiera eventuella problem-

/förbättringsområden. Eftersom alla tre grupper har olika ansvarsområden var det 

rimligt att tro att det fanns skillnader i uppfattningen om det balanserade styrkortet. Med 

hjälp av de kvalitativa intervjuerna fördjupade vi vår förståelse för det balanserade 

styrkortet där vi i analysen sett hur den fördjupade förståelsen överensstämmer med den 

teoretiska referensramen.  
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2.4.1 Fallstudier 

Fallstudien baseras på Nordeas två rådgivningskontor i Umeå. Målet med fallstudien är 

att beskriva, förklara och förstå vårt forskningsproblem (Backman, 2008, s. 55). Detta 

stämmer väl överens med den hermeneutiska kunskapssynen där vi strävar efter 

förståelse. En av fördelarna med en fallstudie är att verkliga förhållanden studeras 

(Wallén, 1996, s. 115). Det innebär även att ingående kunskap kan genereras, samtidigt 

som det kan vara svårt att fastställa om det ser likadant ut i andra organisationer. 

Anledningen till att vi valde en fallstudie var att vi ville göra en ingående studie av 

något komplext, där vi för att få djupare förståelse endast studerade en enskild 

organisation. (Ibid, s. 115-116) Denna djupa förståelse hade varit svår att nå om fler 

analysobjekt inkluderats, vilket hade lett till en mer översiktlig bild över problemet. 

Fallstudier är ofta omfattande, vilket betyder att många iakttagelser utförs på få 

informationsenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 64). Detta är fallet i vår studie vilket 

beskrivs vidare när observationsmetoden behandlas. Fallstudiens omfattning indikerar 

på djupet i studien (Ibid, s. 64). En mer omfattande studie leder till att studiens djup 

ökar.  

 

En annan fördel med fallstudien är att vi inte behövde undersöka hela populationen, 

utan kunde sikta in oss på en del som representerar helheten (Ejvegård, 2003, s. 33). 

Nordea representerar bankbranschens helhet på ett bra sätt i och med att olika bankernas 

produkter och tjänster ofta liknar varandra. Därmed liknar olika bankers processer också 

varandra, vilket gör att fallstudien till viss del kan representera bankbranschens helhet. 

En nackdel med fallstudier är svårigheten att generalisera utan större fel (Ibid, s. 33). 

Det är inte säkert att själva resultaten kan generaliseras, men däremot kan processerna 

för att nå resultatet generaliseras i större utsträckning (Wallén, 1996, s. 118). En annan 

fördel med fallstudier är forskarens möjlighet att skjuta upp problemformuleringen och i 

vissa fall inte utgå från några specifika hypoteser inledningsvis. Syftet är att förstå, 

vilket överensstämmer med vår hermeneutiska kunskapssyn. Denna studieform innebär 

i motsats till statistiska undersökningar närhet till analysobjektet. Slutligen kan 

fallstudien beskrivas som mer inlevelse- och upplevelserik till skillnad från statistiken 

som är mer ”torr”. (Ejvegård, 2003, s. 33-34)   

2.5 Insamling av sekundärdata 
Insamlingen av teoretiskt material till denna studie har främst baserats på vetenskapliga 

artiklar som är ”peer reviewed”, vilket betyder att de är vetenskapligt granskade. Att 

artiklarna är vetenskapligt granskade gör att studiens trovärdighet ökar. De 

vetenskapliga artiklarna kompletterades med böcker och vissa internetkällor. För 

litteraturinsamlingen använde vi främst databaserna ”Business Source Premier”, 

”Emerald Journals” och ”Google Scholar”. Vi fann både artiklar och böcker genom att 

gå tillbaka till grundkällan i de vetenskapliga artiklarna, vilket gjort att litteratur 

insamlats även den vägen. Både internationella och svenska källor användes, där 

svenska referenser är grunden i metodkapitlet. Internationella referenser utgör grunden i 

teorikapitlet.  

 

Följande sökord användes för teorigenomgången: 

”Balanced scorecard”, ”Kaplan and Norton”, “Banking Industry”, “Criticism”, “Critic”, 

“Performance Analysis”, “Business Planning”, “Budget”, “Case Study”, “Industry”.  

 



KAPITEL 2 

14 
 

Sökorden kombinerades sedan på olika sätt, ofta i flertalet av de nämnda databaserna, 

vilket vår litteraturgenomgång baserats på. För vidare information om sökord, hits och 

vilka databaser som använts i litteratursökningen, se bilaga 3.  

2.5.1  Källkritik 

För att bedöma och visa på trovärdigheten av de använda referenserna är det viktigt att 

redogöra för källkritik (Thurén, 1997, s. 7). Det är inte endast källkritik mot den 

teoretiska referensramen som bör diskuteras, utan även källkritik mot den empiriska 

delen (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Thurén (1997, s. 11-12) ställer upp fyra 

källkritiska principer, där det första kriteriet är äkthet vilket syftar till om källan är 

förfalskad och att källan är vad den utger sig för att vara. Denna studie baseras främst på 

vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed”, vilket förstärker studiens äkthet. Det 

andra kriteriet som tas upp är tidskriteriet, vilket menar att nyare källor ökar 

trovärdigheten (Ibid, s. 26). Nyare källor är inte alltid bättre, där det är viktigt att ta 

hänsyn till källornas aktualitet, snarare än när de är utgivna (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 89). De flesta av våra referenser är publicerade under 2000-talet. Några är publicerade 

under 1990-talet, men i dessa fall handlar det ofta om orginalkällor som fortfarande är 

aktuella. Därmed har vi god aktualitet i den använda litteraturen, vilket ökar 

trovärdigheten.  

 

Oberoende är det tredje kriteriet vilket åsyftar att informationen i referenserna inte ska 

vara påverkad av någon annan. Det är därför fördelaktigt att använda primärkällor 

istället för sekundärkällor. (Thurén, 1997, s. 34) Johansson Lindfors (1993, s. 89) ser 

det som nödvändigt att gå tillbaka till ursprungskällan på grund av risken för tolkningar 

i sekundärkällor. De flesta av våra referenser är primärkällor. Vi sökte aktivt efter 

ursprungskällan i de fall källorna refererat till dessa. För att öka trovärdigheten och 

minska risken för tolkningar strävade vi efter att validera våra referenser och se så att 

fler säger samma sak (Thurén, 1997 s. 49). Detta förstärker den efterstävande 

objektiviteten. Mycket metodlitteratur är rena sekundärkällor, där vi använde en 

systematisk litteraturgenomgång och flertalet metodkällor för att avhjälpa risken för 

feltolkningar i sekundärkällor. Statistiken i inledningen baseras på undersökningar av 

Svenska Bankföreningen som varje år publicerar en studie över den svenska 

bankbranschen och dess utveckling. Stor del av den statistiken baseras på Statistiska 

Centralbyrån (SCB), Sveriges Riksbank och bankernas årsredovisningar vilket ses som 

tillförlitliga källor. Statistiken är till stora delar en sekundärkälla, men publiceras varje 

år av en erkänd organisation vilket ökar trovärdigheten. Det fjärde kriteriet är tendens, 

vilket betyder att ingen misstänksamhet mot att källan ger en falsk bild av verkligheten 

ska finnas (Ibid, s. 11). Detta är främst ett problem vid intervjuerna där vi inte kan 

utesluta att respondenterna ger en falsk bild av verkligheten för att glorifiera hur den 

egentligen ser ut. Detta behandlas vidare i källkritiken mot respondenterna i det fjärde 

kapitlet.     

 

En annan aspekt som måste beaktas är att många tidigare studier av det balanserade 

styrkortet i bankbranschen är utförda och baserade på den asiatiska marknaden. Den 

asiatiska marknaden skiljer sig från den svenska bankmarknaden, där produkterna och 

tjänsterna som erbjuds dels är olika, men även ekonomin och kulturen ser olika ut 

mellan de två marknaderna. Vi har ändå valt att inkludera studier från den asiatiska 

marknaden då en likhet mellan den asiatiska och svenska bankmarknaden är att båda 

marknaderna är i behov av verksamhetsstyrning, vilket gör det balanserade styrkortet 

aktuellt på de båda marknaderna. Forskning som behandlar skillnader mellan den 
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svenska, finska och japanska marknaden har inkluderats, där vi kan se att det finns 

likheter mellan de tre marknaderna trots de nämnda olikheterna i banksystemen. Det är 

dock viktigt att ta hänsyn till att studierna i många fall är utförda på en marknad som 

skiljer sig från den svenska, och att alla aspekter således inte är direkt överförbara.    
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3 Teoretisk referensram 
Den främsta anledningen till teorigenomgången är att säkerställa att vi inte undersöker 

något som redan blivit undersökt. En heltäckande genomgång av litteraturen stärker 

även trovärdigheten som författare då vi kan visa på kunskap inom det aktuella 

området. Vi inleder kapitlet med att motivera och beskriva vårt teorival. Vidare 

presenteras vår teorigenomgång, inkluderat balanserat styrkort och relaterade teorier. 

Vi inkluderar även tidigare studier inom bankbranschen. Kapitlet avslutas med att 

diskutera kritiken kring det balanserade styrkortet.  

 

 

3.1 Teorival 
De valda teorierna utgår från problemformuleringen och syftet med studien. För att 

studera hur det balanserade styrkortet används som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg är det av vikt att behandla relevanta teorier kring det 

balanserade styrkortet. Därför kommer grunderna och utvecklingen av teorin kring 

styrkortet och dess perspektiv att beskrivas. Det är viktigt att anknyta teorierna till 

tidigare studier inom bankbranschen för att kunna göra jämförelser med vår studie. Det 

balanserade styrkortet innefattar även andra relevanta delar, där vi utgår från Kaplan 

och Nortons (1996) modell om hur styrkortet kan användas som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg. Vi avser att presentera teorier om hur en organisation kan 

översätta sin vision, kommunicera och länka, verksamhetsplanera samt följa upp och 

lära genom det balanserade styrkortet.   

 

 

 

 
 

Figur 2: Valda teorier 
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3.2 Balanserat styrkort 
Kaplan och Norton (1992) riktar kritik mot de enbart finansiella mätsystemen som 

används av företag. Med hjälp av mätsystem menar de att beteendet kan påverkas hos 

organisationens chefer och anställda (Ibid, s. 71). Att endast mäta finansiella nyckeltal 

speglar inte företagets totala prestationer då nyckeltalen exkluderar till exempel 

innovation och kundnöjdhet. De finansiella nyckeltalen tar inte heller hänsyn till 

organisationers långsiktiga strategi eftersom nyckeltalen endast mäter hur situationen 

ser ut just nu. (Kaplan & Norton, 1992, s. 71; Zhang & Li, 2009, s. 206) Detta var inte 

en enhetlig syn, när vissa forskare menade att finansiella mått var de enda relevanta. 

Kaplan och Norton (1992) fastställer att i takt med att företag blivit allt mer komplexa, 

och gått från industri till tjänsteverksamhet, krävs också mer komplexa styrsystem som 

mäter fler parametrar än enbart de finansiella måtten. Mer komplexa styrsystem ger en 

bättre helhetsbild av företagets prestationer. (Davis & Albright, 2004, s. 136; Kaplan & 

Norton, 1992, s. 71) 

 

Även bankbranschen blir allt mer komplex, där finansbranschen beskrivs som ständigt 

föränderlig då både fler och fler företag, men också produkter utvecklas för att möta 

kundernas ökade krav och förändrade efterfrågan (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3). 

Samtidigt som de största bankerna önskar att erbjuda kunderna helhetslösningar med 

alla produkter ökar konkurrensen från fler mindre och specialiserade banker som 

specialiserar sig och sammanslår olika verksamheter som till exempel bank, försäkring 

och detaljhandel. Resultatet är ökad konkurrens på den svenska finansmarknaden. 

Samtidigt som konkurrensen och utbudet av produkter har ökat är det fortfarande få 

kunder som väljer att flytta ett etablerat kundengagemang till en annan bank. 

Anledningen till att kunderna inte byter bank är bristande intresse samt olika avgifter 

som kan tas ut för att flytta hela eller delar av kundens engagemang. (Konkurrensverket, 

2009, s. 203) Dagens bankbransch är konkurrensutsatt och i högre grad kundorienterad 

som vi ser det, vilket ökar behovet av en mer komplett styrningsmodell. Antagandet om 

en mer komplett styrningsmodell för banker förstärks av Zhang och Li (2009, s. 206) 

som menar att enbart finansiella nyckeltal inte speglar bankens prestationer.  

 

Vi instämmer således i Kaplan och Nortons (1992) negativa syn på att enbart använda 

de finansiella måtten som styrsystem. Att endast använda finansiella nyckeltal kanske 

var effektivt under den industriella eran, men i dagens komplexa företagsklimat håller vi 

med om att fler perspektiv bör tillföras för att komplettera de finansiella måtten. Vilka 

perspektiv som bör adderas måste vara anpassat till varje specifik situation och 

organisation för att maximera användningen av styrkortet (Kaplan & Norton, 1992, s. 

77; Mooraj et al., 1999, s. 484; Wu, 2012, s. 317). I studien av Kaplan och Norton 

(1992, s. 71) framkommer att chefer efterfrågar mätsystem som inkluderar en balans 

mellan finansiella och operationella mått, med förklaringen att chefer insett att endast 

finansiella mått inte fångar alla delar av företagets prestation.  

 

Kaplan och Norton (1992, s. 79) menar att äldre system kontrollerar beteende och att 

utvecklingen av det balanserade styrkortet försöker förena företagets strategi och mål 

genom hela organisationen. För att kombinera finansiella mått med operationella 

utvecklade Kaplan och Norton (1992, s. 72) det balanserade styrkortet. I teorin om det 

balanserade styrkortet antas att samtliga anställda kommer göra vad som krävs för att 

uppnå målen. Det balanserade styrkortet hjälper företag att se framåt, istället för bakåt, 

samtidigt som det leder till förbättrad beslutsfattning och problemlösning. (Ibid, s. 79) 

Styrkortet hjälper organisationer med dess strategi och att kommunicera strategin ut i 
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organisationen (Kaplan & Norton, 1996, s. 13; Mooraj et al., 1999, s. 485). Individuella 

mål kan genom det balanserade styrkortet inkluderas i strategin på ett enklare sätt. 

Samtidigt möjliggör styrkortet periodiska mätningar av prestationer vilket gör att 

strategin kan förbättras. (Kaplan & Norton, 1996, s. 13)  

 

Ett av motiven bakom det balanserade styrkortet var att företagsledningen spenderade 

för mycket tid på att analysera data istället för att ta konkreta beslut (Mooraj et al., 

1999, s. 482). Det balanserade styrkortet ersätter inte finansiella mätinstrument, utan bör 

ses som ett komplement (Kaplan & Norton, 1996, s. 3). Styrkortet är ett styrsystem som 

i sin ursprungsmodell mäter fyra perspektiv, kund-, interna process-, lärande och 

utvecklings- samt det finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 1992, s. 72; Mooraj et 

al., 1999, s. 482; Nørreklit, 2000, s. 67; Wu, 2012, s. 306-307; Zhang & Li, 2009, s. 

207). Perspektiven representerar ett företags tre största intressenter, investerare, kunder 

och anställda (Mooraj et al., 1999, s. 482). Det balanserade styrkortet tar genom de fyra 

perspektiven också hänsyn till vad som driver de finansiella måtten, och inte endast 

resultatet, vilket ger ett mer långsiktigt perspektiv (Mooraj et al., 1999, s. 481; Zhang & 

Li, 2009, s. 207). 

 

 
 

Figur 3: Det balanserade styrkortet. Omarbetning av Kaplan och Norton (1992, s. 72) 
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Idag är många företag kundorienterade i större utsträckning än under den industriella 
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73) är en vanlig målsättning för företag, vilket bidragit till att vikten av 

kundperspektivet ökat. Det balanserade styrkortet utmanar ledningen att översätta målen 

till specifika mätenheter (Kaplan & Norton, 1992, s. 73; Zhang & Li, 2009, s. 207). 

Kundnöjdheten tenderar att fokusera på tid, kvalitet, prestation och service samt 

kostnad. Ledtider kan vara ett mått som mäter den tid som behövs för att göra kunder 

nöjda, vilket för existerande produkter kan vara tiden från att en order inkommer till att 

produkten/tjänsten levereras. Kvalitet kan mätas genom förekomsten av defekta 

varor/tjänster. (Kaplan & Norton, 1992, s. 73) Andra mått kan vara kundlojalitet och 

kundernas lönsamhetsnivå (Zhang & Li, 2009, s. 207). Vidare kan kundperspektivet ge 

en bild över vilka kunder företag bör rikta sig mot samt identifiera dessa kunders behov 

och förväntningar på företaget. (Mooraj et al., 1999, s. 482).  
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Bankbranschen handlar mycket om kundmöten på ett eller annat sätt, vilket gör 

mätningen av kundperspektivet aktuell. Det är viktigt att måtten anpassas till 

organisationen när det i bankbranschen exempelvis kanske inte är lämpligt med ett rent 

kundlojalitetsmått i och med att alla kunder inte bidrar lika mycket till bankens 

lönsamhet. Detta knyter an till att kundperspektivet ska ge en bild över vilka kunder 

organisationen ska rikta sig mot vilket föreslås av Mooraj et al. (1999, s. 482). Att 

måtten måste anpassas till vad den specifika organisationen kräver är också något som 

fastställs av Mooraj et al. (1999, s. 482).   

Interna processperspektivet 
Det interna processperspektivet är kopplat till kundperspektivet eftersom all 

kundnöjdhet grundar sig i interna processer och beslut inom organisationen (Kaplan & 

Norton, 1992, s. 74). Således fokuserar det interna processperspektivet på de interna 

processerna som är nödvändiga för att överträffa kundernas förväntningar, både 

gällande produktivitet och effektivitet (Mooraj et al., 1999, s. 482). Tids-, produktions-, 

kostnads- och kvalitetsmål påverkar samtliga anställdas prestationer och valet av 

processer. Därför är det viktigt att ledningen hittar bra mätinstrument för mål i det 

interna processperspektivet. Bra mätinstrument försäkrar att anställda och ledning 

strävar mot samma mål och att beslut som tas bidrar till företagets bästa. Ett bra 

informationssystem är också viktigt för att hitta källan till problem. (Kaplan & Norton, 

1992, s. 75)  

 

Interna processperspektivet tar inte endast hänsyn till den existerande verksamheten, 

utan ser även till att kunders och investerares efterfrågan inkluderas och tillfredsställs 

(Zhang & Li, 2009, s. 207). Perspektivet inkluderar därmed både kort- och långsiktiga 

mål och är särskilt effektivt i förändringssituationer av anledningen att perspektivet gör 

att verksamheten aktivt fokuserar på nyckelprocesserna som behövs för att 

implementera förändringar effektivt (Mooraj et al., 1999, s. 483). Sett till vårt problem 

är det interna processperspektivet centralt eftersom bankbranschen består av många 

olika processer. Processerna måste koordineras för att uppnå maximal effektivitet hos 

bankerna. Även här måste måtten anpassas till den specifika organisationen för att få en 

rättvisande bild över de interna processerna (Ibid, s. 482). Det interna 

processperspektivet anser vi extra viktigt allt eftersom banken erbjuder fler produkter 

och mer komplicerade lösningar till kunderna.      

Lärande och utvecklingsperspektivet 
Lärande och utvecklingsperspektivet fokuserar på interna kunskaper och förmågor som 

ska anknytas till företagets strategiska mål. Målet är att genom det balanserade 

styrkortet identifiera skillnader mellan nödvändiga och nuvarande kunskaper. 

Skillnaderna kan i ett senare skede regleras genom exempelvis utbildning och 

utveckling av anställda för att överensstämma med de strategiska målen. (Mooraj et al., 

1999, s. 483) Eftersom konkurrensen på marknaden ofta är hård blir ett företags 

förmåga att förbättra sig och komma med innovationer samt utbilda sin personal viktigt 

då det direkt ökar värdet på företaget. Kopplat till ovanstående är det viktigt att hitta 

instrument som mäter lärandet och utvecklingen. Mätindex kan vara till exempel nya 

produkter och kunskapsnivå. (Kaplan & Norton, 1992, s. 76) Lärande och 

utvecklingsperspektivet bekräftar vilka investeringar som behövs för att prestera bra 

långsiktigt (Zhang & Li, 2009, s. 207). Bankbranschen karaktäriseras, som tidigare 

nämnt, av ständigt föränderlig efterfrågan och ökad konkurrens. Den förändrade 

efterfrågan och ökade konkurrensen gör lärande och utvecklingsperspektivet relevant 
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eftersom nya produkter och innovationer är centralt för bankens lönsamhet och 

konkurrenskraftighet. (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3)   

Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet ger indikationer över företagets strategi, där aktiviteter 

kopplat till strategin avspeglas i resultatet. Typiska mål kan vara att öka lönsamheten, 

tillväxten och värdet på bolaget. (Kaplan & Norton, 1992, s. 77) Det finansiella 

perspektivet tar hänsyn till de långsiktiga målen inom organisationen om rätt mått för 

mätning används (Mooraj et al., 1999, s. 482). Kritik har riktats mot det finansiella 

perspektivet där kritiken grundar sig i att perspektivet fokuserar på kortsiktiga mål 

istället för långsiktiga mål och framtiden. Det finns även de som argumenterar att 

finansiella mått inte är aktuella i dagens konkurrenssituation där finansiella resultat 

beror på operationella aktioner. (Kaplan & Norton, 1992, s. 77) Kaplan och Norton 

(1992) fastställer att denna kritik är felaktig av främst två anledningar. Den första 

anledningen är att ett välfungerande finansiellt kontrollsystem kan förstärka det totala 

strategiska styrandet. Den andra anledningen syftar till att sambandet mellan finansiell 

och operationell framgång är något osäker. (Ibid, s. 77)  

 

De finansiella måttens vikt i förhållande till helheten har minskats då enbart finansiella 

nyckeltal inte mäter helheten av företags prestationer (Ibid, s. 71). Enbart finansiella 

nyckeltal är inte heller lämpligt att använda för att mäta bankens prestationer (Zhang & 

Li, 2009, s. 206). Många storbanker är idag börsnoterade och därför är de finansiella 

nyckeltalen fortfarande av stor vikt eftersom investerarna eftersträvar avkastning på sina 

investeringar. Viktigt att komma ihåg är att det finansiella resultatet även grundar sig på 

de tre övriga perspektiven, vilket diskuteras mer ingående under orsaks- och 

verkanssamband.  

3.2.1 Implementeringen av det balanserade styrkortet 
Implementeringen av det balanserade styrkortet är centralt. Studier visar att 

implementeringen är mer viktigt för ett balanserat styrkorts framgång än valet av 

tekniska attribut. Med valet av tekniska attribut avses exempelvis antalet mått, typ av 

mått samt vilka samband måtten har. (Ittner et al., 2003, s. 725) Detta är något som Olve 

et al. (1999, s. 212) instämmer i där författarna menar att en organisation inte kan vara 

nöjd med att ha fastställt tekniska attribut. Centraliserade organisationer förlitar sig på 

en ”top-down”-process när det balanserade styrkortet implementeras. Decentraliserade 

organisationer som karaktäriseras av tillit och självständiga beslut måste implementera 

styrkortet på ett annat sätt. (Mooraj el al., 1999, s. 488) 

 

En ”top-down”-process vid implementeringen föreslås också av Kaplan och Norton 

(1996, s. 8). Denna process kan ifrågasättas. Olve et al. (1999, s. 247) fastställer att 

kommunikation måste ske både upp- och nedåt, där det antas att bra förslag också kan 

komma nedifrån. De flesta banker i Sverige styrs med ett ”top-down”-perspektiv. Det 

innebär att ledningen ofta tar besluten även fast de kan ha liten kontakt med det 

operativa arbetet. Vi ser en risk med detta när det gäller implementeringen av det 

balanserade styrkortet eftersom ledningen kan sakna insikt i det dagliga arbetet. En 

annan nackdel kan vara att viktiga förslag från de anställda inte inkluderas i 

styrkortsarbetet.   

 

Det är viktigt att inte endast ekonomer inkluderas i skapandet och implementeringen av 

det balanserade styrkortet eftersom för stor vikt kan läggas vid de finansiella måtten 

(Ibid, s. 248). Implementeringen av det balanserade styrkortet är däremot inte den enda 
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centrala processen för styrkortsarbetets framgång. Vikt måste också läggas vid att 

styrkortsarbetet blir en naturlig del av det dagliga arbetet på samtliga nivåer inom 

organisationen. (Olve et al., 1999, s. 226) Att implementera det balanserade styrkortet 

kräver i många fall nya mått som inte redan finns i de existerande mätsystemen. Nya 

mätsystem kan vara kostsamt och tidskrävande, vilket innebär att även 

implementeringen av det balanserade styrkortet kan vara en kostsam och tidskrävande 

process. (Ibid, s. 214)  

 

Det finns inga exakta principer för en lyckad implementering av det balanserade 

styrkortet (Ibid, s. 286). Att ett balanserat styrkort är företagsspecifikt fastställs av 

Kaplan och Norton (1992, s. 77), Mooraj et al. (1999, s. 484) samt Wu (2012, s. 317), 

där Olve et al. (1999, s. 286) menar att även implementeringen av det balanserade 

styrkortet måste anpassas till den aktuella organisationen. Hänsyn måste tas till 

exempelvis bransch, storlek och företagskultur (Olve et al., 1999, s. 286). Kulturens 

betydelse är något som diskuteras i kommande avsnitt. Det är svårt att implementera ett 

balanserat styrkort utan förankring i företagets ledning (Ibid, s. 286). Vid 

implementeringen av det balanserade styrkortet är det centralt att ledningen ständigt står 

för värderingarna i styrkortet. Utbildning gällande det balanserade styrkortet måste få ta 

tid för en framgångsrik implementering. Andra framgångsfaktorer är att många deltar i 

framtagandet av styrkortet, att samtliga inom organisationen känner sig delaktiga och 

känner att de kan bidra till de strategiska målen. (Ibid, s. 286)  

 

Projektgruppen som tar fram det balanserade styrkortet ska bestå av personer från olika 

delar av organisationen (Ibid, s. 287). Det är enligt oss viktigt att inkludera de anställda 

i framställningen av ett balanserat styrkort. Detta är kanske extra viktigt i en bank 

eftersom ledningen ofta arbetar separat ifrån de anställda och den operativa 

verksamheten och därmed saknar viss förståelse för det operativa arbetet. Det finns 

inget specifikt lämpligt antal personer för projektgruppen, men gruppen måste vara nog 

liten för att samtliga ska få sin röst hörd och samtidigt nog liten för att effektivitet och 

handlingsfrihet inte inskränks (Ibid, s. 287). Att implementera det balanserade styrkortet 

hos samtliga affärsdelar är tidskrävande (Ibid, s. 214), vilket gör att många företag 

använder en avdelning som pilotprojekt för att testa funktionen och samla in feedback 

innan implementeringen sker i hela organisationen. Utan strategisk förankring i det 

balanserade styrkortet finns risk för suboptimering vilket gör strategin till en central del 

för styrkortsarbetets framgång. (Ibid, s. 287-288) 

 

Måtten i det balanserade styrkortet måste vara tydliga. Definitionerna av måtten ska 

vara lättillgängliga för samtliga inom organisationen för att nå konsensus. En annan 

viktig framgångsfaktor i implementeringen är att orsaks- och verksanssamband urskiljs 

vilket kan vara svårt. Kort- och långsiktiga mål för samtliga mått måste sättas upp, där 

en avvägning mellan att målen ska vara uppnåeliga, men samtidigt sporrande måste 

göras. (Ibid, s. 289-290) Det kan på sikt vara nödvändigt att anknyta 

incitamentsprogram och budgeteringsprocessen till det balanserade styrkortet (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 13; Olve et al., 1999, s. 290). När styrkortet anknyts till IT-system kan 

genomslag med verktyget uppnås. Stora organisationer har större behov av fungerande 

IT-system. I mindre företag kan enkla diagram visa hur de anställda bidrar till att 

uppfylla målen. Utbildning och uppföljning av det balanserade styrkortet är två andra 

nödvändiga processer för framgång i arbetet med det balanserade styrkortet. Samtliga 

inom organisationen måste utbildas i det balanserade styrkortet för att nå förståelse. 
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Uppföljning av styrkortet samt strategin måste ske kontinuerligt för att vara 

konkurrenskraftigt. (Olve et al., 1999, s. 291-292)    

 

Ovanstående betyder att implementeringen och inte endast utformningen av det 

balanserade styrkortet måste anpassas till den aktuella organisationen vilket Olve et al. 

(1999, s. 286) fastslår. Bankbranschen är ständigt föränderlig vilket gör att kontinuerlig 

uppföljning av det balanserade styrkortet bör vara av stor vikt. Allt eftersom marknaden 

förändras måste också strategin revideras. Många banker är stora organisationer vilket 

gör att pilotprojekt på vissa avdelningar kan bidra till en mindre kostsam 

implementering. Bankbranschen består som tidigare nämnt av många olika processer 

och delar vilket ökar vikten av att samtliga delar inkluderas på något sätt för en 

framgångsrik implementering. Implementeringsprocessen av det balanserade styrkortet 

inom bankbranschen bör på grund av ovan nämnda aspekter vara central. 

3.2.2 Orsaks- och verkanssamband 
Det balanserade styrkortet förebygger suboptimering genom att kombinationen av de 

olika perspektiven ger insikt i om framgången i ett perspektiv skett på bekostnad av ett 

annat (Kaplan & Norton, 1992, s. 73). För att förebygga suboptimering måste visionen 

och strategin avspegla måtten i de olika perspektiven (Olve et al., 1999, s. 82). Därför 

hjälper styrkortet inte endast till att mäta om organisationen uppnått målet utan också 

till vilken bekostnad och/eller på bekostnad av vad (Kaplan & Norton, 1992, s. 73). 

Styrkortet tvingar chefer att fokusera på några mått som är de mest kritiska (Kaplan & 

Norton, 1992, s. 73; Mooraj et al., 1999, s. 487). Vad som tas upp i det balanserade 

styrkortet är företagsspecifikt och grundar sig på företagets syn på sin omgivning och 

viktiga faktorer för att det enskilda företaget ska lyckas (Kaplan & Norton, 1992, s. 77; 

Mooraj et al., 1999, s. 484; Wu, 2012, s. 317). Eftersom denna syn kan skilja sig åt kan 

inte det balanserade styrkortet garantera den mest effektiva strategin (Kaplan & Norton, 

1992, s. 77). Utmaningen är att urskilja finansiella och operationella prestationer, och 

hur länken ser ut mellan dem (Kaplan & Norton, 1992, s. 79; Olve et al., 1999, s. 82). 

Att urskilja orsaks- och verkanssamband är således av stor vikt, vilket kan illustreras 

enligt följande (Mooraj et al., 1999, s. 483).  
 

 
Figur 4: Exempel på orsaks- och verkanssamband (Mooraj et al., 1999, s. 483) 
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Svårigheter att urskilja dessa orsaks- och verkanssamband diskuteras av Nørreklit 

(2000) och Nørreklit et al. (2012) vilket behandlas i kritiken till det balanserade 

styrkortet som följer. Dessa svårigheter är en kritik som riktas mot det balanserade 

styrkortet. Mot bakgrund av ovanstående kritik minskar värdet av verktyget enligt oss 

eftersom det är svårt att härleda olika processer till varandra och därmed även svårt att 

urskilja orsaks- och verkanssamband. Samtidigt anser vi inte detta vara det balanserade 

styrkortets primära syfte.  

3.3 Balanserat styrkort i bankbranschen 
Sedan det balanserade styrkortet introducerade på 1990-talet har det varit till stor nytta 

för många företag, däribland många banker. Några av de stora internationella bankerna 

har med lyckade resultat infört det balanserade styrkortet. (Zhang & Li, 2009, s. 206) I 

studien av Zhang och Li (2009) undersöks hur det balanserade styrkortet kan användas 

för att förbättra bankers styrningsmodeller. Den finansiella marknaden är snabbt 

växande och bankerna utsätts för ständigt ökad konkurrens. Frågan om hur bankens 

prestationer ska styras effektivt aktualiserades än mer efter finanskrisen i USA 2008. De 

traditionella mätsystemen lade stor vikt vid de interna faktorerna, men på grund av 

dagens konkurrenssituation behöver även externa faktorer tas i beaktning. Mätsystemen 

fokuserade på materiella tillgångar, men bankbranschen är kunskapsintensiv vilket 

medför att de immateriella tillgångarna får ökad vikt inom verksamhetsstyrningen. 

(Ibid, s. 206)   

 

Zhang och Li (2009) menar att när banker utvecklar sitt balanserade styrkort ska 

organisationella och operationella strategier förvandlas till mätbara mål och indikatorer. 

Ledningen måste modifiera strategin, där det balanserade styrkortet ger företag 

möjlighet att kommunicera dess affärsstrategi och implementeringen av denna ut i 

organisationen. Bankernas ledning kan testa och justera strategin efter att ha använt det 

balanserade styrkortet. (Ibid, s. 207) Det är viktigt att banker inte endast fokuserar på 

kvantitativa analyser rörande exempelvis finansiell lönsamhet, likviditet och säkerhet. 

Kvalitativa analyser måste också inkluderas. Med kvalitativa analyser avses bankens 

riskkontroll, intern styrning och kundservicenivåer där bankens prestationer bedöms. 

Det balanserade styrkortet hjälper banken att förutse framtiden samtidigt som styrkortet 

inkluderar den långsiktiga utvecklingen, vilket kan hjälpa banker att vara 

anpassningsbara till den ständigt föränderliga affärsomgivningen. (Ibid, s. 208-209) 

Detta stämmer väl överens med den svenska finansmarknaden då den beskrivs som 

både föränderlig och konkurrensutsatt (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3). Det är 

därför fördelaktigt att komponera ett balanserat styrkort som är flexibelt och kan 

omarbetas allt eftersom de kvantitativa och kvalitativa analyserna genomförs.  

 

Zhang och Li (2009) inkluderar fyra perspektiv i bankernas balanserade styrkort, kund-, 

konkurrens-, affärsprocess- och finansiella perspektivet. Kundperspektivet fokuserar på 

marknadsandelar, antalet klagomål från kunder och innovativa tjänster. 

Konkurrensperspektivet mäter nöjdheten bland de anställda, hur många som klarar olika 

examinationer och personalens utbildning. Affärsprocessperspektivet fokuserar på 

antalet nya produkter och tjänster samt innovationen inom området, interna regler och 

ansvar för olyckor. Det finansiella perspektivet mäter adderat värde, inkomster, 

kostnader och resultat. Genom att kombinera alla fyra perspektiv är det möjligt få en 

bild över helheten av bankernas prestationer, där både interna och externa faktorer 

inkluderas. Genom att inkludera både interna och externa faktorer kan bankernas 
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prestationer i en ständigt föränderlig bransch styras och mätas. (Zhang & Li, 2009, s. 

208)  

 

Det som är intressant för vår studie är om det balanserade styrkortet används för att 

styra de anställda åt ett visst håll, till exempel mot kontantlösa eller mer mobila 

lösningar. Allt för att minimera bankens kostnader och förbättra konkurrenskraften på 

den snabbt växande marknaden där nya aktörer ständigt hotar att ta marknadsandelar. 

Det balanserade styrkortet kan tänkas assistera ledning/chefer när det gäller att vägleda 

de anställda till att framkalla ett specifikt önskat beteende hos kunderna för bankens 

vinning. Exempelvis är det möjligt att mätningen av kundmöten blir vilseledande då 

banken kanske försöker få kunderna att i allt större utsträckning använda de mobila 

tjänsterna som har lägre kostnad för banken.   

 

Al-Najjar och Kalaf (2012) studerar hur en bank i Irak kan använda det balanserade 

styrkortet och hur prestationerna inom banken kan styras och mätas. Banken i studien 

använde inte det balanserade styrkortet när studien genomfördes, men ledningen insåg 

användbarheten och relevansen av verktyget efter studien. Det första steget är att göra 

en strategikarta för att se hur orsaks- och verkanssamband kan hjälpa banken att förena 

målsättningar med strategin. Sedan kan det balanserade styrkortet utvecklas där de fyra 

traditionella perspektiven används. Författarna föreslår vilka mått som är lämpliga i 

respektive perspektiv. Det finansiella perspektivet avser att mäta likviditeten, 

räntabilitet på investeringar, räntabilitet på eget kapital, vinstmarginal och 

skuldsättningsgrad. Det interna processperspektivet inkluderar produktivitetstillväxt, 

utveckling av banktjänster, kredittillväxt, utveckling av IT-lösningar och antalet 

anställda med kundkontakt. Kundperspektivet ska mäta kundnöjdhet, kundtillväxt och 

utveckling av nuvarande konton, besparingar samt säkerhetsinsättningar. Lärande och 

utvecklingsperspektivet inkluderar produktivitet, personalomsättning, utvecklingen i 

bankbranschen, anställdas deltagande i utvecklingsprogram och antalet anställda som 

använder IT i sitt arbete. (Ibid, s. 49-50) 

 

Efter det balanserade styrkortet utvecklats är det andra steget att använda äldre data för 

att identifiera mål i det balanserade styrkortet, hur målen kan mätas och hur 

organisationens mål kan uppnås inom de olika perspektiven. I det tredje steget fastställs 

en poängskala för samtliga mått. Det fjärde och sista steget är att mäta prestationerna för 

de olika åren som data finns för och därigenom se hur banken ligger till enligt skalan. 

På ovanstående sätt vill författarna utveckla ett balanserat styrkort för en bank som inte 

använde det innan. Via förändringar genom åren avser författarna att möjliggöra 

användningen av det balanserade styrkortet som ett analysverktyg för att förändra och 

förbättra det banken inte är nöjd med. (Ibid, s. 49) 

 

Om bankerna är uppmärksamma på marknadsförändringar kommer de förändra sitt 

utbud av tjänster. Genom att förändra tjänsterna kommer begreppet finansiella tjänster 

utvecklas allt eftersom bankerna ständigt stävar efter att utveckla sina tjänster för att 

möta den nya efterfrågan. Bankerna strävar efter att vara konkurrenskraftiga och 

samtidigt effektiva. Bankerna behöver förändra hur och vad för tjänster som erbjuds för 

att möta den internationella konkurrensen. För att möta den internationella 

konkurrensen måste bankernas ”smile services” förbättras, vilket åsyftar det som 

verkligen adderar värde för kunden. Bankerna behöver även utveckla sina 

verksamhetsstyrningssystem för att möta den nya efterfrågan och konkurrensen. (Zhang 

& Li, 2009, s. 209)  
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Den nya och ökade konkurrensen nämns också i en studie av Chen et al. (2008) där den 

taiwanesiska bankmarknaden studeras. Enligt författarna kan riskperspektivet läggas till 

som ett femte perspektiv som komplement till de fyra traditionella perspektiven (Ibid, s. 

524). Riskperspektivet anses vara nödvändigt inom bankbranschen eftersom banker 

utsätts för större affärsrisk än många andra företag (Ibid, s. 526). Risknivån påverkar 

bankernas variation i resultatet, där det är viktigt att bankerna kontrollerar risker för att 

undvika finansiella kriser, vilket gör riskperspektivet relevant (Ibid, s. 524). Studien 

visar genom statistiska test att de olika perspektiven är korrelerade med varandra och att 

det finansiella perspektivet enskilt inte mäter helheten av företags prestationer (Ibid, s. 

533). Vi instämmer med Chen et al. (2008) om att ett femte perspektiv fokuserat på risk 

kan vara nödvändigt att inkludera i det balanserade styrkortet och 

verksamhetsstyrningen hos banker. Riskperspektivet är nödvändigt eftersom 

riskhantering är en stor del av bankernas verksamhet, både gällande den operativa och 

strategiska verksamheten. 

 

Chen et al. (2008) fastställer också att variabler i det finansiella, interna process- samt 

lärande och utvecklingsperspektivet har ett nära förhållande till bankernas resultat. 

Författarna av studien diskuterar vidare att alla fem perspektiven är viktiga för en banks 

prestationer. De fem perspektiven ger en helhetsbild över bankens prestationer samtidigt 

som helhetsbilden möjliggör effektivisering. Perspektiven hjälper även chefer att arbeta 

mot målen för att uppnå optimala resultat. Banker kan se ut att producera goda resultat, 

men för ett mer långsiktigt perspektiv måste hänsyn tas till exempelvis kundnöjdhet, 

anställdas karaktärer, interna processer och riskhantering. (Ibid, s. 536-537) 

 

I studien av Wu (2011) används en fiktiv bank för att beskriva hur bankers prestationer 

kan förbättras genom en strategikarta och det balanserade styrkortet. Författaren 

kommer fram till att kundperspektivet spelar en central roll inom bankbranschen. Det 

undersöks även vilka mått som kan användas, där kundnöjdhet ses som det viktigaste 

måttet för att mäta helheten av bankens prestationer. I lärande och 

utvecklingsperspektivet är omsättning av anställda mest viktigt vilket är starkt korrelerat 

till kundnöjdheten. I det finansiella perspektivet är vinst per aktie det viktigaste måttet 

vilket också är korrelerat till mått i andra perspektiv, exempelvis marknadsandelar i 

kundperspektivet. (Ibid, s. 316) 

 

Testerna i studien fastställer att de olika perspektiven driver varandra, och att banker bör 

fokusera på att uppnå operationella mål innan fokus flyttas till de finansiella målen. 

Andra test i studien visar att banker bör fokusera på marknadsandelar, räntabilitet på 

investeringar, ledningens prestationer, omsättning bland anställda och försäljning. 

Slutsatsen från de olika statistiska testerna är att de fyra perspektiven är en bra 

grundsten, men att relevanta mått måste finnas för varje perspektiv, samt att dessa mått 

är olika beroende på företag. (Ibid, s. 316-317) Resultaten av ovanstående studie 

överraskar inte. Det är troligt att det finns orsaks- och verkanssamband mellan de olika 

perspektiven. Samtidigt kvarstår svårigheten att bevisa exakt hur perspektiven 

samvarierar med varandra precis som vi belyst tidigare i vår studie.  

 

Hussain (2003) studerar hur den finska, japanska respektive svenska marknaden 

använder operationella mått och hur användningen är korrelerad till rådande 

ekonomiska förhållanden. Studien visar att finska banker använder operationella mått, 

men tenderar att fokusera mer på finansiella mått, speciellt under finansiella nedgångar. 
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(Hussain, 2003, s. 27) Chefer på den japanska marknaden tenderar också att lägga 

relativt lite vikt vid operationella mått jämfört med finansiella. Även banker på den 

japanska marknaden förklarar fokuseringen på finansiella mått med ekonomiska 

nedgångar. (Ibid, s. 31) Studien fastställer att den finska och japanska marknaden 

tenderar att påverkas mer av ekonomiska förhållanden i balansen mellan finansiella och 

operationella mått. Tendensen är att bankerna på den finska och japanska marknaden 

fokuserar mer på finansiella mått under ekonomiska nedgångar än bankerna på den 

svenska marknaden. (Ibid, s. 33-34) 

 

Den svenska marknaden påverkas även denna av ekonomiska förhållanden. Goda 

ekonomiska förhållanden får svenska banker att fokusera mer på att förbättra och mäta 

operationella mått. Under instabila ekonomiska förhållanden ökar vikten av att förbättra 

finansiella mått istället för operationella. (Ibid, s. 29) Svenska banker lägger även större 

vikt vid operationella mått på grund av konkurrens (Ibid, s. 32). De ekonomiska 

förhållandenas påverkan är mindre för svenska banker än för finska och japanska. 

Svenska banker påverkas av ekonomiska förhållanden, men inte i samma utsträckning. 

(Ibid, s. 33-34) Påverkan av ekonomiska förhållanden på den svenska marknaden 

valideras av Hussain (2005). Det fastställs att de flesta svenska bankerna är medvetna 

om de operationella måttens relevans, men att de inte mäter operationella prestationer 

kontinuerligt (Ibid, s. 581).  

 

Hussains (2003, 2005) resultat är intressanta för vår studie i och med den senaste 

ekonomiska nedgången. Det är relevant för vår studie där vi kan se om vikten som läggs 

vid finansiella respektive operationella mått förändrats när den senaste tiden handlat 

mycket om att återhämta sig efter nedgången. Frågan är om det har påverkat 

bankbranschens användning av det balanserade styrkortet, inte minst som strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg, där styrkortet tar mycket operationella mått i beaktning.    

Sammanfattning av bankbranschen 
Sammanfattningsvis har det balanserade styrkortet använts runt om i världen sedan det 

introducerades på 1990-talet av Kaplan och Norton. Eftersom bankbranschen skiljer sig 

från andra branscher har teorin om det balanserade styrkortet utvecklats genom tidigare 

studier. Bland annat har de fyra perspektiven ifrågasatts. Zhang och Li (2009) föreslår 

förändringar av perspektiven, Al-Najjar och Kalaf (2012) samt Wu (2011) använder de 

traditionella perspektiven, medan Chen et al. (2008) vill addera ett riskperspektiv. 

Samtliga kommer fram till att det balanserade styrkortet är användbart och att det är 

nödvändigt att kombinera finansiella mått med operationella, inte minst i bankbranschen 

som präglas av konkurrens och ständigt föränderlig efterfrågan. De olika perspektiven 

är korrelerade till varandra, men eftersom samma perspektivs mått skiljer sig åt mellan 

olika studier visar det att varje bank måste anpassa måtten i perspektiven till den egna 

organisationen. Genom att använda det balanserade styrkortet kan bankerna förbättra 

resultatet och effektivisera processerna (Ibid, s. 536). Hussain (2003, 2005) studerar den 

finska, japanska och svenska bankmarknaden och visar att banker lägger mindre vikt 

vid operationella mått vid ekonomiska nedgångar, där finansiella mått ses som mer 

vitala.  

3.4 Strategi  
När det balanserade styrkortet först introducerades var det ett verktyg för mätning och 

inte strategi som det senare utvecklades till (Kaplan & Norton, 1996, s. 3; Kaplan & 

Norton, 2001, s. 3; Olve et al., 1999, s. 6). Ett bra balanserat styrkort är inte enbart en 

kombination av finansiella och operationella mått, utan kommunicerar även företagets 



KAPITEL 3 

27 
 

strategi. Det ska vara möjligt att urskilja organisationers strategi endast genom det 

balanserade styrkortet, vilket många företag misslyckas med. (Kaplan & Norton, 2001, 

s. 104; Olve et al., 1999, s. 71) Slutsatsen är att om företag fokuserar på kortsiktiga 

finansiella mått leder det till skillnad mellan utvecklingen och implementeringen av 

strategin (Kaplan & Norton, 1996, s. 3). Strategin ska beskriva hur en organisation ska 

skapa och behålla konkurrensfördelar inom samtliga perspektiv gentemot 

konkurrenterna (Olve et al., 1999, s. 72). Normalt är strategin associerad med framtiden, 

men länken till det förflutna är också central (Mintzberg, 1988, s. 75). Svårigheter med 

en enhetlig strategi är något Mintzberg (1988, s. 67) diskuterar där slutsatsen är att 

strategin ofta definieras på ett sätt, men används på ett annat utan att skillnaden inses.  

 

Mintzberg (1988) ser strategier som framväxande mönster. Strategier kan forma 

organisationer, men kan också bli formulerade inom organisationer. Problemet ligger 

ofta i skillnaden mellan formuleringen och implementeringen av strategin. Ett av de 

största problemen inom den traditionella teorin är att strategin utvecklas av ledningen, 

vilket ofta ligger långt borta från de dagliga aktionerna inom en organisation. (Ibid, s. 

68-69) Återigen ser vi en risk med att många banker styrs centralt då ledningen kan 

sakna förståelse för den operativa verksamheten. Att hantera strategin handlar ofta om 

att hantera stabilitet och inte förändring (Ibid, s. 73). Avvägningen mellan stabilitet och 

förändring är aktuell inom bankbranschen på grund av branschens ständigt föränderliga 

och konkurrensutsatta natur. För mycket förändringar kan leda till instabilitet, medan 

för lite förändringar kan leda till ineffektivitet, vilket gör avvägningen mellan mängden 

förändringar viktig (Ibid, s. 75). När förändringar i omgivningen är små och tillfälliga, 

vilket är vanligt, behövs inga ändringar av strategin (Ibid, s. 74).   

 

Det är viktigt att strategin kommuniceras till samtliga delar av organisationen och att 

alla arbetar i linje med strategin, inte minst i dagens affärsomgivning med ständigt 

föränderlig teknik, konkurrens och regler (Kaplan & Norton, 2001, s. 3; Olve et al., 

1999, s. 210). Att få samtliga att arbeta i linje med strategin är en utmaning eftersom 

olika personer inom organisationen kan uppfatta samma information på olika sätt, vilket 

även innefattar strategin i det balanserade styrkortet. Vi vill genom vår studie undersöka 

om det balanserade styrkortet uppfattas på samma sätt eller om det finns skillnader 

mellan grupper, där skillnader kan leda till att strategin inte genomsyrar alla delar av 

företaget. Organisationer behöver inte bara ett språk för att kommunicera strategin, utan 

processer och system som hjälper implementeringen är också nödvändigt (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 3). För ett framgångsrikt styrkortsarbete behöver strategin bli en del av 

det vardagliga arbetet hos samtliga inom företaget. De finansiella talen ansågs mäta 

tidigare prestationer, vilket kunde leda till felbeslut. Genom att mäta strategin via det 

balanserade styrkortet kan det enklare leda till att rätt beslut fattas. (Ibid, s. 3)  

 

För att bli en strategifokuserad organisation har Kaplan och Norton (2001) urskiljt fem 

principer. Att översätta strategin till operationella termer är den första principen. För att 

översätta strategin kan strategikartor skapas, vilket är ett logiskt och omfattande verktyg 

för att beskriva strategin. Genom en strategikarta är det möjligt att urskilja orsaks- och 

verksanssamband, vilket åsyftar hur immateriella tillgångar omvandlas till finansiella 

prestationer. (Ibid, s. 10-11) Orsaks- och verkanssambanden behandlades vidare i 

föregående avsnitt. Strategikartan gör det möjligt att urskilja hur aktieägarvärdet är 

baserat på immateriella tillgångar, där hänsyn tas till dagens kunskapsintensiva ekonomi 

(Ibid, s. 11). Den andra principen är att anpassa organisationen till strategin där samtliga 

inom organisationen ska eftersträva att arbeta mot samma mål. I den strategifokuserade 
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organisationen kan olika delar och individer inom organisationen arbeta på olika sätt, 

men fortfarande mot samma strategiska mål. (Kaplan & Norton, 2001, s. 11-12)  

 

Att göra strategin till en del av det vardagliga arbetet hos samliga inom organisationen 

är den tredje principen. Den strategifokuserade organisationen kräver att alla anställda 

förstår strategin och utför det vardagliga arbetet på ett sätt som bidrar till strategins 

framgång. För att nå förståelse och göra strategin till en del av det vardagliga arbetet ska 

strategin kommuniceras ”top-down”. Samtliga anställda måste utbildas för att få 

kunskap om företagets strategi. (Kaplan & Norton, 2001, s. 12) Många av de mest 

framgångsrika företagen som undersökts länkar incitamentsprogram till det balanserade 

styrkortet för att motivera de anställda att arbeta utifrån strategin (Kaplan & Norton, 

2001, s. 13; Olve et al., 1999, s. 290). Den fjärde principen åsyftar att göra strategin till 

en kontinuerlig process. I många företag diskuteras tidigare prestationer, men få företag 

diskuterar strategin på olika sammankomster. Strategifokuserade organisationer ska 

behandla både finansiella prestationer och strategin samt göra dem integrerade där 

strategin är en process som behandlas kontinuerligt. För att integrera strategin bör 

strategin länkas till budgetprocessen, samtidigt som ledningsmöten ska se över strategin 

och att en process för lärande och anpassning till strategin bör utvecklas. (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 13-15) 

 

Den femte och sista principen för att bli en strategifokuserad organisation är att 

förändringar ska mobiliseras genom ledningen. Om den högsta ledningen inte är aktiva 

ledare av förändringsprocessen kommer förändringar försvåras vilket betyder att 

strategin inte kommer implementeras och att framgång inte kommer att nås. Strategin 

måste bli en kontinuerlig process, där ledare måste balansera mellan stabilitet och 

förändring för att lyckas. (Ibid, s. 15-17) Genom att strategifokuserade organisationer 

utvecklades, utvecklades också det balanserade styrkortet till ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg från att ha varit ett verktyg för att mäta prestationer (Ibid, 

s. 23).   

 

 

 
 

Figur 5: Principer för att bli en strategifokuserad organisation. Omarbetning av 

Kaplan och Norton (2001, s. 9-17) 

3.5 Balanserat styrkort som strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 
Det balanserade styrkortet är inte endast ett mätsystem, utan även ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg (Mooraj et al., 1999, s. 481; Zhang & Li, 2009, s. 207). 

För att använda det balanserade styrkortet som strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 

introduceras fyra processer som hjälper företagen att lägga mindre vikt vid kortsiktiga 
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finansiella mål och större vikt vid strategiska och mer långsiktiga mål. Den första 

processen är översättning av visionen som hjälper ledningen att översätta diffusa 

målsättningar till konkreta mått som för organisationen i riktning mot de strategiska 

målsättningarna. Andra processen är att kommunicera och länka vilket åsyftar att 

ledningen kommunicerar måtten upp- och nedåt i organisationen, samt länkar måtten till 

individuella mål. Den tredje processen är affärsplanering som tillåter organisationer att 

integrera finansiella och affärsmässiga målsättningar. Det är svårt för ledningen att 

kommunicera strategin till organisationen. Ett balanserat styrkort underlättar 

kommunikationen med hjälp av tydliga mål och mätenheter. Fjärde processen är 

återkoppling och lärande vilket syftar till strategiskt lärande. Det balanserade styrkortets 

fyra delar gör att återkopplingen inte endast sker via de finansiella måtten, utan att även 

kund-, interna process- samt utveckling och lärandeperspektivet integreras som 

förklaringsvariabler till de finansiella måtten. (Kaplan & Norton, 1996, s. 3-5)  
 

 
Figur 6: De fyra processerna. Omarbetning av Kaplan och Norton (1996, s. 5) 

 

Ingen av de 100 organisationer som implementerat det balanserade styrkortet, och 

studerats av Kaplan och Norton (1996), använder det balanserade styrkortet för att hitta 

en ny strategisk plan, men samtliga har använt styrkortet för att kontrollera och följa 

upp den nuvarande strategiska planen inom fler områden än det finansiella (Ibid, s. 5).  

 

De fyra perspektiven i det balanserade styrkortets har alla en roll, men ofta är det en 

eller två perspektiv som kommer dominera. Detta beror på motiven för att utveckla det 

balanserade styrkortet samt i vilket stadium av implementeringen organisationen 

befinner sig. Många företag i Europa vill att det balanserade styrkortet ska betona 

planering snarare än kontroll. Dessa organisationer uppmuntrar ledningen att tänka 

strategiskt om organisationen och dess framtid. Således läggs fokus på återkoppling och 

lärande samt kommunikationsdelarna av det balanserade styrkortet. De flesta företagen 

använder liknande implementeringsprocesser, men företag väljer vilka mått som 

används och vilken roll styrkortet ska ha. Beroende på vilken roll och vilka mått som 

används kommer det balanserade styrkortets utseende och målet med styrkortet se olika 

ut i varje enskilt fall beroende på organisation. (Mooraj et al., 1999, s. 484)  
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3.5.1 Översätta visionen  
Att översätta visionen, som är den första processen, assisterar ledningen i att skapa en 

enhetlig syn runt organisationens vision och strategi. Visionen att till exempel bli bäst i 

branschen kan inte enkelt översättas till operationella termer som tydligt vägleder 

samtliga inom organisationen på lokal nivå. För att få samtliga att handla i linje med 

strategin och visionen måste både strategin och visionen vara integrerade i målen och 

översatta till mått som beskriver de långsikta prestationerna. Det är ledningens uppgift 

att översätta visionen. (Kaplan & Norton, 1996, s. 3-4) Kaplan och Norton (1996, s. 6) 

visar i sin studie att många visioner är godtyckliga. Problemet med godtyckliga visioner 

nämns även av Olve et al. (1999, s. 67). Om visionen är ”att erbjuda överlägsen service 

till dess målgrupp” kan samtliga inom ledningen acceptera visionen och strategin. 

Problemet är att alla inom ledningen kan ha olika syn på definitionen av överlägsen 

service respektive målgrupp. Att utveckla det balanserade styrkortet hjälper 

organisationens ledning att nå konsensus, där ledningen sedan kan översätta visionen till 

operationella termer och därmed göra visionen samt strategin förståelig för hela 

företaget. (Kaplan & Norton, 1996, s. 6) Olve et al. (1999, s. 68) föreslår att 

organisationen ska avstämma om konsensus uppnåtts genom att olika personer inom 

företaget förklarar hur företaget kommer uppfattas när visionen uppnåtts. Om 

uppfattningarna överensstämmer har en lyckad översättning av visionen skett.  

 

För att använda det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg är det därmed nödvändigt att översätta visionen till 

operationella termer (Kaplan & Norton, 1996, s. 3). Samtliga inom organisationen 

måste förstå strategin för att sträva åt samma håll och för att styrkortet ska fungera på ett 

önskvärt sätt. Det kan vara svårt att få samtliga inom företaget att sträva åt samma håll 

på grund av att hänsyn måste tas till många parametrar vid översättningen av visionen, 

och således strategin, för att mottas på rätt sätt av samtliga inom organisationen. (Olve 

et al., 1999, s. 210) Ovanstående visar ytterligare på vikten av att samtliga inom 

organisationen uppfattar strategin och det balanserade styrkortet på samma sätt. För att 

uppnå ett framgångsrikt styrkortsarbete och utveckla det balanserade styrkortet till ett 

strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg är det därmed centralt att strategin genomsyrar 

hela organisationen. Det är även viktigt att strategin redan finns och inte skapas vid 

översättningen av visionen (Mintzberg, 1988, s. 73). Annars finns risk för kopiering av 

konkurrenters strategier (Ibid, s. 74).     

 

Översättningen av visionen är viktig inte minst inom bankbranschen som karaktäriseras 

av förändrad efterfrågan och hård konkurrens. Om inte samtliga inom banken arbetar åt 

samma håll finns risk för suboptimering, vilket det balanserade styrkortet försöker 

förebygga (Kaplan & Norton, 1992, s. 73; Olve et al., 1999, s. 82). Många banker 

fokuserar mycket på att erbjuda bäst kundservice (Kaplan & Norton, 1992, s. 73), varför 

det är viktigt att definiera i strategin vad som menas med kundservice. Frågan är om 

banken exempelvis vill vara den bank som lägger mest tid på kundmöten, om väntetiden 

ska vara så liten som möjligt på kontoren eller om kunderna ska ha möjlighet att sköta 

de flesta ärendena själva på internetbanken. Om banken når konsensus i översättningen 

av visionen kan samtliga inom banken lägga vikt vid rätt saker och styrkortet kan 

användas som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg på ett optimalt sätt.   

 

Vid översättningen av visionen måste kulturen beaktas. Det balanserade styrkortet och 

strategin påverkas av både den nationella, yrkesmässiga och organisatoriska kulturen. 

Det finns skillnader i kulturen sett till olika regioner. Europeiska företag tenderar att 
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fokusera på att samtliga intressenter i organisationen blir belönade medan amerikanska 

företag fokuserar på att ha så bra räntabilitet på sina investeringar som möjligt. Andra 

skillnader rent nationellt är att exempelvis kundnöjdhet uppfattas olika i olika kulturer. 

Inom företag finns också en viss yrkeskultur, där det balanserade styrkortet inte kommer 

bli framgångsrikt om styrkortet och strategin inte överensstämmer med yrkeskulturen. 

Den organisatoriska kulturen kan påverka det balanserade styrkortet både positivt och 

negativt. Det är viktigt att den organisatoriska kulturen avspeglas i det balanserade 

styrkortet och strategin för att undvika förvirring samt undvika att inte andra formella 

alternativt informella system äventyras. (Mooraj et al., 1999, s. 487-488) Om hänsyn 

inte tas till kulturen kan förvirring skapas redan i första processen för att använda det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. Kulturens 

betydelse visar återigen på att det balanserade styrkortet måste vara företagsspecifikt, 

där hänsyn tas till de olika kulturerna i den specifika organisationen vid styrkortsarbetet. 

Allt för att ge en så enhetlig bild av företaget som möjligt.  

3.5.2 Kommunicera och länka  
Det räcker inte att ledningen når konsensus angående strategin. Nästa steg är att 

strategin måste kommuniceras och länkas inom organisationen. Det rekommenderas att 

så många chefer som möjligt är involverade i skapandet av det balanserade styrkortet. 

Att involvera många chefer gör det möjligt att på ett enklare sätt direkt nå större 

förståelse inom organisationen för de långsiktiga strategiska målen. (Kaplan & Norton, 

1996, s. 7-8) Inom större organisationer tillsätts ofta en projektgrupp för att utveckla 

och kommunicera det balanserade styrkortet, där personer från så många avdelningar 

som möjligt ska delta (Olve et al., 1999, s. 58). Att kommunicera och länka möjliggör 

för chefer att kommunicera strategin upp- och nedåt i organisationen och länka strategin 

och styrkortet till olika avdelningars och individuella mål. Traditionellt är avdelningar 

och individer inom organisationen utvärderade via de kortsiktiga finansiella 

prestationerna. Genom det balanserade styrkortet kan chefer försäkra sig om att samtliga 

delar av organisationen förstår den långsiktiga strategin samt att både avdelningars och 

individers mål anpassas till densamma. (Kaplan & Norton, 1996, s. 8)  

 

Det balanserade styrkortet och strategin måste kommuniceras. Ett engångsmöte kan 

starta processen, men kontinuerlig information är viktigt i fortsättningen. För att 

kommunicera styrkortet finns olika kanaler och metoder, exempelvis kan 

kommunikation ske genom månadsmöten eller att det balanserade styrkortet används 

som skrivbordsunderlägg på datorn för att en dialog om styrkortet ska uppmuntras. 

Anställda kan således tillåtas komma med egna förslag för att uppnå eller överträffa 

målen. Att kommunicera det balanserade styrkortet främjar engagemang och 

ansvarstagande för organisationens långsiktiga strategi. Det är också viktigt att 

avdelningars balanserade styrkort, strategi och tillvägagångssätt kommuniceras uppåt 

till ledningen. Frågan är om måtten i det balanserade styrkortet ska kommuniceras till 

externa intressenter. Om förtroende finns för att styrkortet kommunicerar den 

långsiktiga strategin samt förutspår framtida finansiella prestationer, kan organisationer 

finna sätt att informera externa intressenter om måtten i det balanserade styrkortet utan 

att konkurrenskänslig information avslöjas. (Ibid, s. 8-9) 

 

De flesta av dagens företag är organiserade som decentraliserade affärsdelar och team 

som verkar nära kunden. Dessa företag har märkt att konkurrenskraften kommer allt 

mer från immateriella tillgångar, till exempel kunskap och relationer till anställda, 

istället för materiella tillgångar, som exempelvis fysiska investeringar. (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 3) Därmed är det viktigt att strategin kommuniceras till samtliga 
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affärsdelar och att de anställda är medvetna och länkade till strategin (Kaplan & Norton, 

2001, s. 3, Olve et al., 1999, s. 210). Genom att kommunicera och göra det balanserade 

styrkortet tillgängligt för de anställda, förstärks styrkortets kapacitet för 

problemidentifikation, problemlösning, möjlighetsskapande och kunskapsdelning. 

Tillgängligheten gör anställda, och inte endast ledningen, mer engagerade. Dagens 

teknik möjliggör att styrkortet kan kommuniceras samt göras tillgängligt på ett billigt 

och effektivt sätt genom hela organisationen. (Kaplan & Norton, 2001, s. 328) För mer 

avancerad användning av styrkortet rekommenderar Olve et al. (1999, s. 215) 

kommunikation genom IT-system, där sambanden mellan de olika perspektiven, dess 

mått och drivare enkelt kan urskiljas. Kombinationer av olika datakällor kan dock leda 

till problem (Ibid, s. 217).   

 

Det är viktigt att fördelarna med det balanserade styrkortet identifieras och 

kommuniceras till samtliga inom organisationen. Vidare är det viktigt att försäkra sig 

om att fördelarna uppnås. (Mooraj et al., 1999, s. 487) Många organisationer är 

verksamma inom ständigt föränderliga branscher vilket ökar vikten av kontinuerliga 

processer för att implementera strategin genom hela organisationen. Det är viktigt att 

strategin kommuniceras på rätt sätt där system behövs för att implementera strategin 

och få återkoppling på densamma. (Kaplan & Norton, 2001, s. 3)  

 

Det har vidare diskuterats om incitamentsprogram ska länkas till det balanserade 

styrkortet, där det tidigare varit vanligt att länka incitamentsprogrammen till de 

finansiella prestationerna. Flera framgångsrika exempel visar att länkning av 

incitamentsprogram till det balanserade styrkortet kan hjälpa organisationer i 

anpassningen till strategin. (Kaplan & Norton, 1996, s. 9; Olve et al., 1999, s. 290) Det 

kan också leda till att samtliga inom organisationen arbetar i linje med strategin 

eftersom belöning baseras på densamma (Olve et al., 1999, s. 238). Att länka 

incitamentsprogram till det balanserade styrkortet är inte helt riskfritt, utan kan kopplas 

till problem. Ett problem kan vara om styrkortet verkligen innehåller rätt mått och om 

organisationen har korrekt data för de valda måtten. Istället föreslås att minimigränser 

sätts för vissa specifika strategiska mått där individer belönas om de överstiger denna 

gräns. Målet är att belöningen ska motivera de anställda att uppnå en mer balanserad 

prestation mellan kort- och långsiktiga mål. Det finns även andra metoder, exempelvis 

där en viss del av belöningen baseras på finansiella mått och en viss del på operationella 

mått. Frågan är exakt vilken roll det balanserade styrkortet ska ha i 

incitamentsprogrammen, vilket kommer bli tydligare allt eftersom fler företag får 

erfarenheter om att länka incitamentsprogram till det balanserade styrkortet. (Kaplan & 

Norton, 1996, s. 9-10)  

 

Det är således inte enbart det balanserade styrkortets innehåll och kvalitet som avgör 

resultatet. Det är också viktigt att det balanserade styrkortet kommuniceras och tas emot 

på rätt sätt av samtliga delar i organisationen, både anställda, chefer och ledning. Detta 

är av yttersta vikt eftersom ett styrmedel utan stöd från hela organisationen kan vara en 

börda snarare än en tillgång. Hur det balanserade styrkortet sammanställs och 

kommuniceras kan enligt oss avgöra vilken nytta det får. Ovanstående är av stor vikt för 

vårt problem när vi vill se hur styrkortet uppfattas av ledare, chefer och anställda. 

Därför är det intressant att utifrån vårt problem titta på hur kommunikationen av det 

balanserade styrkortet kan genomföras och hur kommunikationen uppfattas av de olika 

grupperna.  
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3.5.3 Verksamhetsplanering  
Verksamhetsplanering är den tredje processen som möjliggör för organisationer att 

integrera affärsplanen med den finansiella planen. Nästan alla företag idag 

implementerar program för förändringar som utförs av olika ”change agents” där 

samtliga tävlar om ledningens tid, energi och resurser. Chefer anser det svårt att 

integrera diverse initiativ för att uppnå de strategiska målen vilket leder till ständiga 

besvikelser över förändringsprogrammens resultat. (Kaplan & Norton, 1996, s. 4) Inom 

verksamhetsplaneringen är det viktigt att det finns tydliga mål som är fastställda och 

godtagna. Planeringen ska ha tydlig riktning mot målen. En annan viktig del av 

verksamhetsplaneringen är att investeringsbesluten är kopplade till de strategiska 

behoven inom organisationen. Vidare ska den årliga budgeten vara kopplad till de 

långsiktiga strategiska målen och planerna hos företaget. (Radnor & Lovell, 2003, s. 

181) 

 

Att koppla budgeten till strategiska mål kan vara problematiskt. Många organisationer 

har svårt att separera processer och organisatoriska enheter för strategisk planering, 

allokering av resurser samt budgetering. Ofta planeras ett möte för strategiplanering 

årligen, samtidigt som ekonomienheter har ett separat möte gällande den finansiella 

budgeten. (Kaplan & Norton, 1996, s. 10) Den finansiella budgeten har generellt svag 

koppling till målen i den strategiska planen (Frigo, 2004, s. 7; Kaplan & Norton, 1996, 

s. 10). Samtidigt är det den finansiella budgeten som tas upp på månads- och 

kvartalsmöten istället för att strategiplanen diskuteras (Kaplan & Norton, 1996, s. 10).  

 

När det balanserade styrkortet skapas tvingar det företag att integrera den strategiska 

planen i budgeteringsprocessen (Kaplan & Norton, 1996, s. 10). Många företag 

använder treårscykler för strategiplanen, vilket inte är optimalt när strategin ständigt 

måste förändras efter omgivningen. När strategiplanen sedan integreras i 

budgeteringsprocessen kan integrationen bli bristfällig när den strategiska planen inte 

återspeglar situationen just nu. (Frigo, 2004, s. 7) Användare av styrkortet urskiljer mått 

för prestationer i alla fyra perspektiv och vilka aktioner som krävs för att målen ska 

uppnås (Kaplan & Norton, 1996, s. 10). Kortsiktiga mål och mått till perspektiven och 

aktionerna identifieras också för att se hur framgången i arbetet med att uppnå strategin 

sett ut. Således kan organisationer länka finansiella mål till de strategiska målen. När 

strategin och det som driver strategin identifierats, kan chefer koncentrera sig på de 

mest kritiska processerna för att uppnå strategin framgångsrikt. (Ibid, s. 11-12) Det 

balanserade styrkortet assisterar således chefer i målsättningsprocessen. Styrkortet gör 

att resurser och prioriteringar kan allokeras. Det kan leda till att endast de initiativ som 

är relaterade till den långsiktiga strategin utförs. (Ibid, s. 4-5)  

3.5.4 Uppföljning och lärande  
Den fjärde processen, uppföljning och lärande, ger företag möjlighet till strategiskt 

lärande. Existerande återkopplings- och uppföljningsprocesser fokuserar på hur 

organisationen och dess avdelningar uppnår de budgeterade finansiella målen. Med det 

balanserade styrkortet kan de tre övriga perspektiven och inte endast det finansiella 

perspektivet kopplas till de kortsiktiga resultaten vilket gör att strategin kan utvärderas i 

relation till de senaste prestationerna. Att utvärdera strategin möjliggör för 

organisationer att modifiera strategin så den reflekterar lärandet i realtid. (Kaplan & 

Norton, 1996, s. 5) Lärandet är ett av syftena med det balanserade styrkortet, vilket ger 

organisationen möjlighet att utvecklas för att ständigt vara konkurrenskraftigt (Olve et 

al., 1999, s. 228). Lärandet är även viktigt för att öka flexibiliteten så organisationen 

ständigt kan förbättras. Vikten av att transformera lärandet till den operativa 
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verksamheten bör inte underskattas. (Sallis & Jones, 2002, s. 77-78) För att möjliggöra 

lärande och använda det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg är det viktigt att systemen för feedback kopplas till 

strategin. Vidare är det viktigt att organisationerna använder en teambaserad 

problemlösningsstrategi när problem uppstår. (Radnor & Lovell, 2003, s. 181)  

 

De tre första processerna, översätta visionen, kommunicera och länka samt 

verksamhetsplanering, är vitala för att implementera strategin, men det är inte 

tillräckligt i dagens ständigt föränderliga samhälle. Processerna gör att målen är 

konstanta och att avvikelser från målen kan åtgärdas. De flesta företag idag opererar i en 

ständigt föränderlig omgivning med komplexa strategier, där strategin ständigt måste 

anpassas efter de nya förutsättningarna i omgivningen. En föränderlig omgivning ökar 

vikten av ett lärande som leder till förändring i människors antaganden om orsaks- och 

verksanssamband. Ett sådant lärande fås inte genom budgeteringsprocessen, där 

strategiskt lärande syftar till återkoppling, testning av strategin och att göra nödvändiga 

justeringar. Således assisterar det balanserade styrkortet till strategiskt lärande vilket är 

nödvändigt i en ständigt föränderlig omgivning. (Kaplan & Norton, 1996, s. 12-13) 

 

Det balanserade styrkortet ger tre delar som är avgörande för strategiskt lärande. För det 

första uttrycker styrkortet organisationens gemensamma vision som är tydligt definierad 

och som samtliga inom organisationen strävar efter att uppnå. Således ger styrkortet en 

modell som länkar individuella prestationer till organisationens mål. Den andra delen är 

att det balanserade styrkortet assisterar det viktiga strategiska återkopplingssystemet. En 

strategi kan ses som en rad hypoteser av orsaks- och verkanssamband. Det strategiska 

återkopplingssystemet ska testa, validera och modifiera hypoteserna om organisationens 

strategi. Genom kortsiktiga delmål kan relationen mellan förändringar i det som driver 

prestationer och de associerade förändringarna i dessa eller mer specificerade mål 

urskiljas. Orsaks- och verksanssambanden kan vara svåra att urskilja, men att ledningen 

endast reflekterar över de underliggande drivarna till strategin är en utveckling från de 

finansiella systemen som användes tidigare. (Ibid, s. 12-13)  

 

Den tredje delen är att det balanserade styrkortet överser strategin vilket är essentiellt 

för strategiskt lärande. Detta åsyftar att strategin och inte endast den finansiella 

budgeten utvärderas på månads- och kvartalsmöten. (Ibid, s. 13) Strategin måste 

kontinuerligt behandlas lika ofta som den traditionella budgeten för att tas på allvar och 

bidra till strategiskt lärande (Olve et al., 1999, s. 230). Strategiutvecklingen måste vara 

en kontinuerlig process (Radnor & Lovell, 2003, s. 181). Om en organisation 

exempelvis har levererat goda resultat i några drivare kan misslyckandet att nå det 

förväntade målet förklaras genom att drivarna inte är de rätta. Detta gör att företag 

ständigt kan lära sig och förändra strategin samt drivarna till målen allt eftersom 

omgivningen förändras. Det balanserade styrkortet ger således upphov till strategiskt 

lärande vilket är ovärderligt för att använda det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningssystem. (Kaplan & Norton, 1996, s. 13) Strategiskt lärande är 

viktigt inte minst i bankbranschen som ständigt karaktäriseras av förändrad efterfrågan 

och ökad konkurrens. Genom att använda det balanserade styrkortet för strategiskt 

lärande kan banker således använda styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningssystem för att anpassa sig till rådande marknadssituation. 
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3.6 Kritik mot det balanserade styrkortet 
En viktig fråga som forskningen fortfarande måste besvara gällande det balanserade 

styrkortet är om verktyget verkligen adderar något värde. Mooraj et al. (1999) 

undersöker i sin studie om det balanserade styrkortet är nödvändigt eller inte. Slutsatsen 

av studien är att det balanserade styrkortet är nödvändigt och levererar information som 

är viktig för företagsledningen. Studien visar också på brister. (Ibid, s. 489) En brist är 

att det är en tidskrävande process att skapa ett komplett balanserat styrkort, samtidigt 

som det är nödvändigt att ge styrkortet mycket tid för att det ska vara effektivt (Ibid, s. 

487). Den största bristen är svårigheten att mäta värdet av implementeringen av det 

balanserade styrkortet (Ibid, s. 489). Enligt oss är det svårt att mäta det balanserade 

styrkortet objektivt, dels eftersom alla balanserade styrkort ser olika ut (Kaplan & 

Norton, 1992, s. 72). En annan anledning är att om företaget implementerar det 

balanserade styrkortet och mäter detta är det fortfarande svårt att veta hur företaget hade 

presterat utan det balanserade styrkortet, vilket enligt Mooraj et al. (1999, s. 489) måste 

utredas vidare.    

 

Avsaknaden av orsaks- och verkanssamband mellan de fyra perspektiven i det 

balanserade styrkortet diskuteras av Nørreklit (2000, s. 67). Ofta krävs ett tidsspann 

mellan orsak och verkan, vilket gör att det är problematiskt att tidsperspektivet inte 

inkluderas i det balanserade styrkortet. I och med att många faktorer påverkar resultatet 

kan det vara svårt att urskilja när finansiella effekter uppstår och vad påverkan av 

effekten kommer bli. (Ibid, s. 71) Kundlojalitet kan exempelvis vara ett mått inom 

kundperspektivet, men det är inte säkert att lojala kunder är lönsamma kunder, vilket 

försvårar sambandsanalysen och mätningar till det finansiella perspektivet (Ibid, s. 73). 

Detta är en brist eftersom det är möjligt att det finns ett samband mellan de olika 

perspektiven. Sambandet skulle behöva analyseras närmare för att mer precist kunna se 

till hur mycket samt vilket finansiellt värde det balanserade styrkortet tillför 

organisationer. (Ibid, s. 71) För att urskilja de finansiella effekterna är det nödvändigt 

med mer exakta orsaks- och sambandsanalyser där det exakta värdet kan mätas på ett 

bra sätt (Ibid, s. 82).  

 

Ett annat problem är att det balanserade styrkortet är statiskt och inte dynamiskt. Att 

styrkortet är statiskt förklaras genom att hänsyn inte tas till hur andra företag presterar i 

relation till ens eget. Det kan innebära att även om företaget utvecklas teknologiskt är 

det möjligt att tappa i förhållande till konkurrenterna, vilket inte avspeglas i det 

balanserade styrkortet. Utvecklingen av styrkortets perspektiv bör jämföras med 

konkurrenterna på marknaden. Det balanserade styrkortet anses vara statiskt även på 

grund av att styrkortet endast inkluderar vad som behövs för att implementera strategin i 

organisationen, och inte vad som kan hindra implementeringen. (Ibid, s. 78) Att 

mätningar mot konkurrenter exkluderas i det balanserade styrkortet ser vi som en brist 

eftersom prestationen bör ställas i förhållande till marknaden, speciellt i 

konkurrensintensiva branscher, som exempelvis bankbranschen. Samtidigt ser vi det 

balanserade styrkortet som ett internt styrsystem och att jämförelsen med andra företag 

kan försvåra analysen av det balanserade styrkortet avsevärt. Försvåringen beror på att 

nödvändig information inom vissa perspektiv som behövs för jämförelser med 

konkurrenter inte alltid är tillgänglig. Även om informationen skulle vara tillgänglig är 

det inte säkert att informationen är direkt jämförbar.      

 

Att implementeringen av det balanserade styrkortet kommuniceras från ledning till 

anställda är en annan källa till kritik. Det gör att organisationens regler kommuniceras 
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och att ett visst beteende premieras. Däremot kan en ”top-down”-process förhindra 

anställda att vara aktiva och finna kreativa problemlösningar, vilket gör att anställda 

endast handlar efter reglerna som ledningen kommunicerat. (Nørreklit, 2000, s. 79-80) 

Att de anställdas kreativitet inskränks kan vara ett problem i kommunikationen av det 

balanserade styrkortet. Vi är inte säkra på att en ”top-down process”, som föreslås av 

Kaplan och Norton (1996, s. 8), är det korrekta sättet för kommunikationen av det 

balanserade styrkortet vilket gör teorier om styrkortets kommunikation och 

implementering viktigt att behandla.   

 

Skarp kritik riktas mot det balanserade styrkortet i studien av Nørreklit et al. (2012). 

Studien pekar återigen på avsaknaden av orsaks- och verkanssamband. Författarna 

efterfrågade en argumentation baserad på redovisningsteorier där matematiska samband 

tydligt kan urskiljas mellan de olika perspektiven, vilket skulle öka det balanserade 

styrkortets relevans. Studien framhäver däremot det balanserade styrkortets som en bra 

generell verksamhetsstyrningsmetod. (Ibid, s. 508) Kritiken mot avsaknaden av orsaks- 

och verkanssamband är enligt oss befogad eftersom det är svårt att mäta i siffror exakt 

vilka effekter förändringar får i andra perspektiv. Det kan också anknytas till Mooraj et 

al. (1999) slutsats att det är svårt att veta hur företaget hade presterat utan det 

balanserade styrkortet. Samtidigt anser vi att det balanserade styrkortets primära uppgift 

är att ge en överskådlig bild över företaget och dess processer och aktiviteter. Om mer 

specifika mätsystem efterfrågas bör modeller som inkluderar relevanta matematiska 

samband utvecklas precis som Nørreklit et al. (2012) och Nørreklit (2000) föreslår.   

3.7 Teori- och analysmodell 
Teori- och analysmodellen utgår från figur 2: Valda teorier, som återfinns i inledningen 

av teorikapitlet. Vi har utvecklat Kaplan och Nortons (1996) modell, figur 6: De fyra 

processerna, om hur det balanserade styrkortet kan användas som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg. Utvecklingen består i att vi adderat andra relevanta 

teorier till Kaplan och Nortons (1996) ursprungsmodell. Teori- och analysmodellen 

kommer användas i kommande empiri- och analyskapitel för att enkelt kunna följa 

redovisningen av teori och empiri. Slutligen kommer utvecklingen av modellen i 

empiri- och analyskapitlet leda fram till studiens bidrag där modellen modifieras efter 

vad som framkommit genom empirin och analysen.       
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Figur 7: Teori- och analysmodell 
 

Kärnan i analys- och teorimodellen utgörs av det balanserade styrkortet i 

bankbranschen, vilket kommer beskriva hur användningen av det balanserade styrkortet 

ser ut hos Nordea. Vidare kommer de fyra processerna för att använda det balanserade 

styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg utifrån bankens perspektiv 

behandlas, vilket överensstämmer med studiens syfte. Under de fyra processerna har vi 

identifierat relevanta huvudpunkter utifrån den teoretiska referensramen. Med vårt 

deduktiva angreppssätt avser vi att testa teorierna, där vi vill se om huvudpunkterna 

överensstämmer med bankbranschen, vilket kan leda till en eventuell utveckling av den 

befintliga teorin. Teori- och analysmodellen avslutas med att behandla för- och 

nackdelar med det balanserade styrkortet inom bankbranschen, vilket motiveras genom 

att kunna utveckla teorin för bankbranschens avseende. Syftet med studien är att se hur 

det balanserade styrkortet används som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 

inom bankbranschen, vilket en utveckling av denna modell i kommande delar kommer 

visa på. Teori- och analysmodellen bidrar även till studiens röda tråd.   
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4 Studiens genomförande 
Vi avser att redogöra för studiens genomförande för att ge läsaren en bild över hur vi 

samlat in empirisk data. Kapitlet inleds med att urvalet motiveras. Vidare beskrivs hur 

intervjuguiden sammanställts, vilka etiska överväganden som gjorts, hur studien utförts 

samt en diskussion gällande accessen till information. Avslutningsvis beskrivs 

bearbetningen av data samt källkritik mot insamlad empirisk data. 

 

4.1 Urval 
För observationsstudien valde vi att inte exkludera några personer/grupper på Nordeas 

rådgivningskontor i Umeå. Vi observerade därmed både anställda och chefer på exakt 

samma sätt. Vi observerade inte några ledare på grund av att ledarna inte är fast 

stationerade på Umeåkontoret. Genom att undersöka samtliga arbetande på kontoret 

utförde vi en totalundersökning över Nordeas rådgivningskontor i Umeå (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 92). Fördelen med totalundersökningen är att alla i populationen får 

lika stor del i undersökningen vilket stärker studiens trovärdighet. Totalundersökningar 

är ofta tidskrävande och sällan praktiskt möjliga. (Ibid, s. 92) Eftersom vi värdesätter att 

förstå det dagliga arbetet valde vi att göra denna studie så utförligt som möjligt. Genom 

att observera samtliga i populationen stärks vår studie och förståelse vilket leder till en 

bättre förståelse av intervjupersonerna. Nordeas rådgivningskontor omfattar ungefär 20 

personer vilket gjorde totalundersökningen möjlig.   

 

En viktig del i avgörandet av urval är vilken forskningsfråga som är aktuell. 

Forskningsfrågan styr vilka personer som är intressanta att intervjua. (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 42) Vid val av intervjupersoner valde vi att använda ett klusterurval. 

Klusterurvalet betyder att vi delade in kontoret i olika kluster efter befattning, anställda, 

chefer och ledare (Johansson Lindfors, 1993, s. 93). Vi valde som tidigare nämnt att 

intervjua tre olika grupper för att göra en jämförelse möjlig. Genom att studera ledning, 

chefer och anställda ville vi få en helhetsbild av arbetet med det balanserade styrkortet. 

Vi valde att ha med ledningen i intervjuerna, trots att ledarna inte inkluderades i 

observationsstudien, eftersom vi anser det viktigt att lyfta deras erfarenheter och syn på 

det balanserade styrkortet då ledarna har en central roll i styrkortsarbetet. Att studera 

olika grupper gör att skillnader i uppfattningar och nyanser kan urskiljas och belysas 

(Dalen, 2008, s. 61). När klustren valts ut var nästa steg att välja intervjupersoner 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 42). Intervjupersonerna valdes från våra tre grupper. I 

kvantitativa studier finns tydliga regler för hur urvalet ska göras, men dessa saknas till 

viss del vid kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011, s. 42; Trost, 2010, s. 137).  

På lednings- och chefsnivå var urvalet enkelt eftersom det endast finns ett fåtal 

ledare/chefer. För att få en så representativ bild som möjligt valde vi därför att intervjua 

samtliga chefer på kontoret. Vi valde vidare att intervjua samtliga ledare som har 

kontakt med rådgivningskontoret i Umeå.   

 

För att välja intervjupersoner från klustret anställda valde vi ett slumpmässigt urval. Det 

slumpmässiga urvalet innebär exempelvis att en lista över samtliga inom organisationen 
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skapas där tärning sedan slås för att kunna avgöra vilka intervjuobjekt som ska 

medverka i studien (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 254; Johansson Lindfors, 1993, s. 93). I 

denna studie valde vi att skriva ner varje anställds namn på en lapp för att sedan dela 

upp dessa i två grupper, män och kvinnor. Sedan drogs lappar från männen och från 

kvinnorna, för att på ett så slumpmässigt sätt som möjligt avgöra vilka intervjupersoner 

som skulle inkluderas. Hur många personer som intervjuades berodde på när teoretisk 

mättnad uppnåddes, vilket åsyftar att ingen ny kunskap skulle genereras genom att 

utföra ytterligare en intervju (Ahrne & Svensson, 2011, s. 44; Bryman, 2011, s. 394).  

 

Anledningen till att vi valde att dela upp könen är för att det kan finnas en skillnad 

emellan dessa. Trost (2010, s. 137) menar att det är fördelaktigt om urvalet är spritt 

inom den valda gruppen. I de flesta urval skiljer sig kategorierna män och kvinnor åt 

vilket gör en uppdelning av könen relevant (Ibid, s. 138). Vi visste inte om skillnader 

fanns mellan könen, men såg ingen nackdel med att dela upp könen då fördelningen 

mellan män och kvinnor på kontoret är ungefär lika stor. Det slumpmässiga urvalet 

avser således att respresentera helheten. Genom att vi använde ett slumpmässigt urval, 

istället för att vi exempelvis intervjuade personer aktivt utsedda av cheferna, undvek vi 

risken att enbart intervjua personer med en viss inställning till det balanserade 

styrkortet. 

4.2 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide är nödvändig för samtliga intervjuer, framför allt semistrukturerade 

intervjuer. Tanken är att med ett antal frågor täcka in de viktigaste områdena som ska 

undersökas. (Dalen, 2008, s. 31) Den semistrukturerade intervjun innebär att 

intervjuguiden vägleder intervjuaren, men att rum för följdfrågor finns. Intervjuguiden 

innehåller färre frågor under ett antal teman som ska behandlas, där följdfrågor utformas 

efter respondentens svar. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 126) Samtliga teman i guiden 

ska kopplas till problemet som önskas belysas (Dalen, 2008, s. 31). Således kopplade vi 

alla teman i intervjuguiden till den teoretiska referensramen. Kopplingen av teman 

underlättar också för läsaren att se den röda tråden mellan teori, empiri och analys samt 

slutsats. Indelning efter teman är ett bra verktyg för oss intervjuare för att säkerställa att 

alla delar behandlas. Vidare var det en fördel att ha en intervjuguide eftersom den 

fungerade som en bra riktlinje för att få liknande struktur genomgående i samtliga 

intervjuer. Inledningsvis avsåg vi att använda samma intervjuguide för samtliga 

grupper. Under intervjuerna med de anställda och cheferna framkom att ledarna hade en 

annan roll i styrkortsarbetet, vilket gjorde att vi valde att förändra intervjuguiden för 

intervjuerna med ledarna.    

 

Intervjuguiden för anställda/chefer återfinns i bilaga 1 och intervjuguiden för ledare 

återfinns i bilaga 2. Guiderna är indelade i sju kategorier, introduktion, allmänt om 

balanserat styrkort, strategi och vision, kommunicera och länka, verksamhetsplanering, 

uppföljning och lärande samt avslutning. På detta sätt säkerställde vi att hela den 

teoretiska referensramen behandlas och att problemet kan besvaras. Vi valde att börja 

med inledande generella frågor angående intervjupersonens position samt allmänt 

gällande det balanserade styrkortet. Efter de allmänna frågorna kom vi in på mer 

känsliga frågor som behandlar till exempel åsikter, vilket rekommenderas av Dalen 

(2008, s. 31) och Trost (2010, s. 84). Att komma in fel i början av en intervju kan vara 

förödande då det kan vara svårt att vinna tillbaka det förtroende som en gång förlorats 

(Trost, 2010, s. 84). Dalen (2008, s. 32) rekommenderar vidare att ställa öppna frågor 

som gör att intervjupersonen fritt får möjlighet att berätta om sina upplevelser och 
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uppfattningar. En annan fördel med öppna frågor är möjligheten att få uttömmande och 

nyanserade svar (Andersson, 1994, s. 73).  Fria, uttömmande och nyanserade svar anser 

vi viktigt eftersom vi sökte efter intervjupersonens individuella upplevelser och 

uppfattningar, och inte en generell uppfattning om vad banken tycker i stort. Vi valde 

därmed att ställa mestadels öppna frågor.      

 

Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av intervjufrågor. Dessutom 

råder det delade meningar om hur intervjufrågor ska utformas. Frågorna vid en intervju 

rekommenderas vara korta och enkla (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150; Trost, 2010, s. 

95-96). Vidare rekommenderas att ett enkelt språk som passar respondenterna används 

(Bryman, 2011, s. 419). Vi försökte beakta dessa aspekter, där frågorna är korta och 

ställs med ett enkelt språk. Kvale och Brinkmann (2009, s. 188) anser att ledande frågor 

i en kvalitativ intervju kan vara positivt om frågorna avser att testa tillförlitligheten i 

respondentens svar eller avser att verifiera att intervjuaren uppfattat svaret på rätt sätt. 

Vi håller med om ovanstående och försökte att inte ställa ledande frågor i andra 

sammanhang än för att verifiera att vi uppfattade svaret på rätt sätt. Dalen (2008, s. 105) 

menar att ledande frågor och påståenden bör undvikas då detta kan påverka studiens 

tillförlitlighet negativt. Denna åsikt valideras av Bryman (2011, s. 419). Vi valde att 

försöka undvika ledande frågor i första hand då vi inte ville styra respondenten i en viss 

riktning. Det är farligt enkelt att respondenten svarar jakande alternativt nekande till 

ledande frågor vilket kan bli missvisande (Dalen, 2008, s. 105). Vikten av ett rakt språk 

belyses av Trost (2010, s. 96). Vi eftersträvade ett rakt språk i både intervjuerna och i 

utformandet av intervjuguiden.    

 

Innan intervjuerna testade vi intervjuguiden för att försäkra oss om att frågorna var raka 

och enkla att förstå. Att testa intervjuguiden är nödvändigt för att reflektera över hur 

frågorna är utformade (Dalen, 2008, s. 36). Intervjuguiden fungerade sedan som 

vägledning att samtliga områden inom den teoretiska referensramen behandlades vid 

varje enskild intervju. Efter de inledande intervjuerna överlade vi om intervjuguiden 

fungerade eller om några justeringar var nödvändiga, vilket Trost (2010, s. 72) anser 

vara centralt. Inga större förändringar gjordes i intervjuerna med chefer och anställda, 

då vi ansåg att intervjuguiden fungerade bra som vägledning och att vi fick svar på 

frågorna. Vi valde som ovan nämnt att ta bort och lägga till frågor i intervjuerna med 

ledarna då det framkom att ledarna hade en annan roll i styrkortsarbetet.    

4.3 Etiska överväganden  
Etiska överväganden är av väsentlig betydelse, där forskningen inte får överskrida de 

etiska riktlinjerna. De etiska kraven måste noga övervägas. (Trost, 2010, s. 123) Vi 

avser därför att redogöra för vilka etiska överväganden som gjorts i studien. För oss var 

det viktigt att samtliga observerade fick information om vår närvaro i 

observationsstudien. Vi informerade rådgivarna som i sin tur informerade kunderna om 

vår närvaro. Denna information var viktig eftersom känsliga uppgifter gällande 

exempelvis ekonomisk situation och familj kan behandlas på rådgivningsmötena. Vi 

redogjorde vidare för respondenten i intervjuerna att denne inte behövde svara på frågar 

om de uppfattades vara för känsliga, vilket är viktigt i en intervjusituation (Ibid, s. 124). 

Känsliga frågor är inget större problem i vår studie, där de flesta frågorna är av allmän 

karaktär. Det finns däremot alltid en risk att en fråga kan uppfattas som känslig (Ibid, s. 

124). Om känsliga frågor befaras finnas ska intervjupersonen informeras om detta i 

förväg (Ibid, s. 126). Vi befarade inte att det skulle finnas känsliga frågor, vilket är 

anledningen till att vi inte nämnt något om känsliga frågor innan intervjun.  
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Att få ett samtycke från chefen är ett annat etiskt övervägande som måste göras (Dalen, 

2008, s. 37; Trost, 2010, s. 124). Vi fick medgivande från ledning och chefer för att 

bedriva observationsstudien, vilket var naturligt då observationsstudien är ett centralt 

initiativ från Nordea. Vidare informerades chefer och ledning om att intervjuer skulle 

göras både bland chefer, ledare samt de anställda. Vi uppfattade inte att ledningen och 

cheferna ville inskränka valet av intervjupersoner, då vi fritt kunnat välja respondenter. 

Samtycke från intervjupersonen är en annan viktig aspekt. Ett informerat samtycke 

fanns hos samtliga respondenter, där de informerades om vad studien skulle handla om 

och hur förmedlingen samt presentationen av resultaten skulle se ut (Dalen, 2008, s. 22). 

Ett annat etiskt övervägande som gjordes var att vi inledningsvis endast informerade 

respondenten om vilket ämne intervjun skulle behandla. Vi röjde inte någon vidare 

information om studiens syfte på grund av att vi ville försäkra oss om att respondenten 

inte styrdes i någon riktning (Trost, 2010, s. 125). 

 

Även vid citering av respondenternas svar ska etiska överväganden göras. Här skiljer 

sig synerna. Trost (2010, s. 129) menar att citeringen inte ska ske ordagrant, utan att 

överväganden måste göras om en direkt citering kan såra respondenten. Ett exempel kan 

vara om slarvigt talspråk använts. Vid valet att göra om citatet ska det anges om vi valt 

att göra om citaten från talspråk till skriftspråk. (Ibid, s. 129) Vi valde att omvandla 

citaten från talspråk till skriftspråk som Trost (2010, s. 129) rekommenderar av 

anledningen att respondenterna inte är anonyma. Därför anser vi att en citering i talspråk 

kan såra respondenten i större utsträckning än om vi anonymiserade intervjupersonerna.      

Vi valde således att inte hålla respondenterna anonyma. Att inte anonymisera 

respondenterna ökar trovärdigheten, samtidigt som hänsyn måste tas till om 

respondenterna vill vara anonyma (Dalen, 2008, s. 23). Alla respondenter tillfrågades 

gällande anonymitet efter intervjun, men samtliga medgav till att vi fick använda deras 

namn. Anledningen till att vi frågade angående anonymitet efter intervjun var för att inte 

respondenten skulle begränsa sina svar under intervjun.  

4.4 Utförande av studien  
Observationerna genomfördes under perioden 2013-02-25 till 2013-03-15. Innan 

studien inleddes genomförde vi en presentation där vi gick igenom hur studien skulle gå 

till, vad som var viktigt att tänka på och vilka som skulle observeras. Under 

presentationen betonades vikten av att observatören hade sekretess. Vi belyste vikten av 

att personalen arbetade som vanligt och att de skulle försöka se oss som luft. Vidare 

informerades samtliga deltagare i studien om att de observerade hade full anonymitet 

och att resultatet enbart skulle sammanställas på Sverige och Nordennivå. Vi bad de 

anställda och cheferna att förbereda deras kunder på att en observatör kunde komma in 

och sitta med även på kundmöten. Det var viktigt för oss att vara med på kundmöten 

eftersom det är en stor del av arbetet som de anställda och cheferna utför. Vi besvarade 

även de anställda och chefernas frågor angående observationsstudien. Genomförandet 

av studien har flutit på bra. Även om det inledningsvis fanns en del skepticism gällande 

observatörens medverkan i vardagen övergick denna skepticism efter några dagar i en 

acceptans hos de observerade. De observerade upplevdes medvilliga och avslappnade 

samt svarade på frågor om deras uppgifter när det behövdes. Genom en tidigare relation 

till kontorets personal underlättades studiens genomförande avsevärt. Målet som 

observatör var att märkas så lite som möjligt på arbetsplatsen, vilket enligt oss 

uppfylldes.   
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Intervjudelen i den utförda fallstudien består av åtta stycken intervjuer som vi 

genomförde mellan 2013-04-08 och 2013-04-23. Platsen för intervjuerna var ett 

konferensrum på Nordeas rådgivningskontor i Umeå förutom intervjuerna med ledarna 

som utfördes via telefon. Anledningen till telefonintervjuerna var respondenternas 

svårighet att närvara rent fysiskt under den period vi avsedde att utföra intervjuerna på. 

Vi valde att genomföra övriga intervjuer på respondenternas arbetsplats av anledningen 

att vi kunde sitta ostört och att respondenten var trygg i miljön vilket rekommenderas av 

Andersson (1994, s. 174) och Trost (2010, s. 65). Vi deltog båda vid intervjuerna för att 

säkerställa att vi höll struktur i intervjun och att respondentens svar inte avvek från 

ämnet. Att vara två intervjuare är fördelaktigt om vi är samspelta (Trost, 2010, s. 67). Vi 

har tidigare utfört intervjuer tillsammans och känner varandra väl vilket stärker 

samspelet. Vidare är det positivt med två intervjuare när det kan ge mer information och 

öka förståelsen (Ibid, s. 67). Det finns en risk att intervjupersonen känner sig 

underlägsen vid två intervjuare (Ibid, s. 67). Vi har vägt fördelar mot nackdelar, där 

fördelarna övervägt för att motivera två intervjuare.    

 

Trost (2010, s. 77) och Andersson (1994, s. 175) menar att det vidare är viktigt att 

intervjuarna har neutral klädsel som inte uppfattas som störande för respondenterna, 

vilket vi försökt beakta. Vi har vidare undvikit störande beteenden, till exempel 

svordomar och trummande med fingrarna (Trost, 2010, s. 78). Innan intervjun 

informerade vi respondenten om att intervjun skulle ta omkring 30-60 minuter. Att 

informera respondenten om tidsåtgången för intervjun redan vid bokningen 

rekommenderas också av Trost (2010, s. 82). Intervjuerna tog mellan 24 och 58 

minuter. Variationen i längden på intervjuerna beror mycket på hur pratglad 

intervjupersonen var, där vi lät respondenten svara så utförligt som möjligt på frågorna 

utan att avbryta. Innan vi inledde varje intervju beskrev vi kort vad intervjun och 

studien skulle handla om samt vad vi förväntade oss av intervjupersonen. Vi förklarade 

för respondenterna att vi var ute efter deras egna tankar och uppmanade dem till att 

försöka besvara frågorna så utförligt som möjligt. Vi gjorde tydligt klart för 

intervjupersonerna att vi inte förväntade oss några förberedelser från deras sida inför 

intervjun.       

 

Våra åtta intervjuer utfördes på följande sätt: 
 

Respondent Kategori Intervjudatum Plats Intervjulängd 

Catarina Gammelgård Anställda 2013-04-08 Konferensrum 48min 41sek 

Sanna Hallberg Anställda 2013-04-08 Konferensrum 35min 35sek 

Peter Birgersson Anställda  2013-04-08 Konferensrum 24min 41sek 

Christer Lindström Anställda 2013-04-09 Konferensrum 28min 41sek 

Fredric Genberg Chefer 2013-04-08 Konferensrum 34min 15sek 

Jane Axelsson Chefer 2013-04-09 Konferensrum 35min 49sek 

Fredrik Lundberg Ledare 2013-04-18 Telefon 58min 35sek 

Jens Wikström Ledare 2013-04-23 Telefon 42min 18sek  
 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer 

4.5 Access 
Den genomförda observationsstudien var en del av en serie studier som Nordea 

genomför på olika kontor i Norden. Resultatet sammanställs av Nordea på Sverige- och 

Nordennivå, inte på kontorsnivå, vilket medförde att vi inte tagit del av någon statistisk 

data. Vi är medvetna om att det kan påverka studiens trovärdighet. Samtidigt utgör 
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observationerna ett komplement för att förstå intervjupersonerna och deras vardagliga 

situation. Vi var redan från början införstådda med att vi inte skulle få access till 

statistisk data, men valde att ändå genomföra observationsstudien då vi såg ett värde i 

att den kunde öka förståelsen och validera det som senare framkom under intervjuerna. 

Under observationerna blev vi endast nekade att medverka i kundmöten två till tre 

gånger, vilket är en mycket liten del av helheten och kommer därmed inte påverka 

resultatet. Anledningen till att vi blev nekade var att kunden hade känslig information 

som denne inte ville delge.  

 

Vi hade fullständig access till intervjupersoner, då samtliga tillfrågade ställde upp. 

Denna fullständiga access ser vi som en styrka för studiens trovärdighet, då det annars 

är risk att personer med en viss inställning väljer att inte ställa upp vilket medför 

missvisande resultat. Dessutom anser vi det viktigt att vi fick access till intervjuer med 

de högst uppsatta ledarna på regionnivå eftersom det i hög utsträckning är ledarna som 

framtagit det balanserade styrkortet. Accessen till övrigt internt material var fullständig 

då vi fick tillgång till allt material vi bad om för att kunna genomföra studien på bästa 

sätt.    

4.6 Databearbetning  
Observationerna sammanställdes efter observationsstudiens slut, då vi sammanfattade 

vad som framkommit under genomförandet av observationerna. Vid intervjuer finns risk 

att den intervjuade missförstår frågan vilket kan leda till direkt felaktiga svar (Ejvegård, 

2003, s. 50). För att försäkra oss om kvaliteten i studien använde vi en diktafon under 

intervjun för att sedan transkribera densamma. Att spela in intervjuerna är nödvändigt 

för det kommande analysarbetet (Bryman, 2011, s. 420; Fejes & Thornberg, 2009, s. 

126). En annan fördel med att spela in intervjun är att intervjuaren kan koncentrera sig 

på svaren och frågorna under intervjun. Att fokusera på vad som sägs under intervjun 

kan vara svårt om utförliga anteckningar samtidigt ska tas. Vidare är det genom 

inspelning möjligt att lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger. (Trost, 2010, s. 74) 

Risken med att spela in intervjun är att respondenterna känner sig hämmade och blir 

mer försiktiga (Andersson, 1994, s. 181). Vi försökte avhjälpa att respondenterna kände 

sig hämmade genom att vi informerade intervjupersonerna om att tolkningen av 

transkriberingen skulle sammanställas och skickas tillbaka till respondenten för att 

försäkra oss om att materialet var korrekt. Ifall respondenten vill göra ändringar i sina 

uttalanden måste detta tillåtas (Ejvegård, 2003, s. 50). Denna del var viktig för att 

säkerställa att respondenten vågade uttala sig vid intervjutillfället (Johansson Lindfors, 

1993, s. 117). Vi fick inte tillbaka några revideringar av tolkningarna av respondenterna, 

vilket tyder på att vår tolkning av intervjun överensstämmer med respondens åsikter.   

4.7 Källkritik 
Eftersom observationsstudien inte baseras på någon faktisk statistisk data är vi 

medvetna om att trovärdigheten minskar. Då observationerna avsåg att ge en helhetsbild 

över arbetet på kontoret ser vi inte avsaknaden av statistisk data som någon större 

nackdel, utan anser att vi haft nytta av förståelsen som observationsstudien genererat. 

Det finns risk att de observerade presterade annorlunda under observationsstudien än 

vad de gör annars. Samtidigt försökte vi minimera denna risk genom att tydligt 

informera de observerade om att studien inte skulle påverka de observerade som 

individer eller på kontoret, utan enbart på högre nivåer. Vi upplever inte att de 

observerade ändrade sitt beteende under observationerna. 
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Det finns risk att respondenterna pratar ihop sig, där en person kan påverka de andra 

respondenternas beteenden respektive svar. En annan risk är att de intervjuade känner 

sig beroende, under sin arbetsgivare i vårt fall, och därför inte ger rättvisa svar. (Thurén, 

1997, s. 199) Eftersom vi vill studera hur det balanserade styrkortet används som ett 

strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg och om uppfattningen om styrkortet skiljer sig 

mellan olika grupper är beroendeförhållandet viktigt att ta hänsyn till i studien. Vi kan 

inte garantera att respondenterna är helt ärliga i sina aktioner och svar på 

intervjufrågorna. Genom den relativt långa tidsperioden för observationsstudien bör 

problemet med ärlighet i aktionerna minimeras i och med att det verkliga beteendet med 

tiden bör lysa igenom. Att respondenterna inte svarar ärligt på intervjufrågorna är 

svårare att avhjälpa, vilket hänsyn måste tas till i vår studie då vi inte kan garantera att 

respondenternas svar inte är påverkade av något/någon. 
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5 Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som studien utgår från. Vi 

analyserar samtidigt empirin i relation till den teoretiska referensramen för att 

underlätta för läsaren och undvika onödiga upprepningar. Inledningsvis beskriver och 

analyserar vi Nordeas balanserade styrkort, vilket inkluderar vision, perspektiv, mål 

och aktiviteter för att nå målen. Vidare behandlas observationerna och intervjuerna, 

där vi delat upp båda delarna efter anställda, chefer och ledare för att göra det enkelt 

att urskilja skillnader mellan grupperna. Redovisningen av intervjuerna är uppdelade 

efter temana i intervjuguiden för att göra dem enkla att följa. Kapitlet avslutas med att 

en utvecklad teori- och analysmodell presenteras.  

 

5.1 Nordeas balanserade styrkort 

 

Figur 8: Nordeas balanserade styrkort 

 

Som grund till Nordeas balanserade styrkort har banken utgått från visionen: ”Självklara 

valet i norr – Vi är en stark och modern bank, där stolta medarbetare gör oss till det 

självklara valet”. Sedan beskrivs det önskade läget, där lönsamhet är centralt inför 

framtiden. Nordea använder fem perspektiv i det balanserade styrkortet, kund, 
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utveckling/tillväxt, finans, medarbetare/ledarskap samt arbetssätt. Nordea har således 

inte enbart utgått från Kaplan och Nortons (1992) fyra traditionella perspektiv, 

finansiellt, interna processer, lärande och utveckling samt kund. Skillnaden är att 

Nordea adderar ytterligare ett perspektiv i form av medarbetar-/ledarskapsperspektivet. I 

övrigt liknar Kaplan och Nortons (1992) fyra perspektiv det som Nordea benämner som 

kund, utveckling/tillväxt, finans och arbetssätt. Nordeas styrkort liknar också de 

perspektiv som Zhang och Li (2009, s. 208) föreslår för bankbranschen, kund-, 

konkurrens-, affärsprocess- och finansiella perspektivet. Det som skiljer sig mest är de 

olika mål och mått som finns under respektive perspektiv. Skillnaderna i perspektiven 

och målen/måtten ser vi som naturligt eftersom teorin gällande det balanserade 

styrkortet öppnar upp för möjligheter att individuellt anpassa styrkortet efter 

organisationens behov (Kaplan och Norton, 1992, s. 77, Mooraj et al., 1999, s. 484; Wu, 

2012, s. 317).         

 

För samtliga perspektiv har Nordea identifierat tre till fyra nyckelfaktorer. Både 

finansiella och operationella mål för kontoret har sedan utformats för respektive 

perspektiv. För de mätbara målen har Nordea identifierat värden som önskas uppnås. 

Många av målen utgår från mätningarna som utförs årligen i kund- och 

medarbetarenkäter. Vi anser att det är bra att Nordea har satt upp konkreta mål för att 

göra det enkelt att följa upp arbetet med det balanserade styrkortet. Vikten av att 

översätta målen till specifika mätenheter diskuteras även av Kaplan och Norton (1992, 

s. 73) samt Zhang och Li (2009, s. 207). Nordea har anpassat måtten till den specifika 

organisationen vilket är viktigt enligt Kaplan och Norton (1992, s. 77), Mooraj et al. 

(1999, s. 484) och Wu (2012, s. 317). Slutligen har målen mynnat ut i olika aktiviteter 

för varje nyckelfaktor som används för att uppnå målen. Ett exempel är nyckelfaktorn 

kunden som ambassadör, där ett mål är positiva kundupplevelser och en aktivitet för att 

uppnå positiva kundupplevelser är att lämna ut minst ett visitkort i veckan.  

 

Skillnaden mellan Zhang och Lis (2009) förslag till det balanserade styrkortet inom 

bankbranschen och Nordeas styrkort är dels perspektiven som vi nämnt ovan, men även 

måtten i de olika perspektiven. Kundperspektivet fokuserar på marknadsandelar, antalet 

klagomål och innovativa tjänster (Ibid, s. 208). Det finns även skillnader mellan Al-

Najjar och Kalafs (2012) förslag till mått i kundperspektivet jämfört med Zhang och Li 

(2009) och Nordea. I studien av Al-Najjar och Kalaf (2012) mäts kundnöjdhet, 

kundtillväxt och olika utvecklingsmått (Ibid, s. 49-50). I Nordeas kundperspektiv 

används kund- och medarbetarundersökningarna som underlag för mätningar. Nordea 

mäter rekommendationer, kundupplevelser och tillgängligheten gentemot kunderna. 

Således kan vi konstatera att både Zhang och Li (2009), Al-Najjar och Kalaf (2012) och 

Nordea benämner perspektivet som kundperspektivet, samtidigt som måtten i 

perspektivet skiljer sig åt. Vi kan därmed fastställa att det balanserade styrkortet i olika 

organisationer skiljer sig åt gällande måtten samt målen i perspektiven även om 

perspektivet benämns vid samma namn i organisationens styrkort. Att styrkortet skiljer 

sig åt är naturligt eftersom ingen organisation är identisk med någon annan, även om de 

opererar i samma bransch. Styrkortet bör därmed ses som företagsspecifikt vilket också 

fastställs av Kaplan och Norton (1992, s. 77), Mooraj et al. (1999, s. 484) och Wu 

(2012, s. 317).     

5.2 Observationer 
Genom observationerna urskiljde vi vissa mönster och beteenden hos anställda och 

chefer. Dessa mönster och beteenden gav oss god förståelse för hur arbetet går till samt 
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hur olika processer ser ut, dels mot kund, men också internt. Genomgående för hela 

kontoret var att mycket tid läggs på interna processer och administration, snarare än 

direkt arbete gentemot kund. En annan iakttagelse var att samtliga personer som 

observerats arbetade inom relativt strikta ramar vilket tyder på att organisationen är 

centralt styrd. Att organisationen är centralt styrd är en intressant iakttagelse eftersom 

det kan ha påverkat både utformningen, implementeringen och det dagliga arbetet med 

det balanserade styrkortet. Mooraj et al. (1999, s. 488) menar att implementeringen ser 

olika ut i centraliserade respektive decentraliserade företag, där centralt styrda 

organisationer ska förlita sig på en ”top-down”-process vid implementeringen.   

5.2.1 Anställda 

Observationerna av de anställda ökade vår förståelse för hur viktigt interna processer 

och det administrativa arbetet är eftersom studien visar att dessa komponenter utgör en 

stor del av det vardagliga arbetet. Många av Nordeas produkter, till exempel 

försäkrings-, kredit- och sparandeprodukter, innebär mycket administrativt arbete. 

Uppfattningen av observationsstudien är att krediter och främst bolån upptar stor del av 

de anställdas tid. Arbetet med krediter var tidskrävande främst med anledning av det 

omfattande bakomliggande administrativa arbetet som krävs för att ta krediter från 

ansökan till utbetalt lån. Försäkringar och sparande upptar inte lika mycket tid, dels för 

att Nordea har bra system som behandlar dessa moment, men också för att försäkrings- 

och sparandeprocessen inte innebär lika mycket arbete.   

 

Grunden för det administrativa arbetet ligger i kundkontakten eftersom det är på 

uppdrag av kund stor del av arbetet framkommer. Kundkontakten utgörs främst av mail 

och telefon när det gäller tidsbokning och enklare ärenden, medan mer komplicerade 

förfrågningar och genomgångar av kundens totala ekonomi vanligtvis genomförs i ett 

fysiskt möte med kunden. Samtliga aktiviteter styrs centralt då banken sätter krav på att 

de anställda uppfyller en viss kontaktpolicy samt följer strikta ramar i sitt dagliga 

försäljningsarbete. Ramarna som de anställda styrs av är både lagar och regler, men 

också Nordeas egna mål och arbetssätt. 

 

Mycket av arbetet sker enskilt, men resultatet mäts ofta på gruppnivå och behandlas vid 

till exempel interna möten. Interna möten sker vanligen i helgrupp, även om personalen 

ofta rådfrågar varandra spontant angående specifika ärenden. Spontan rådslagning är 

enkelt och tillgängligt eftersom de anställda sitter i ett öppet kontorslandskap. De 

interna mötena sker i genomsnitt två till tre gånger i veckan. På de interna mötena 

behandlas exempelvis nya kampanjer och erbjudanden, interna processer och arbetssätt, 

uppföljning av projekt, samt interna specialistföredrag för att öka kompetensen. Således 

ser mötena olika ut och har olika innehåll. Genomgående är det ”högt i tak” och de 

anställda får chansen att ställa frågor och komma med feedback. Det förekommer att 

lönsamhet och finansiella mått samt målsättningar diskuteras på de interna mötena, men 

det huvudsakliga ansvaret för de finansiella delarna ligger högre upp i organisationen.      

 

Relativt mycket tid läggs också på interna utbildningar gällande olika produkter, 

ledarskap och interna processer. Speciellt intensivt är det för nyanställda eftersom lagar 

och regler ställer höga krav på bankmännens kompetens gällande exempelvis sparande 

och försäkringar. Eftersom Nordea är en stor organisation tillhandahålls de flesta 

utbildningarna internt och många via intranätet för att minska kostnaderna.  
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 5.2.2 Chefer 

Vid observationerna av cheferna framkom att också cheferna arbetar operativt mot kund 

likt de anställdas arbetsuppgifter. Utöver kundmötena är chefernas roll på kontoret att 

godkänna krediter, tillhandahålla rådgivning vid svåra beslut samt chefsuppgifter. Med 

chefsuppgifter åsyftas interna ledningsmöten, förberedelse inför kontorsmöten och 

personliga utvecklingssamtal med medarbetarna. Det är cheferna som håller i de interna 

kontorsmötena. Chefernas arbetsuppgifter uppfattades som relativt styrda, men med stor 

frihet och flexibilitet inom vissa ramar. En ansenlig del av arbetet läggs på förberedelser 

inför möten samt mötesuppföljning och informationsspridning.  

 

Eftersom cheferna arbetar mot kund innefattas även cheferna av de interna processerna 

som förekommer på banken. Cheferna använder också andra interna processer avsett för 

deras specifika arbetsuppgifter. Eftersom många arbetsuppgifter är standardiserade och 

centralt styrda läggs förhållandevis mycket tid på interna processer för de specifika 

arbetsuppgifterna. Chefernas operativa arbete mot kund utgör en mindre del av arbetet 

jämfört med de anställda. Samtidigt är arbetet mot kund fortfarande en väsentlig del av 

chefernas arbetsuppgifter eftersom de har egna kunder. Cheferna fungerar också som ett 

stöd i det operativa arbetet för de anställda.  

 

Utbildning och chefs-/ledningsträffar utgör en betydande del av det dagliga arbetet hos 

cheferna, både som uppföljning, men också för att utbilda och förbättra kontoret samt 

utveckla chefernas kompetens. Chefs-/ledningsträffarna och kontorsmötena sker både i 

helgrupp och i mindre grupper. Under utbildningstillfällena och chefs-/ledningsträffarna 

behandlas resultat, nya kampanjer och erbjudanden samt olika aktuella projekt. På dessa 

träffar förmedlas mycket information centralt från Nordea som sedan kommuniceras till 

de anställda. Cheferna fungerar således som mellanhand för förmedling av information.  

5.3 Intervjuer 

5.3.1 Allmänt om balanserat styrkort 

Anställda 

Catarina Gammelgård har arbetat på Nordea i snart två år. Den enda tidigare 

erfarenheten hon har av det balanserade styrkortet är från utbildning på universitetet. 

Sanna Hallberg har arbetat på Nordea i snart tre år, varav ett halvår på Umeåkontoret, 

och har ingen tidigare erfarenhet från det balanserade styrkortet. Peter Birgersson har 

jobbat på Umeåkontoret i ett halvår, och dessförinnan tre år på Nordea i Stockholm i en 

annan roll än vad han har idag. Den erfarenhet Peter har gällande det balanserade 

styrkortet är från tidigare studier på universitetet. Christer Lindström har arbetat på 

Nordea i 15 år och har inga tidigare erfarenheter från det balanserade styrkortet. 

Samtliga arbetar som personliga bankmän, vilket innebär rådgivning inom sparande, 

försäkring, krediter och andra ärenden kopplat till bankverksamhet. Arbetet involverar 

mycket kundkontakt, men även administration och rådgivning för att uppfylla kraven 

som ställs på rådgivarna inom banken. Den största delen av kunder är privata, även om 

det förekommer en kombination av privata och företagskunder.  

 

En av de första frågorna vi ställde om det balanserade styrkortet var vilka förkunskaper 

som fanns gällande Nordeas balanserade styrkort hos de anställda. Samtliga anställda 

hade en enhetlig uppfattning om att informationen angående det balanserade styrkortet 

delgivits främst via regionledningen, där interna möten varit den primära 

informationskällan. Det som framkom om nuvarande kunskaper var att det balanserade 
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styrkortet uppfattas ha tillkommit för att ta ner målen på gruppnivå och involvera 

medarbetarna. Detta överensstämmer med teorin, där vi genomgående fått 

uppfattningen att styrkortet ska konkretisera mål och mått för samtliga inom 

organisationen, inklusive medarbetarna. Kaplan och Norton (1996, s. 3-5) beskriver 

processerna för att använda det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg, där konkreta mått och mål ska underlätta 

kommunikationen gällande strategin inom organisationen. Olve et al. (1999, s. 287) 

belyser att framtagandet av det balanserade styrkortet ska bestå av personer från olika 

delar av organisationen för optimalt resultat. Nordea har involverat samtliga delar av 

organisationen i något steg i styrkortets framtagandeprocess. Involveringen av de 

anställda på Nordea har skett genom att de anställda fått möjlighet att påverka vilka 

aktiviteter som ska leda till nyckelfaktorerna. Det är viktigt att de anställda känner sig 

delaktiga (Ibid, s. 286). Samtliga anställda har utbildats gällande det balanserade 

styrkortet vilket är centralt enligt Olve et al. (1999, s. 291-292). Samtidigt måste 

utbildningen få ta tid (Ibid, s. 286), vilket diskuteras vidare i kommande delar.  

 

Det balanserade styrkortet anses generellt fylla en funktion eftersom styrkortet på ett bra 

sätt tar ner stora mål och gör dem mer hanterbara. Att konkretisera målen och göra dem 

tydliga är också ett av styrkortets syften (Kaplan & Norton, 1996, s. 3; Olve et al., 1999, 

s. 289; Zhang och Li, 2009, s. 207). Christer anser att det balanserade styrkortet 

fungerar bra eftersom det hjälper till att besvara hur banken ska arbeta med att till 

exempel få in nya kunder, marknadsföra sig själv och arbeta på samma sätt. Genom 

observationerna har vi inte kunnat fastställa något exempel där någon personlig 

bankman använt det balanserade styrkortet för att få hjälp i något specifikt beslut i 

vardagen. Samtliga anställda är överens om att det balanserade styrkortet konkretiserar 

verksamheten och ger en översiktsbild över arbetssättet, även om arbetssättet är 

detsamma som innan implementeringen av det balanserade styrkortet. 

Implementeringen är en tidskrävande process (Olve et al., 1999, s. 214), där Nordea har 

en bit kvar innan några större effekter kan konstateras. Vi skulle rekommendera ett 

styrkort som är mer delaktigt i de anställdas vardag för maximal effekt. För ett 

framgångsrikt styrkortsarbete behöver det balanserade styrkortet bli en del av vardagen 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 3), vilket vi genom observationerna och intervjuerna kan 

konstatera att det inte är idag. Det kan bero på den relativt korta tid som Nordea arbetat 

med det balanserade styrkortet. Vi kan därmed fastställa att inte endast 

implementeringen av det balanserade styrkortet är tidskrävande. Det är även en 

tidskrävande process att göra styrkortet till en del av vardagen.  

 

Catarina menar att banken arbetat med liknande verktyg tidigare, men att dessa endast 

tagits upp en till två gånger per år. Det balanserade styrkortet är mer konkret och tas upp 

oftare, vilket kan anknytas till vikten av kontinuitet som beskrivs av Kaplan och Norton 

(1996, s. 8). Vidare anser Sanna att det är bra att ha riktlinjer för hur personalen ska 

arbeta, vilket gör styrkortet nödvändigt. Peter menar att det balanserade styrkortet är 

mer nödvändigt på ledningsnivå, men att det är bra att de anställda involveras i hur 

banken ska utvecklas. Att personalen är delaktiga i utformningen uppfattar Peter som 

positivt, även om han inte ser någon större nöjlighet att påverka det balanserade 

styrkortets utformning förutom på aktivitetsnivå. Involveringen av personalen 

återkommer här, vilket återigen kan anknytas till att personer från olika delar ska 

inkluderas i framtagandet av styrkortet och att de anställda ska känna sig delaktiga 

(Olve et al., 1999, s. 286-287). Att involvera de anställda i arbetet med det balanserade 
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styrkortet så de känner sig delaktiga anser vi som en av de viktigaste faktorerna för att 

på lång sikt lyckas med det balanserade styrkortet.  

 

Peter och Christer anser att kundperspektivet är det absolut viktigaste perspektivet. 

Motiveringen är att allt annat bygger på kundperspektivet. Christer menar att ”det 

spelar ingen roll hur vi jobbar om inte kunderna är nöjda”. Peter delar denna åsikt om 

att allt bygger på kunderna, där han menar att om kunderna är nöjda kommer 

medarbetarna vara nöjda och vidare kommer tillväxt och utveckling automatiskt. Detta 

kan anknytas till de orsaks- och verkanssamband som finns i styrkortet, där 

utvecklingen i ett perspektiv kan bero på utvecklingen i något annat perspektiv (Kaplan 

& Norton, 1992, s. 79; Olve et al., 1999, s. 82). Kundperspektivets vikt förstärks av 

Kaplan och Norton (1992, s. 73) och Zhang och Li (2009, s. 207) som menar att allt fler 

företag är kundorienterade idag vilket ökar vikten av kundperspektivet. Vi samtycker 

om vikten av att sätta kunden i centrum för att lyckas eftersom nöjda kunder ofta leder 

till nöjda medarbetare och högre lönsamhet. Därmed anser vi i enighet med Wu (2011, 

s. 316) att kundperspektivet är centralt i bankbranschen.  Det blir även allt viktigare att 

ha fokus på kunderna med tanke på kundernas ökade krav på produkter och service 

(Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3).  

 

Genom observationerna kan vi konstatera att mycket tid läggs på att tillfredsställa 

kunden. Det är viktigt att nämna att arbetet mot kund inkluderar samtliga perspektiv och 

inte enbart kundperspektivet. Därför är det naturligt att kunden sätts i fokus. Sanna ser 

kundperspektivet och medarbetar-/ledarskapsperspektivet som viktigast. Hon menar att 

de två perspektiven ger banken möjlighet att utveckla de andra perspektiven. Catarina 

anser att medarbetare/ledarskap är det viktigaste perspektivet, där hon anser att stolta 

medarbetare leder till framgång i alla de andra perspektiven. Sanna och Catarina 

nämner, precis som Peter och Christer, orsaks- och verkanssambanden som enligt 

Kaplan och Norton (1992, s. 79) och Olve et al. (1999, s. 82) finns mellan perspektiven. 

Därmed kan vi generellt säga att kundperspektivet och medarbetar-

/ledarskapsperspektivet är det som de anställda tycker är viktigast. Samtidigt inser de 

anställda vikten av orsaks- och verksanssamband och hur framgång i ett perspektiv kan 

påverka de övriga perspektiven.   

 

Vi håller med de anställda om kopplingarna mellan de olika perspektiven och vikten av 

att om ett perspektiv fungerar bra påverkar det de andra perspektiven. Utmaningen 

ligger i att urskilja länken mellan orsaks- och verkanssambanden (Kaplan & Norton, 

1992, s. 77; Olve et al., 1999, s. 82). Att urskilja den exakta länken är inget de anställda 

efterfrågat i intervjuerna, vilket betyder att det kanske inte är nödvändigt för de 

anställda. Samtidigt kritiserar Nørreklit (2000, s. 67) avsaknaden av orsaks- och 

verkanssamband. Kritiken kan vara befogad, men valideras inte av de anställda vilket 

gör att vi inte ser exakta orsaks- och verkanssambandsanalyser som nödvändigt bland 

de anställda. Genom den tre veckor långa observationsstudien förstår vi att det finns 

kopplingar mellan de olika perspektiven och därmed att det finns orsaks- och 

verkanssamband. Precis som de anställda nämner i intervjuerna leder en nöjd kund 

exempelvis till bättre stämning på arbetet samt nöjdare kollegor vilket i sin tur påverkar 

lönsamheten.       

 

De anställda uttrycker ingen större avsaknad i vilka perspektiv som återfinns i det 

balanserade styrkortet, utan anser att styrkortet är heltäckande för de områden som är 

viktiga. Det balanserade styrkortet har varit källa till fler diskussioner angående 



EMPIRI OCH ANALYS 

51 
 

arbetssätt. De anställda ser det som positivt att få vara med och diskutera samt arbeta 

fram aktiviteter som kan kopplas till styrkortet, men också att ta lärdom av varandra. 

Känslan av den viktiga delaktigheten bland de anställda (Olve et al., 1999, s. 286) kan 

via denna involvering förstärkas. De anställda beskriver att det balanserade styrkortet 

hittills tagits upp ofta där Christer menar att ”det är jätteviktigt att hela tiden ta upp 

styrkortet ifrån ledarsidan för att hålla det levande”, vilket också är viktigt enligt 

Kaplan och Norton (1996, s. 8). Ledarna måste hela tiden stå för värderingarna i 

syrkortet (Olve et al., 1999, s. 286). En gemensam uppfattning är också att det kan vara 

lite för tidigt att avgöra huruvida implementeringen av det balanserade styrkortet 

medfört/kommer medföra några större förändringar. Många av delarna i det balanserade 

styrkortet tar lång tid att utveckla (Olve et al., 1999, s. 214; Mooraj et al., 1999, s. 487), 

vilket gör det svårt att redan nu avgöra utfallet av styrkortsarbetet.  

 

De anställda har kunnat påverka de olika aktiviteterna som identifierats under 

nyckelfaktorerna. Detta skedde genom ett grupparbete som pågick under ett par dagar 

där de anställda uppdelades i olika grupper som var ansvariga för att utveckla aktiviteter 

under varsitt perspektiv. Således har de anställda till viss del varit delaktiga i 

framtagandet av styrkortet vilket är viktigt enligt Olve et al. (1999, s. 286). 

Aktiviteterna är det enda som de anställda kunnat påverka då det balanserade styrkortets 

vision, önskade läge, perspektiv och nyckelfaktorer är bestämda av regionledningen. 

Både Peter och Catarina menar att implementeringen skett utifrån ett uppifrån och 

nedperspektiv. Peter menar att de anställda inte kan påverka i någon större utsträckning, 

men understryker samtidigt att det är naturligt i en större organisation. En ”top-down”-

process är också det som rekommenderas vid implementeringen av styrkortet (Kaplan & 

Norton, 1996, s. 8), framför allt i en centraliserad organisation (Mooraj et al., 1999, s. 

488). ”Top-down”-processen är det som Nordea använt sig av vid utformningen av det 

balanserade styrkortet, från vision till aktiviteter. Kommunikation har skett både upp- 

och nedåt då de anställda fått vara med och bestämma aktiviteter vilket rekommenderas 

av Olve et al. (1999, s. 247).  

 

Catarina anser att de anställda endast är en liten del i skapandet av det balanserade 

styrkortet, där hon själv inte varit drivande i framtagandet. Sanna menar att det är bra att 

Nordea har samma styrkort för hela regionen. Hon anser att framställningen hade 

kunnat förbättras, förslagsvis genom att ”involvera några som faktiskt jobbar operativt i 

verksamheten, någon från kundtjänst, någon personlig bankman, någon specialist och 

så vidare, som fick sätta sig ned och jobba fram styrkortet tillsammans”. Vi kan genom 

intervjuerna konstatera att de anställda vill vara med i utformningen även i en 

centraliserad organisation. Att involvera personer från olika delar vid framtagandet 

föreslås också av Olve et al. (1999, s. 287). Frågan är i vilken del av 

framtagandeprocessen som de anställda ska delta. Vi anser att det måste finnas balans 

mellan hur mycket som styrs upp-/nedifrån då styrkortet måste ha bäring hos bankens 

ledning enligt Olve et al. (1999, s. 286). Utan denna bäring finns risk för suboptimering, 

något som det balanserade styrkortet avser att förebygga (Kaplan & Norton, 1992, s. 

73). Vi anser det viktigt att strategin i det balanserade styrkortet avspeglar bankens 

strategi i stort. Samtidigt är de det operativa arbetet och aktiviteterna som leder till en 

lyckad strategi och vision. Därför kan det vara önskvärt att både anställda, chefer och 

ledning är involverade i framtagandet av styrkortet. 
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Chefer 

Fredric Genberg har arbetat på Nordea i Umeå i drygt ett år, där han tidigare jobbat i 

Stockholm under en femårsperiod. Han har även arbetat på Nordea några år under sin 

studietid. Jane Axelsson har arbetat på Nordea i Umeå i drygt ett år, men har 

sammanlagt arbetat som kontorschef inom Nordea under en sjuårsperiod. Fredric och 

Jane är kontorschefer för varsitt rådgivningskontor i Umeå och är personalansvariga 

över cirka tio personer vardera. Jane har ingen erfarenhet från det balanserade styrkortet 

i den terminologin. Däremot har hon arbetat med olika styrningsmodeller tidigare 

eftersom hon arbetat med ledarskap i 25 år. Fredric har under tidigare roller på Nordea 

arbetat med det balanserade styrkortet, men inte på samma sätt som idag där 

medarbetarna kan påverka aktiviteterna som utförs. Då var det mer resultatuppföljning i 

form av ett balanserat styrkort, och inte lika påtagligt som det är nu. Fredric har även 

fått kunskaper om styrkortet genom tidigare universitetsstudier. 

 

Cheferna är väl insatta i vad det balanserade styrkortet står för och har varit med och 

arbetat fram styrkortet. De har fått chansen att sätta sig in i styrkortets innehåll under 

längre tid än de anställda. Så många chefer som möjligt ska vara involverade i 

framtagandet av styrkortet för att underlätta att förståelse nås (Kaplan & Norton, 1996, 

s. 7-8). Fredric menar att han fått ett år för att lära sig modellen, medan de anställda 

endast fått en till två månader. Återigen är det viktigt att betona att utbildningen i det 

balanserade styrkortet måste få ta tid (Olve et al., 1999, s. 286) och att 

implementeringen är en tidskrävande process (Ibid, s. 214). Jane betonar att hon fått stor 

insikt i det balanserade styrkortet eftersom hon tillsammans med Fredric är ansvarig för 

att hålla det vid liv och göra det till en del av den dagliga verksamheten. För att bli 

framgångsrikt måste styrkortet vara en del av det vardagliga arbetet (Ibid, s. 226). Även 

Fredric känner att cheferna har ett ansvar gentemot regionledningen att upprätthålla 

aktiviteterna i strävan efter att nå målen i det balanserade styrkortet. Han anser, ”vi har 

inte riktigt känt kraften av modellen än, men det får ta sin tid”. Vi kan därmed 

konstatera att implementeringen är tidskrävande (Ibid, s. 226) i och med att Nordea inte 

sett effekten av det balanserade styrkortet än.    

 

Både Jane och Fredric är överens om att de flesta aktiviteterna i det balanserade 

styrkortet inte är några nyheter, utan saker som arbetats med länge på banken. Styrkortet 

ska hjälpa cheferna att ta konkreta beslut (Mooraj et al., 1999, s. 482). Jane menar att 

det är fördelaktigt att kunna samla alla olika aktiviteter i ett dokument eftersom det är 

lätt att fokus annars läggs på allting, ”det går inte att springa på 20 bollar åt olika håll 

samtidigt”. Fredric menar att det balanserade styrkortet är ett inriktningsdokument som 

är en grund att stå på i alla möten och uppföljningar. Genom observationerna kan vi 

bekräfta att styrkortet används som grund i olika möten och uppföljningar, vilket vi ser 

som positivt eftersom kontinuitet är viktigt enligt Kaplan och Norton (1996, s. 8). 

Mycket av effekten av det balanserade styrkortet handlar om hur personalen på kontoret 

väljer att knyta sig an till styrkortet. Därmed anser Fredric, ”det balanserade styrkortet 

är i högsta grad nödvändigt om vi väljer att det ska vara nödvändigt, vilket min 

förhoppning är”.   

 

Vilket perspektiv som är viktigast tror Fredric beror på hur respektive medarbetare är 

som person. Det är något som också framkommit i intervjuerna med de anställda, där de 

ofta tycker att det perspektiv de själva brinner för är det viktigaste. Själv vill han inte 

säga att något perspektiv är mer viktigt än något annat, men betonar att han personligen 

brinner för kunderna, och att kundperspektivet är viktigt för honom. Detsamma gäller 
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Jane som brinner för kundperspektivet, men även tycker att medarbetar-

/ledarskapsperspektivet är viktigt. Samtidigt anser hon att dessa två perspektiv har stark 

koppling, ”om vi inte lyckas ha ett bra gäng/en bra sammanhållning på jobbet blir det 

heller ingen bra leverans till kunderna”. Vi kan därmed konstatera att även cheferna 

urskiljt att det finns vissa orsaks- och verksanssamband mellan finansiella och 

operationella prestationer som föreslås av Kaplan och Norton (1992, s. 79) och Olve et 

al. (1999, s. 82). Fredric och Jane delar åsikten om att fem perspektiv är alldeles 

tillräckligt, om inte för många. Jane tillägger att om något ska adderas, måste något tas 

bort för att det inte ska bli för många parametrar.  

 

Cheferna är länken mellan regionledningen och de anställda. Fredric menar att han har 

en modererande roll där han ”fungerar som spindeln i nätet för att fånga upp tankar och 

idéer”. Jane ser sig själv som motorn i grupparbeten, där hennes roll är att inspirera och 

skapa aktiviteter på lokal nivå. Cheferna kan således se till att kommunikationen 

gällande styrkortet sker både upp- och nedåt i organisationen vilket är positivt (Olve et 

al., 1999, s. 247). Via observationerna kan vi bekräfta att chefernas egna beskrivningar 

som ”spindeln i nätet” och ”motorn i gruppen”. Observationerna visar att det ofta är 

cheferna som tar upp det balanserade styrkortet i vardagen på interna möten och i 

kontorsmiljö. Således kan vi konstatera att även cheferna, precis som de anställda, 

känner sig delaktiga i styrkortsarbetet vilket är viktigt för styrkortsarbetets framgång 

(Ibid, 286). Cheferna anser att de kan påverka det balanserade styrkortet i viss mån. 

Fredric menar att han inte har någon ambition att ändra perspektiven, det önskade läget 

eller dylikt. Om han velat hade det varit möjligt att ändra dessa, ”det finns en stor frihet 

inom ramen för det balanserade styrkortet i den här formen att påverka”. Jane betonar 

möjligheten att förändra aktiviteterna som sätts för att uppnå målen. Att kunna påverka 

och göra revideringar är av vikt enligt Kaplan och Norton (1996, s. 12) för att använda 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg.   

Ledare 

Fredrik Lundberg arbetar som vice regionchef för region Norr-/Västerbotten på Nordea. 

Han jobbar med det strategiska arbetet och har direkt ansvar över cirka tio 

kontorschefer. Fredrik har arbetat inom Nordea sedan 1987 och har arbetat inom alla 

olika roller på kontoren. Han har inga tidigare erfarenheter från det balanserade 

styrkortet. Fredrik sitter i regionledningen och är tillsammans med Jens Wikström 

ansvarig för samtliga kontor i region Norr-/Västerbotten. Jens arbetar som regionchef 

och ansvarar för ett antal kontor i regionen. Han har arbetat på Nordea sedan 2009. Jens 

har arbetat med det balanserade styrkortet sedan 2000 inom kommunal verksamhet, 

föreningar och mindre aktiebolag.  

 

Framtagandet av det balanserade styrkortet beskriver Fredrik och Jens på samma sätt. 

Det startade med att regionledningen hade möten och bestämde sig för att påbörja 

arbetet med framtagningen av det balanserade styrkortet. Fredrik menar att ”syftet var 

att hitta något vi alla brinner för och klä det i ord”. Visionen, det önskade läget, 

perspektiven och nyckelfaktorerna bestämdes av regionledningen i samråd med 

kontorscheferna. Jens beskriver att ”vi hade en dialog med kontorscheferna hela tiden 

för att skapa delaktighet”. Han beskriver vidare vikten att förstå terminologin och 

modellen för lyckad implementering. De anställda fick sedan vara med och skapa 

aktiviteter innan styrkortet implementerades på kontoren. Det är viktigt att personer från 

olika delar av organisationen deltar i framtagandet av styrkortet (Olve et al., 1999, s. 

287). Det är centralt att delaktighet skapas bland personalen på kontoret (Ibid, s. 286). 
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Fredrik anser att det är viktigt att ha tålamod i implementeringsfasen, ”det är ett 

tålamodsprövande arbete där alla måste köpa konceptet”. Detta är något Jens håller 

med om när han menar att, ”vi måste vara uthålliga och ge det tid. Det är lätt att som 

entusiast springa för fort och glömma att vagnarna sår kvar på stationen. Den risken är 

uppenbar”. Ovanstående förstärker återigen att implementeringen av det balanserade 

styrkortet är en tidskrävande process som måste få ta tid (Olve et al., 1999, s. 214).  

 

Både Jens och Fredrik menar att det balanserade styrkortet är toppstyrt. Fredrik säger att 

”det är ett sätt för ledningen att visa åt vilket håll vi ska gå, så att styrkortet inte bara 

blir byggt underifrån”. Det är svårt att implementera det balanserade styrkortet utan 

förankring i ledningen (Ibid, s. 286). Jens beskriver att styrkortet ner till 

nyckelfaktorerna är ledningens verktyg, men att det är viktigt att involvera de anställda 

på mål- och aktivitetsnivå för att nyckelfaktorerna ska kunna nås. Kaplan och Norton 

(1996, s. 8) samt Mooraj et al. (1999, s. 488) föreslår en ”top-down”-process vid 

implementeringen, vilket Nordea följt. Vikten av att involvera de anställda för att skapa 

delaktighet poängterar Olve et al. (1999, s. 286) för styrkortsarbetets framgång. Olve et 

al. (1999, s. 247) fastställer också att kommunikation måste ske både upp- och nedåt 

vilket görs genom de anställdas arbete med aktiviteterna. Vi kan konstatera att det är 

viktigt för ledarna att vara drivande i framtagningen av det balanserade styrkortet och 

kontinuerligt visa vart banken är på väg. Därför är det naturligt att använda sig av en 

”top-down”-process vid implementeringen i en centraliserad organisation som Nordea, 

vilket också föreslås av Kaplan och Norton (1996, s. 8) och Mooraj et al. (1999, s. 488).      

 

Fredrik anser att medarbetar-/ledarskapsperspektivet är det viktigaste. Han menar att 

”om vi inte har passionerade ledare och stolta medarbetare kan vi göra vilka aktiviteter 

vi vill utan att det händer något”. Därmed är ledarna medvetna om att det finns orsaks- 

och verksanssamband mellan perspektiven där utmaningen ligger i att urskilja 

sambanden (Kaplan & Norton, 1992, s. 79; Olve et al., 1999, s. 82). Utifrån bankens 

perspektiv är det finansiella perspektivet viktigast enligt Fredrik eftersom banken lever 

på de finansiella delarna. Jens belyser att poängen med det balanserade styrkortet är att 

perspektiven är olika viktiga vid olika tidpunkter. I vissa lägen måste det fokuseras på 

det finansiella perspektivet och i andra situationer kundperspektivet. Han menar att 

”elegansen i modellen är att det är möjligt att styra aktiviteterna blixtsnabbt efter 

omständigheterna”. Att organisationer lägger olika vikt vid olika perspektiv beroende 

på marknadsförhållanden diskuteras av Hussain (2003, 2005). Det Jens belyser 

angående styrkortets flexibilitet till rådande marknadsförhållanden är enligt oss en 

fördel med det balanserade styrkortet. Varken Jens eller Fredrik saknar något perspektiv 

i styrkortet. 

 

Jens menar att ledningen vill analysera konkreta samband mellan de olika perspektiven, 

men att det endast görs med magkänsla och rutin i dagsläget. Att urskilja dessa orsaks- 

och verksanssamband är centralt för att få ut maximal effekt av det balanserade 

styrkortet (Mooraj et al., 1999, s. 483). Det kan också förebygga suboptimering (Kaplan 

& Norton, 1992, s. 73). Jens anser att Nordea bör utveckla en egen modell för att lyckas 

med en sambandsanalys, vilket inte är ett enkelt arbete. Fredrik beskriver att det finns 

många kopplingar mellan de olika perspektiven i styrkortet, men att kopplingarna inte 

analyseras direkt. Han menar att många delar i styrkortet dessutom har indirekt 

påverkan på varandra. Vidare belyser Fredrik att ”styrkortsarbetet är en ständigt 

pågående process. Det är viktigt att styrkortet känns levande”. Både Jens och Fredrik 

anser att det är för tidigt att säga om det blivit någon skillnad sedan det balanserade 
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styrkortet implementerades. Att ledarna inte märkt någon effekt förstärker ytterligare att 

implementeringen av styrkortet tidskrävande (Olve et al., 1999, s. 214).            

Sammanfattning och jämförelse 

Intervjuerna visar att det finns akademisk förförståelse hos samtliga tre grupper. Ingen 

av de anställda har arbetat praktiskt med det balanserade styrkortet förut, till skillnad 

från cheferna och ledarna som har kommit i kontakt med styrkortet eller liknande 

modeller tidigare. Både den akademiska och praktiska förförståelsen anser vi har 

betydelse för hur det balanserade styrkortet uppfattas. Samtidigt som de anställda inte 

har någon praktisk förförståelse är det denna grupp som fått minst tid att vänja sig vid 

modellen innan styrkortet implementerades. En fördel gällande implementeringen av det 

balanserade styrkortet är medvetenheten om att implementeringen tar tid, vilket 

samtliga grupper är överens om.  

 

Cheferna och ledarna är överens om att det balanserade styrkortet samlar bankens 

aktiviteter, prioriteringar och mål i ett dokument. Styrkortet kan därmed hjälpa till att 

prioritera, samtidigt som det sparar tid och arbete. De anställda har ännu inte sett värdet 

i ovanstående, då de ser det balanserade styrkortet som ett ytterligare moment i 

vardagen. Vi menar, i enhet med vad samtliga grupper säger, att de anställda behöver 

mer tid för att förstå terminologin och syftet med styrkortet. Om arbetet med det 

balanserade styrkortet kan minska arbetsbördan för de anställda och hjälpa dem att 

prioritera skulle det uppskattas. Ovanstående förstärker att implementeringen av det 

balanserade styrkortet är en tidskrävande process (Olve et al., 1999, s. 214) som måste 

få ta tid (Ibid, 286).  

 

Samtliga grupper anser att det är viktigt med kontinuitet i styrkortsarbetet, vilket 

överensstämmer med Kaplan och Norton (1996, s. 8). I dagsläget ligger ansvaret att 

hålla styrkortet levande till stor del på cheferna, vilket samtliga grupper inklusive 

cheferna är medvetna om. Samtliga grupper är överens om att det balanserade styrkortet 

inte tillkommit för att komplicera arbetet, även om det i dagsläget känns som en 

ytterligare uppgift för de anställda. De anställda menar att det balanserade styrkortet är 

konkret och ser värdet i tydliga riktlinjer. Cheferna och ledarna anser att styrkortet 

samlar alla olika aktiviteter och mål i ett dokument samt menar att styrkortet är till för 

att minska arbetsbördan. Samtliga grupper är därmed överens om att det balanserade 

styrkortet ska ses som ett förenklings- och effektiviseringsdokument.  

 

Vi kan genom intervjuerna konstatera att de olika grupperna anser det perspektiv de 

brinner för som viktigast. Bland de anställda och cheferna är det genomgående 

kundperspektivet och medarbetar-/ledarskapsperspektivet som anses viktigast. Det är 

också dessa två grupper som har mest kundkontakt. Ledarna belyser att olika perspektiv 

är viktigast i olika situationer. Det finns genomgående ett intresse för det finansiella 

perspektivet hos ledarna, vilket saknas hos de anställda. Ingen grupp saknar något 

perspektiv i styrkortet, utan belyser vikten av att styrkortet inte blir för stort så det blir 

ohanterligt. Samtliga grupper är överens om att det finns orsaks- och verksanssamband 

mellan de olika perspektiven. De anställda uttrycker ingen vilja att analysera de direkta 

sambanden mellan perspektiven, vilket ledarna eftersträvar, men inte lyckats med än. 

Det är svårt att urskilja orsaks- och verkanssambanden (Kaplan & Norton, 1992, s. 79; 

Olve et al., 1999, s. 82), vilket blir en utmaning för ledarna.  

 



KAPITEL 5 

56 
 

Alla tre grupper är införstådda i att styrkortet har implementerats genom en ”top-down”-

process, vilket rekommenderas av Kaplan och Norton (1996, s. 8) och Mooraj et al. 

(1999, s. 488). Fördelarna med en ”top-down”-process är att styrningen är tydlig där 

ledarna visar i vilken riktning banken är på väg. Det är dessutom tidseffektivt eftersom 

färre parter är involverade i framtagningen av styrkortets övre delar. Med de övre 

delarna av styrkortet åsyftas vision, önskat läge, perspektiv och nyckelfaktorer. De 

anställda framhåller det som negativt att de inte känt sig delaktiga i framtagningen av de 

övre delarna. Samtidigt visar de anställda förståelse för varför banken valt att använda 

en ”top-down”-process. Samtliga grupper anser att det är bra att de anställda varit med i 

styrkortsutformningen på aktivitetsnivå. Vi kan konstatera att de anställda måste 

involveras, men att det kan diskuteras på vilken nivå. De anställda anser att det hade 

varit bra om representanter från olika avdelningar hade involverats. Ledarna anser 

samtidigt att det är deras ansvar att ta fram och driva de övre delarna av styrkortet. 

Därmed kan vi konstatera att de olika gruppernas åsikter skiljer sig åt.    

 

 
Figur 9: Sammanfattning allmänt om det balanserade styrkortet 

5.3.2 Strategi och vision 

Anställda 

Nordeas vision för region Norr-/Västerbotten är att vara det ”självklara valet i norr”. Det 

är den visionen styrkortet kommunicerar och samtliga anställda tagit till sig. En enhetlig 

bild av visionen är nödvändigt enligt Kaplan och Norton (1996, s. 7). Hela koncernen 

Nordea har visionen att vara en ”great european bank”, men eftersom styrkortet är 

regionalt har banken valt att skapa en egen vision för region Norr-/Västerbotten. 

Christer menar att ”det är jätteviktigt att få en lokal prägel” eftersom kundbaser skiljer 

sig mycket mellan regioner och att erbjudandet borde vara anpassat därefter. Han anser 

vidare att ”det är farligt att bli för bred” och lyfter upp Länsförsäkringar Västerbotten 

som ett lyckat exempel att få lokal förankring i ett nationellt varumärke. Visionen måste 

översättas till operationella termer (Ibid, s. 4), vilket Nordea gjort via nyckelfaktorerna. 

Vi anser att banken lyckats översätta visionen eftersom nyckelfaktorerna är mer 

operationella och lättförståeliga för de anställda. Beskrivningen av hur nyckelfaktorerna 

Anställda 

•Styrkortet ger bra riktlinjer och konkretiserar 

•Måste få mer tid 

•Saknar representanter från alla avdelningar i framtagningen 

•Brinner för kund- och medarbetar-/ledarskapsperspektivet 

Chefer 

•Styrkortet samlar allt i ett dokument 

•Drivande i att göra styrkortet levande och till en del av vardagen 

•Anser att de kunnat påverka styrkortets utformning 

•Brinner för kund- och medarbetar-/ledarskapsperpektivet 

Ledare 

•Styrkortet samlar allt i ett dokument, tidsbesparande 

•Ansvariga för framtagning och uppföljning av styrkortet 

•Anser en "top-down"-process nödvändig vid framtagningen 

•Olika perspektiv är viktiga vid olika tillfällen 
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ska nås genom aktiviteter gör styrkortet än mer specifikt och lättförståeligt. Nordea har 

även lyckats få samtliga anställda att ha en enhetlig bild över visionen, vilket 

rekommenderas av Kaplan och Norton (1996, s. 7) och Olve et al. (1999, s. 67). 

Samtliga anställda förklarar visionen på samma sätt, att kunderna ska välja Nordea 

framför någon annan bank i regionen, vilket tyder på en lyckad översättning av 

visionen.      

 

Det enda som kan saknas i styrkortet är enligt Catarina mätningar mot konkurrenter där 

hon menar att ”om vi ska vara det självklara valet i norr handlar det om att vi måste 

jämföra oss med någon annan, och inte endast andra Nordeakontor i andra regioner”. 

Catarina menar att kunderna inte ska välja mellan Nordea i region Norr-/Västerbotten 

kontra Nordea i Skåne. Valet ligger mellan närliggande konkurrenter, till exempel 

Swedbank, Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar i Norr-/Västerbotten. Att banken 

jämför sig med andra Nordeakontor kan därmed bli missvisande när visionen är att vara 

det ”självklara valet i norr”. När Catarina frågat cheferna varför inga sådana jämförelser 

görs fick hon svaret, ”nej, det går inte att mäta”. Studier som utförts på bankmarknaden 

nämner ökad konkurrens inom bankbranschen (Zhang & Li, 2009, s. 206). Att svenska 

bankmarknaden är konkurrensutsatt fastställs av Svenska Bankföreningen (2013, s. 3). 

Zhang och Li (2009, s. 208) föreslår att banker bör inkludera ett konkurrensperspektiv 

som skulle mäta anställdas kompetens och hur många som klarade examinationer 

snarare än konkurrenters prestationer. Ett sådant konkurrensperspektiv är inte relevant 

för Nordea då till exempel anställdas kompetens går in under medarbetar-

/ledarskapsperspektivet och nyckelfaktorn kompetenta medarbetare.  

 

Kritik riktas mot det balanserade styrkortet i och med att styrkortet inte tar hänsyn till 

konkurrenterna vilket gör styrkortet statiskt (Nørreklit, 2000, s. 78). Precis som tidigare 

nämnt är bankbranschen konkurrensutsatt (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3), vilket 

gör att vi ser det som en brist att konkurrenter inte inkluderas. I enighet med Catarinas 

synpunkt hade det varit fördelaktigt att inkludera jämförelser med konkurrenter, inte 

minst med tanke på Nordeas utkristalliserade vision att vara det ”självklara valet i norr”. 

Under observationsstudien uppmärksammade vi ett tydligt intresse hos de anställda 

gällande olika aktiviteter konkurrenter gör samt vilka produkter som erbjuds och hur det 

går för dessa. Intresset bland de anställda anser vi att banken bör ta tillvara på genom att 

göra jämförelser med konkurrenter inom ramen för styrkortet. Vi har förståelse för 

mätproblematiken, men en jämförelse med konkurrenter vore önskvärt. Det kan till 

exempel vara en jämförelse mellan hur många nya kunder respektive bank får eller hur 

stor del av den lokala marknaden Nordea har. En ökad kundstock eller ökad 

marknadsandel kan bero på flera faktorer, men skulle ge konkreta siffror/mätningar om 

banken går i rätt riktning mot visionen. Ett av syftena med det balanserade styrkortet är 

att utvecklas för att ständigt bibehålla konkurrenskraften (Olve et al., 1999, s. 228). Att 

lägga in jämförelser med andra banker kan vara ett incitament för att motivera de 

anställda att prestera bättre.       

 

Det önskade läget att vara ”på pallen 2015” är generellt inget de anställda brinner för. 

Catarina menar, ”att vara på pallen internt är inget jag brinner för. Jag brinner för 

kunderna, att det ska vara bra för kunderna och att det ska vara möjligt att lösa deras 

problem”. Det är viktigt att målen är sporrande samtidigt som de är uppnåeliga (Ibid, s. 

289-290), vilket vi anser att Nordea kan förbättra. De anställda saknar till viss del 

motivation att vara ”på pallen 2015”. Ett sätt att göra målen sporrande kan vara att 

motivera de anställda genom incitamentsprogram (Kaplan & Norton, 2001, s. 13; Olve 
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et al., 1999, s. 290). Vikten av incitamentsprogram och delmål analyseras vidare under 

uppföljning och lärande.   

 

Vi får intrycket av att de intervjuades bild över vad som är Nordeas strategi respektive 

vision är relativt rörig, då det ”självklara valet i norr” och ”på pallen 2015” tas upp i 

båda fallen. Denna förvirring tyder på att de anställda antingen saknar en tydlig strategi, 

eller att de blandar ihop strategin och visionen, vilket för oss är svårt att avgöra. Det vi 

kan fastställa är att samtliga anställda är införstådda i både visionen att vara det 

”självklara valet i norr” och det önskade läget att vara på ”pallen 2015”. Om ”på pallen 

2015” ses som en del av Nordeas strategi är det viktigt att strategin genomsyrar hela 

regionen (Olve et al., 1999, s. 210). Vi anser det viktigt med tydlig anknytning mellan 

strategin och vad de anställda faktiskt brinner för, vilket är kund- och medarbetar-

/ledarskapsperspektivet, för att strategin ska genomsyra regionen. Frågan är om 

motivation för att uppnå strategin att vara ”på pallen 2015” kan erhållas på något annat 

sätt, vilket behandlas vidare i kommande delar.  

 

Peter och Christer anser att det inte finns något annat styrsystem som banken arbetar 

med i regionen. Samtidigt menar Sanna och Catarina att banken även arbetar med 

värdehuset som består av tre pelare, ”one nordeateam”, ”great customer experience” och 

”it’s all about people”. Dessa tre pelare påminner om grunden i det balanserade 

styrkortet. Catarina beskriver att värdehuset är framtaget för hela Nordea medan det 

balanserade styrkortet är anpassat till region Norr-/Västerbotten. Det är viktigt att 

tidigare styrsystem kopplas till det balanserade styrkortet i och med att strategin som 

nämnt ska genomsyra hela organisationen enligt Olve et al. (1999, s. 210). Nordea har 

lyckats väl med att koppla tidigare styrsystem till det balanserade styrkortet då både 

värdehuset och Nordeas vision är förankrade i det balanserade styrkortet. Vi anser att 

denna förankring är viktig för att optimera processen och säkerställa att alla strävar åt 

samma håll.   

Chefer  

Visionen beskrivs som att vara det ”självklara valet i norr”. Fredric beskriver den som 

en lokalt förankrad vision, där diskussioner uppkom mellan regionledningen och 

kontorschefsgruppen om den lokala visionen eventuellt inkräktade på Nordeas 

internationella vision, att vara en ”great european bank”. Efter att ha kommit fram till att 

den regionala visionen inte inkräktar på den internationella visionen beslöt regionen att 

använda den regionala visionen i det balanserade styrkortet. Båda kontorscheferna anser 

att Nordeas strategi och vision är starkt kopplade till varandra. Fredric nämner att 

strategin är invävd i styrkortet. Återigen har Nordea lyckats uppnå konsensus gällande 

visionen vilket rekommenderas av Kaplan och Norton (1996, s. 8). Vi kan därmed 

konstatera att ledningen lyckats skapa en regional vision i enhet med Nordeas vision 

internationellt, samtidigt som det balanserade styrkortet också genomsyrar vart Nordea 

långsiktigt vill nå. Sett till processen att översätta visionen använder Nordea det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. 

 

Både Jane och Fredric menar att det balanserade styrkortet är det enda styrsystem som 

används på Nordea idag. Fredric belyser att det används flertalet mätsystem för att 

hämta data till uppföljningen av det balanserade styrkortet. Att endast använda ett 

styrsystem anser vi som viktigt för att inte skapa förvirring bland de anställda.  
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Ledare    

Både Jens och Fredrik anser att det är positivt med en lokalt förankrad vision om den 

inte inkräktar på bankens internationella vision. De menar att det är enklare för den 

enskilda medarbetaren att motiveras av det ”självklara valet i norr” än att bli en ”great 

european bank”. Det är inte enkelt att översätta visionen till operationella termer 

(Kaplan & Norton, 1996, s. 4). Denna översättning har Nordea i region Norr-

/Västerbotten lyckats med, där en mer lokalt förankrad vision gör det enklare för de 

anställda att själva knyta an till visionen, precis som Fredrik och Jens beskriver. 

Strategin och visionen ska genomsyra hela organisationen (Olve et al., 1999, s. 210), 

vilket bör vara enklare om de anställda känner sig motiverade. Det är vidare ledningens 

uppgift att översätta visionen till mätbara mål och mått (Kaplan & Norton, 1996, s. 3). 

Vi anser att samtliga Nordeas nyckelfaktorer, mål och perspektiv strävar mot bankens 

vision att bli det ”självklara valet i norr”, vilket är en förutsättning för ett lyckat arbete 

med det balanserade styrkortet.  

 

Vidare belyser Fredrik att det är svårt att mäta gentemot konkurrenter om Nordea är det 

”självklara valet i norr” då ingen direkt officiell mätning/statistik finns. Jens beskriver 

att det görs vissa mätningar där Nordea har chansen att mäta sig gentemot sina 

konkurrenter via varumärkesindexmätningar och kundnöjdhetsmätningar. Det Jens 

saknar är mätningar som visar hur många nya kunder som söker sig till banken, både på 

privat- och företagssidan. Nordeas strategi fångas enligt båda ledarna upp bra i det 

balanserade styrkortet. Strategin är strakt kopplad till det balanserade styrkortet, där 

Jens menar att nya lönsamma kunder, göra bra affärer, stolta medarbetare och effektiva 

processer alla är en del av strategin för att nå visionen i det balanserade styrkortet. Ett 

bra balanserat styrkort ska kommunicera ett företags strategi (Kaplan & Norton, 2001, s. 

104; Olve et al., 1999, s. 71). Jens och Fredrik beskriver att det finns en tydlig koppling 

mellan styrkortet och strategin vilket är fördelaktigt i styrkortsarbetet.   

 

På kontorsnivå arbetar Nordea inte med några andra styrsystem. Både Fredrik och Jens 

betonar att ledningen försökt bygga in så många olika mätningar som möjligt i det 

balanserade styrkortet för att se till att det endast finns ett samlat dokument i form av 

det balanserade styrkortet. Jens beskriver att ”det är ett sätt att slippa dubbeljobba. Det 

är en klar fördel att begränsa antalet styrsystem. Att kommunicera för många mål och 

mätningar skapar endast förvirring”. Vi menar att organisationer förebygger förvirring 

bland de anställda genom att endast använda ett styrsystem. 

Sammanfattning och jämförelse 

Samtliga grupper är medvetna om Nordeas lokala och internationella vision, vilket är 

viktigt enligt Kaplan och Norton (1996, s. 4). Att alla är införstådda i visionen ser vi 

som en styrka eftersom samtliga inom organisationen strävar mot ett gemensamt mål. 

Det har diskuterats på chef- och ledarsidan om en lokal vision ska finnas. Slutsatsen 

blev att den lokala visionen är bra och hjälper till att motivera den enskilda anställde då 

det är enklare att knyta an till en lokal vision. Vi kan konstatera att de anställda är mer 

motiverade av den lokala visionen. Det var viktigt att den lokala visionen hade koppling 

till den internationella. Eftersom visionen är att bli det ”självklara valet i norr” borde 

mätningar mot konkurrenter göras. De anställda saknar mätningar mot konkurrenter. 

Konkurrensmätningar känns naturligt med tanke på visionen att bli det ”självklara valet 

i norr”. Ledarna och cheferna menar att det är svårt att göra direkta mätningar mot 

konkurrenter. Delar av ledarna beskriver att det görs vissa mätningar gentemot 
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konkurrenter. De anställda efterfrågar sådana mätningar, vilket gör att vi ser det som en 

fördel om mätningar mot konkurrenter kommuniceras ut mot de anställda.  

 

Nordeas strategi och vision är starkt sammankopplade enligt samtliga grupper, vilket är 

positivt enligt Olve et al. (1999, s. 210). Vi kan fastställa att ledarna enklast kan 

särskilja strategi och vision, medan de anställda tenderar att blanda ihop dessa begrepp. 

Vi ser inte det som ett problem eftersom strategi och vision ligger nära varandra. Istället 

för ett problem kan det vara ett tecken på att Nordeas ledning lyckats förankra strategin 

i visionen. Samtidigt kan vi uppfatta att det önskade läget ”på pallen 2015” inte är något 

de anställda brinner för. Ledarna och cheferna anser att om kontoret är ”på pallen 2015” 

är de samtidigt på god väg att bli det ”självklara valet i norr”. Eftersom det är viktigt att 

strategin genomsyrar hela organisationen (Ibid, s. 210) ser vi förbättringsområden 

gällande det önskade läget. Antingen måste det önskade läget tydligare kopplas samman 

med de andra delarna i det balanserade styrkortet eller så måste det önskade läget 

förändras för att göra de anställda mer motiverade. Alternativet till ovanstående är att 

anknyta incitamentsprogram till det önskade läget vilket diskuteras vidare i kommande 

delar.  

 

Cheferna och ledarna menar att det balanserade styrkortet är det enda styrsystem som 

används. Ledarna har arbetat hårt med att anknyta mål och mått till styrkortet. De 

anställda nämner värdehuset som ett styrsystem, men fyller också i att värdehuset är 

kopplat till det balanserade styrkortet. Det är viktigt att tidigare styrsystem kopplas till 

det balanserade styrkortet då strategin ska genomsyra hela organisationen enligt Olve et 

al. (1999, s. 210). Vi anser att det är bra att Nordea endast använder det balanserade 

styrkortet som styrsystem, då förvirring annars kan skapas.    

   

 
Figur 10: Sammanfattning strategi och vision 

5.3.3 Kommunicera och länka  

Anställda 

Det balanserade styrkortet kommuniceras mestadels via möten, men också till viss del 

individuellt och via mail, vilket stämmer väl överens med observationsstudien. 

Genomgående anser de anställda att denna typ av kommunikation passar bra och önskar 

ingen förändring. Catarina menar att det är bra att styrkortet kommuniceras via möten, 

eftersom det annars lätt läggs åt sidan. Hon upplever vidare att ”en del tror att 

styrkortet bara kommer arbetas med nu i början, och sen kommer det inte bli något mer. 

Anställda 

•Väl införstådda i visionen 

•Saknar mätningar mot konkurrenter 

•Brinner inte för det önskade läget "på pallen 2015" 

Chefer 

•Väl införstådda i visionen 

•Svårt att göra direkta mätningar mot konkurrenter 

Ledare 

•Positivt med en lokalt förankrad vision 

•Svårt att göra direkta mätningar mot konkurrenter 

•Inbyggda mätningar förebygger "dubbeljobb" 
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Nu är styrkortet nytt, så därför ska vi prata om det jämt”. När vi frågar Sanna om det 

balanserade styrkortet kommuniceras kollegor sinsemellan framkommer, ”det är svårt 

att göra det om man inte sätter sig ned för det är så otroligt mycket på dem, så man 

måste ha styrkortet framför sig för att kunna diskutera det”. Detta ser vi som en svaghet 

då det i observationsstudien framkommit att det balanserade styrkortet kommuniceras i 

väldigt liten omfattning kollegor sinsemellan. Vi kan se att det balanserade styrkortet 

kommuniceras i enhet med Kaplan och Nortons (1996, s. 8) teori. Processen startade 

med ett engångsinformationsmöte från regionledningen, för att fortsättningsvis 

behandlas kontinuerligt på kontorsmöten. En dialog gällande det balanserade styrkortet 

rekommenderas (Ibid, s. 8). Nordea har uppmuntrat de anställda till kommunikation 

gällande styrkortet, främst genom olika grupparbeten. Det är viktigt att 

kommunikationen sker till samtliga affärsdelar (Kaplan & Norton, 2001, s. 3; Olve et 

al., 1999, s. 210) för att göra de anställda mer engagerade (Kaplan & Norton, 2001, s. 

328). Eftersom det via intervjuerna framkom att de anställda vill vara med och arbeta 

aktivt med det balanserade styrkortet, vill vi rekommendera att Nordea arbetar med att 

involvera de anställda i det dagliga arbetet med styrkortet.  

 

Tiden som läggs på att behandla det balanserade styrkortet uppfattas som lagom av 

samtliga. Peter ser ingen anledning att jobba mer med styrkortet. Om mer tid ska läggas 

på styrkortet ser han helst att tiden läggs på implementeringen och inte framtagningen. 

Catarina menar att det nu i uppstartsfasen är nödvändigt att arbeta mycket med 

styrkortet, men att det är svårt att säga hur mycket tid som kommer läggas i framtiden. 

Även Sanna anser att tiden som läggs på det balanserade styrkortet är lagom, men 

menar samtidigt, ”det är ganska jobbigt varje gång de ska prata om det, för man har så 

mycket annat”. Observationsstudien belyser det Sanna säger om att den begränsade 

tillgängligheten på tid för de anställda. Därför är det enligt oss extra viktigt att förenkla 

och förtydliga det balanserade styrkortet för att möjliggöra ett mer vardagligt arbete 

med styrkortet, vilket även är viktigt enligt Olve et al. (1999, s. 226). 

 

Sanna belyser vikten av att inte endast prata om det balanserade styrkortet, utan att 

också grupparbeten behandlar det. Hon menar att det är svårt att arbeta efter vad någon 

annan bestämt som viktigt. Hon betonar kontinuiteten, ”jag hoppas att det upprätthålls 

under året också så att det blir genomgående”. Att styrkortsarbetet upprätthålls under 

året anser även Christer som viktigt, ”om vi släpper det i ungefär tre till fem månader 

så är det lätt att många går tillbaka och arbetar som de gjorde förut”. I och med att 

bankbranschen är ständigt föränderlig (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3) är det 

viktigt med kontinuerlig kommunikation enligt Kaplan och Norton (2001, s. 3). Nordea 

har kontinuerlig information idag, vilket måste bibehållas i framtiden. Vi anser att stora 

delar av arbetet görs i början av implementeringen, där de anställda behöver lära sig 

både styrsystemet i sig, men också de olika nyckelfaktorerna och aktiviteterna. I ett 

senare skede kommer arbetet med det balanserade styrkortet bli mer naturligt, där 

endast mindre justeringar behöver göras.    

 

Det balanserade styrkortet och strategin ska vara länkade till organisationens mål 

(Kaplan & Norton, 1996, s. 4). Vissa av avdelningens mål på Nordea i Umeå är länkade 

till det balanserade styrkortet enligt samtliga anställda, medan det i andra mål är svårare 

att se länken mellan mål och styrkort. Sanna nämner exempelvis att Nordea har stort 

fokus på sparande, men att det inte återspeglas i det balanserade styrkortet. I och med att 

strategin ska speglas i styrkortet (Olve et al., 1999, s. 210) bör sparande enligt oss finnas 

med i det balanserade styrkortet. I övrigt understryks att vissa mål är enklare att följa 
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upp och koppla, vilket försvårar anknytningen av samtliga mål till det balanserade 

styrkortet. Individuella mål anses inte vara direkt kopplade till styrkortet. Catarina 

beskriver att de individuella målen inte bestäms utifrån styrkortet, men att målen kan 

kopplas till styrkortet i ett senare skede. Detta instämmer Christer i, där han menar att 

individuella mål ofta kan kopplas mer indirekt till styrkortet.   

 

Att kommunikationen främst sker på möten vill inte de anställda ändra på. Sanna ger 

förslaget att hon tycker att styrkortet alltid ska sitta uppe, vilket enligt Kaplan och 

Norton (1996, s. 8) kan uppmana till dialog kring det balanserade styrkortet och göra de 

anställda mer engagerade. Vidare föreslår Sanna en tavla där det skrivs upp vilka 

aktiviteter som gjorts för att främja något mål i styrkortet, vilket ytterligare kan 

uppmuntra till dialog och engagemang. Precis som Kaplan och Norton (2001, s. 328) 

anser vi att det kan förstärka styrkortets användning inom områdena 

problemidentifikation, problemlösning, möjlighetsskapande och kunskapsdelning. Att 

kommunikationen gällande det balanserade styrkortet sker via möten verkar fungera 

bra, då ingen anställd klagat på att möten är den främsta kommunikationskanalen. 

Under observationsstudien såg vi inga tecken på att personalen hade föredragit andra 

kommunikationskanaler framför möten.   

 

Sanna anser även, ”det vore jättebra om styrkortet också kunde anpassas utåt kunderna 

på något sätt”. Detta genom att Nordea utåt sett kommunicerar vad banken vill stå för. 

Om det balanserade styrkortet kommunicerar den långsiktiga strategin är det möjligt för 

Nordea att använda styrkortet gentemot kunderna utan att konkurrenskänslig 

information avslöjas (Kaplan & Norton, 1996, s. 8). Med vissa omformuleringar anser 

vi att det är möjligt att kommunicera styrkortet mot kunderna. Det kan vara ett sätt för 

Nordea att förmedla till kunderna vad banken står för. Eftersom Nordea är en centralt 

styrd organisation ser vi en risk i att kommunicera budskap genom en allför regionalt 

styrd kommunikation gentemot kunderna. Samtidigt finns det fördelar i chansen att 

profilera sig lokalt.     

Chefer  

Det balanserade styrkortet kommuniceras främst på möten ungefär varannan vecka och 

via mail enligt båda kontorscheferna. Jane nämner också att styrkortet kommuniceras 

via individuella utvecklingssamtal med medarbetarna. Fredric anser inte att det är svårt 

att hitta den dagliga kopplingen, då det är en fördel att alla varit med och arbetat fram 

aktiviteterna, ”alla känner igen det vi sagt och kommit överens om så det är inte svårt 

att hitta de dagliga kopplingarna”. Detta håller Jane med om, där hon menar att det är 

en fördel att styrkortet är ett samlat dokument. Det är viktigt att styrkortet blir en 

naturlig del av det vardagliga arbetet (Olve et al., 1999, s. 226). Cheferna på Nordea är 

införstådda i vikten av att göra styrkortet levande i det operativa arbetet vilket kan 

främja ett framgångsrikt styrkortsarbete. Via observationsstudien har vi sett att både 

Fredric och Jane är duktiga på att hitta tillfällen att lyfta det balanserade styrkortet och 

göra det till en del av vardagen i enighet med Olve et al. (1999, s. 226). Samtidigt 

tillägger Jane, ”med många aktiviteter finns det en fara att tappa bort nyckelfaktorer 

och aktiviteter på vägen. Samtidigt är det mitt ansvar att hålla ihop dessa trådar”.   

 

Idag känner Jane och Fredric att det läggs lagom mycket tid på det balanserade 

styrkortet. Fredric menar att de kan välja hur mycket tid som läggs på styrkortet, där det 

är lätt att i all hets lägga styrkortet åt sidan. Återigen betonar han vikten av att 

konsekvent behandla styrkortet, vilket också nämns av Kaplan och Norton (1996, s. 8). 
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Jane belyser, precis som Fredric gjort tidigare, att medarbetarna inte fått samma 

processtid som kontorscheferna, vilket innebär att det kan behövas mer jobb för att 

komma in i rutinerna kring det balanserade styrkortet. Det är viktigt att samtliga 

utbildas i det balanserade styrkortet för att uppnå maximal effekt (Olve et al., 1999, s. 

291-292). Precis som Fredric och Jane belyser behövs mer tid att för de anställda ska 

förstå kraften i dokumentet.   

 

Avdelningens mål är länkade till det balanserade styrkortet. Målen i kundperspektivet 

och medarbetar-/ledarskapsperspektivet har kontoret själva satt, medan de finansiella 

målen bestämts av regionledningen. Att själv få vara med och påverka vissa mål ser 

Jane som positivt. De individuella målen är indirekt länkade till det balanserade 

styrkortet. Fredric nämner att ”de individuella målen syftar till att vi på kontorsnivå ska 

uppnå ett mål som länkas till styrkortet”, där Jane menar att ”alla anställda måste bidra 

med sin kakbit för att uppfylla kontorets mål”. Det balanserade styrkortet möjliggör för 

cheferna att både avdelningars och individuella mål anpassas till den långsiktiga 

strategin (Kaplan & Norton, 1996, s. 4).   

 

Fredric och Jane är överens om deras roll som ”bärare” av det balanserade styrkortet 

och vikten av att hela tiden hålla styrkortet vid liv. Fredric nämner att ”jag som ledare 

ska bli ännu bättre på finessen med styrkortet. Jag ska bli bättre på att upptäcka saker i 

tid, när vi lyckas med en av nyckelfaktorerna ska jag snabbt vara där och lyfta fram 

det”. Det är ett stort ansvar för cheferna att kommunicera och hålla det balanserade 

styrkortet vid liv. Cheferna har axlat rollen bra och förstår vikten av deras arbete. Denna 

medvetenhet kan bero på den långa inkörningsperioden de fått i det balanserade 

styrkortet innan det implementerades på kontoret. Vi anser samtidigt att det finns en risk 

med att ansvaret över att hålla styrkortet levande endast ligger på ett fåtal personer. För 

att minska denna risk är det bra om ansvaret även fördelas till de anställda. Ett förslag 

kan vara olika personer blir ansvariga för det perspektiv de brinner för.    

 

Även om kontoret inte lyckas åstadkomma det som bestämts i det balanserade styrkortet 

vill Fredric vara snabb på att återkoppla och diskutera anledningen till det gentemot de 

anställda. Ovanstående stämmer väl överens med Kaplan och Nortons (2001, s. 328) 

syn på kommunikation, där det är viktigt att göra styrkortet tillgängligt för de anställda 

för att få maximal effekt av styrkortet. Detta borde inkludera att både framgångar och 

misslyckanden kommuniceras inom kontoret. När eventuella problem uppstår i 

framtiden är det viktigt att Nordea använder en teambaserad problemlösningsstrategi 

(Radnor & Lovell, 2003, s. 181). Därmed är det centralt att de anställda även involveras 

när misslyckandes sker, dels för att använda de anställda som en resurs för att lösa 

problemen, men främst för att de anställda ska känna sig delaktiga och känna att de kan 

påverka sin egen arbetssituation. Observationerna och intervjuerna visade att de 

anställda är villiga att dela med sig av sina åsikter och förbättra användningen av det 

balanserade styrkortet, vilket vi, precis som Radnor och Lovell (2003, s. 181), ser som 

en förutsättning för att lyckas. Det kan öka delaktigheten, vilket enligt Olve et al., 

(1999, s. 286) är viktigt.     

Ledare 

Jens belyser vikten av kontinuitet i arbetet och kommunikation kring det balanserade 

styrkortet, ”vi ska försöka få in det i vardagen så att det inte blir en främmande fågel”. 

Kontinuerlig information är viktigt (Kaplan & Norton, 1996, s. 8). Det är även av vikt 

att styrkortet och strategin blir en del av det vardagliga arbetet (Kaplan & Norton, 2001, 
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s. 3). Både Fredrik och Jens hävdar att det behövs läggas mer tid på det balanserade 

styrkortet på kontorsnivå. Jens menar att ”vi skulle behöva lägga lite mer tid på det, det 

skulle spara tid i andra änden”. Fredrik tror att det allt eftersom kommer läggas mer tid 

på arbetet med styrkortet på kontoren. Att implementera det balanserade styrkortet är 

som nämnt tidskrävande (Olve et al., 1999, s. 214). Fredrik kan därmed ha rätt när han 

säger att det krävs mer tid för att styrkortet ska bli en del av vardagen.   

 

Det är viktigt att målen är länkade till det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 

1996, s. 4). Både Jens och Fredrik hävdar att avdelningens mål är starkt kopplade till det 

balanserade styrkortet. Jens menar, ”målen är länkade rakt av kan man säga. De stöttar 

en eller flera nyckelfaktorer. Nyckelfaktorerna i sin tur stöttar det önskade läget som 

stöttar visionen. Så kedjan är glasklar”. Fredrik håller med och menar att kontorets mål 

ska spegla bankens mål. Att koppla individuella mål till det balanserade styrkortet är 

kontorschefernas ansvar. Enligt Jens är det viktigt att även individuella mål stödjer det 

balanserade styrkortet. Fredrik menar att de inte riktigt är där än, men målet är att 

kontorscheferna ska lyckas koppla även individuella mål till det balanserade styrkortet. 

Att koppla målen möjliggör skapandet av en röd tråd mellan mål och styrkort. Fredrik 

tror att motivationen hos de anställda kan öka om individuella mål kopplas till 

styrkortet. Det är viktigt att poängtera att målen måste vara tydliga (Radnor & Lovell, 

2003, s. 181), vilket vi även kan konstatera genom intervjuerna med de anställda.     

 

Jens hävdar att kommunikationen gällande det balanserade styrkortet hade kunnat 

förbättras genom att använda en projektledare i implementeringsfasen, ”det är aldrig fel 

att ha någon som kan styrkortet, speciellt eftersom det väcks en hel del frågor kring det 

balanserade styrkortet”. I stora organisationer tillsätts ofta en projektgrupp med 

personer från olika avdelningar (Olve et al., 1999, s. 58). För att svara på frågor och 

assistera i implementerings- och uppföljningsfasen kan vi konstatera att det kanske inte 

är nödvändigt med en hel projektgrupp från olika avdelningar. Det kan däremot vara 

fördelaktigt att tillsätta en projektledare för att svara på frågor och kontinuerligt driva 

projektet. 

 

Även Fredrik ser förbättringsområden gällande kommunikationen kring det balanserade 

styrkortet, ”det är viktigt att säkerställa att kontorscheferna faktiskt använder styrkortet 

konsekvent i den dagliga verksamheten”. Återigen är kontinuitet viktigt (Kaplan & 

Norton, 1996, s. 8), samtidigt som styrkortet måste bli en del av det vardagliga arbetet 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 3). Fredrik belyser att pedagogiken i kommunikationen kan 

förbättras. Samtidigt menar han att det är en tidskrävande process innan alla bitar faller 

på plats, vilket är naturligt enligt Olve et al. (1999, s. 214). Detta är något Jens håller 

med om, där han belyser vikten av uthållighet då arbetet kan ta minst några år. Jens ser 

möjligheter i att koppla det balanserade styrkortet till vardagen på många sätt. Till 

exempel har regionledningen valt att koppla regionledningens möten till de olika 

perspektiven i det balanserade styrkortet, vilket är en modell vi ser som användbar även 

på kontoren.    

 

Det är möjligt att använda styrkortet i arbetet mot kund. Samtidigt har varken Fredrik 

eller Jens funderat på det i någon större utsträckning. Jens och Fredrik menar att banken 

måste välja vad som kommuniceras eftersom kunderna kanske inte är intresserade av att 

höra om exempelvis de finansiella måtten. Att kommunicera det balanserade styrkortet 

mot kund är en förtroendefråga. Om Nordea hittar ett sätt att informera kunderna om 
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styrkortet utan att konkurrenskraftig information avslöjas är kommunikationen av 

styrkortet gentemot kunder möjlig enligt Kaplan och Norton (1996, s. 8).    

Sammanfattning och jämförelse 

Det balanserade styrkortet kommuniceras främst via möten och mail. Samtliga grupper 

är överens om är kommunikationskanalerna är bra och ser ingen anledning till 

förändring. Mellan ledningen och cheferna kommuniceras styrkortet via coachsamtal 

och interna möten. Kontorscheferna har fått mycket frihet i kommunikationen gällande 

styrkortet gentemot de anställda. Vi uppfattar att cheferna gjort ett stort jobb i att 

försöka göra styrkortet till en del av vardagen genom att hela tiden lyfta upp styrkortet. 

Samtidigt kan cheferna bli ännu bättre på att nämna styrkortet i olika sammanhang. 

Samtliga grupper anser att kontinuitet är av vikt, precis som Kaplan och Norton (1996, 

s. 8).  

 

Alla grupper har vidare som mål att det balanserade styrkortet ska bli en del av det 

vardagliga arbetet, vilket Kaplan och Norton (2001, s. 3) beskriver som viktigt. 

Samtidigt har vi fått uppfattningen av att styrkortet inte är en del av det vardagliga 

arbetet idag. Denna uppfattning delar vi med de anställda som belyser avsaknaden av en 

naturlig koppling till vardagen. De anställda kommer även med förslag om hur det kan 

underlättas att styrkortet blir en naturlig del av vardagen. Ett förslag är att det 

balanserade styrkortet sätts upp på väggen där det är möjligt att fortlöpande skriva upp, 

bocka av och sätta upp nya aktiviteter. De anställda finner det svårt att hitta tid till 

arbetet med det balanserade styrkortet och upplever det positivt när cheferna ordnar 

grupparbeten som öppnar upp för diskussion gällande styrkortet. Både ledningen och 

cheferna har mycket att jobba på för att hitta ett sätt där de anställda involveras samt att 

styrkortet blir till en naturlig del av organisationens vardag. 

 

Ledarna anser att mer tid behöver läggas på det balanserade styrkortet för att lyckas med 

en framgångsrik implementering. Samtidigt belyser ledarna vikten av kontinuitet och att 

arbetet måste få ta tid, troligtvis flera år. De menar att om mycket tid läggs på det 

balanserade styrkortet nu kan tid sparas långsiktigt. Cheferna och de anställda anser det 

viktigt att kontinuerligt arbeta med styrkortet och är medvetna om att arbetet måste få ta 

tid. Däremot anser varken de anställda eller cheferna att det läggs för lite tid på 

styrkortet, där de anställda i dagsläget ser arbetet som ett ytterligare moment i vardagen. 

Att arbetet ses som ett ytterligare moment förstärker vårt konstaterande om att styrkortet 

inte är en naturlig del av vardagen. Cheferna känner oro för att det balanserade 

styrkortet kommer uppta för mycket tid, framför allt när det gäller uppföljningar, vilket 

vi återkommer till i kommande delar. Vi kan därmed konstatera att implementeringen 

av det balanserade styrkortet är en tidskrävande process vilket Olve et al. (1999, s. 214) 

belyser. Styrkortsarbetet måste få ta tid (Ibid, s. 286), framför allt för att bli en del av 

vardagen. 

 

Samtliga grupper är överens om att avdelningens mål är kopplade till det balanserade 

styrkortet, där vissa mål har mer indirekt koppling. Cheferna och de anställda hävdar att 

individuella mål underbygger avdelningens mål och är därmed kopplade till det 

balanserade styrkortet. Ledarna menar att det finns en frihet för cheferna att koppla de 

anställdas individuella mål till det balanserade styrkortet. Här finns ett glapp mellan 

ledare och chefer, där cheferna måste se till att tydligare koppla individuella mål till 

styrkortet och göra målen förståeliga för de anställda. Ledarna anser att de anställdas 

motivation skulle höjas om individuella mål kopplades till det balanserade styrkortet.  
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De anställda menar att det balanserade styrkortet kan användas gentemot kunderna för 

att kommunicera vad banken står för. Att använda styrkortet mot kund diskuteras av 

Kaplan och Norton (1996, s. 8). Även ledarna ser möjligheten i att styrkortet används 

mot kunderna när vi påpekar det, men har inte övervägt det själva. För att använda 

styrkortet mot kunderna anser ledarna att delar av styrkortet måste anpassas, men att det 

är möjligt att kommunicera styrkortet ner till nyckelfaktornivån. Detta är något vi håller 

med om, där vi anser att vissa delar av styrkortet kan kommuniceras gentemot kund, 

men att anpassningar måste ske.     

 

 
Figur 11: Sammanfattning kommunicera och länka 

5.3.4 Verksamhetsplanering  

Anställda 

Budgetens eventuella länkning till det balanserade styrkortet är inget de anställda är 

medvetna om. Budgeten utvärderas kvartalsvis, men inte särskilt genomgående. Peter 

menar att på grund av det finansiella perspektivet i styrkortet kan en koppling mellan 

budget och styrkort vara möjlig, men det är inget de anställda har någon vidare 

information om. De anställdas osäkerhet gällande budgetens koppling till det 

balanserade styrkortet gör att vi ifrågasätter om det är meningen från ledningens sida att 

de anställda ska ha denna information.   

Chefer 

Radnor och Lovell (2003, s. 181) anser det viktigt att budgeten kopplas till de 

långsiktiga strategiska målen och således det balanserade styrkortet. Vi upplever att det 

råder osäkerhet bland kontorscheferna om det balanserade styrkortet är direkt länkat till 

budgeten eller inte. Fredric menar att kontoret inte mäts på det sättet, med vilket han 

åsyftar att avdelningens budget inte mäts i intäkter/utgifter. Jane anser att det är möjligt 

att budgeten är länkad till styrkortet. Hon menar att målen i det balanserade styrkortet 

kommer från budgeten. Vi ser osäkerheten som en svaghet, där kommunikationen borde 

förbättras. Nordea har både strategiska och finansiella mål, där de finansiella målen kan 

länkas mer till de strategiska (Kaplan & Norton, 1996, s. 10). Vi ser det som viktigt att 

medvetenheten ökar om hur kopplingen ser ut mellan finansiella och strategiska mål.   

Anställda 

•Nöjda med kommunikationen  

•Svårt att få in styrkortet i vardagen 

•Ingen stark koppling mellan individuella mål och styrkortet 

•Kontinuitet är viktigt 

Chefer 

•Stort ansvar i kommunikationen 

•Viktigt att göra styrkortet till en del av vardagen 

•Kontinuitet är viktigt 

Ledare 

•Vill koppla både avdelningens och individuella mål till styrkortet 

•Vill göra styrkortet till en del av vardagen 

•Kontinuitet är viktigt 
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Ledare 

Ledarna menar att det inte finns någon direkt koppling mellan budget och det 

balanserade styrkortet. Jens hävdar att budgeten endast är kopplad till styrkortet inom 

två områden, det finansiella perspektivet och utvecklings-/tillväxtsperspektivet. Ingen 

direkt koppling finns i övrigt. För ett framgångsrikt balanserat styrkort ska budgeten 

vara kopplad till styrkortet (Radnor & Lovell, 2003, s. 181), vilket kan vara 

problematiskt (Kaplan & Norton, 1996, s. 10). Här finns utvecklingsområden för 

Nordea eftersom endast det finansiella perspektivet och utvecklings-

/tillväxtsperspektivet har direkt koppling till budgeten i dagsläget.    

Jämförelse 

De anställda är inte insatta i om det balanserade styrkortet är kopplat till budgeten. De 

kan ana kopplingar genom det finansiella perspektivet. Cheferna menar att avdelningen 

inte mäts i termerna intäkter/utgifter, samtidigt som vissa mål i styrkortet kommer från 

budgeten. Därmed kan vi konstatera att styrkortet och budgeten är indirekt kopplade till 

varandra. Ledarna håller med om den indirekta kopplingen, då de anser att det inte finns 

en direkt koppling mellan det balanserade styrkortet och budgeten. Det finns däremot en 

koppling mellan budgeten och det finansiella perspektivet samt utvecklings-

/tillväxtsperspektivet. En framgångsfaktor för styrkortsarbetet är att budgeten är kopplad 

till styrkortet (Radnor & Lovell, 2003, s. 181), vilket gör att vi ser vissa 

utvecklingsområden inom verksamhetsplaneringen. Samtidigt får vi uppfattningen om 

att ledarna inte anser att det är en alltför stor brist i styrkortsarbetet, då de inte uttrycker 

någon direkt önskan om att koppla budgeten till det balanserade styrkortet.  

 

 
Figur 12: Sammanfattning verksamhetsplanering 

5.3.5 Uppföljning och lärande  

Anställda 

Uppföljningen av det balanserade styrkortet sker främst via interna möten, där fokus 

läggs på aktiviteter som utförts och hur utfallet blev på dessa aktiviteter. Uppföljningen 

sker någon gång i månaden. Genom att Nordea följer upp det balanserade styrkortet 

kontinuerligt kan organisationen ständigt förbättras, där det är av vikt att lärandet 

transformeras till de anställda (Sallis & Jones, 2002, s. 77-78). Att lärandet 

transformeras till de anställda möjliggör Nordea genom täta uppföljningar och ständiga 

kopplingar mot det balanserade styrkortet. Observationsstudien visar att styrkortet 

behandlas kontinuerligt på interna möten. Alla delar av styrkortet behandlas inte på 

varje möte. Sanna menar att nu läggs mycket fokus på kunder och 

Anställda 
•Inte insatta 

Chefer 

•Inga direkta mätningar 

•Indirekt koppling 

Ledare 

•Ingen direkt koppling till budgeten mer än i finansperspektivet och utvecklings-
/tillväxtsperspektivet 

•Ingen stor brist 
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medarbetare/ledarskap i och med att förändringar skett inom dessa perspektiv på grund 

av omorganiseringen, vilket gör det viktigt att få en ny stadig grund att stå på. Hon 

anser att det är bra att fokus läggs på något perspektiv/några aktiviteter, där det till slut 

kan bli en självklarhet om fokus läggs på vissa utvalda delar. Budgeten behandlas 

mestadels på kvartalsmöten, medan det balanserade styrkortet och strategin behandlas 

någon gång i månaden. Att strategin behandlas ofta möjliggör kontinuerligt strategiskt 

lärande (Kaplan & Norton, 1996, s. 13).  

 

Eftersom det balanserade styrkortet är relativt nytt har målen inte hunnit följas upp i 

någon större utsträckning. De anställda räknar med måluppföljning vid ett senare 

tillfälle. Catarina nämner att det kommuniceras om målen med att vara ”på pallen 2015” 

uppnåtts, och vad de anställda ska göra för att komma på pallen. Om målen i på pallen 

uppnåtts tas ofta upp på möten. Sanna menar dock att målen i styrkortet kan vara svåra 

att förstå och att de inte fått veta om de uppnåtts än. De anställda beskriver vidare att 

målen med kundnöjdhet är kopplat till kundnöjdhetsenkäten som görs en gång per år. 

Därmed kan det vara svårt att följa upp målen tätare. Detsamma gäller för medarbetar-

/ledarskapsperspektivet som baseras på medarbetarenkäten.  

  

Gällande förbättringsområden anser både Peter och Christer att det är viktigt att 

förtydliga aktiviteter och mål för att de enklare kan följas upp. Det är viktigt att det 

finns tydliga mål som är fastställda och godtagna (Radnor & Lovell, 2003, s. 181).  

Peter menar också att det vore fördelaktigt att ta ner målen på individnivå, ”målen är 

luddiga och därför är det viktigt att bryta ned dem på en nivå så att man kan se vad som 

krävs av mig för att vi ska uppnå målen”. Att bryta ner målen till individnivå kan vara 

ett sätt för Nordea att öka tydligheten och göra de anställda mer motiverade.  

 

Catarina önskar att delmål bör firas mer, och att kommunikationen om delmål uppnåtts 

kan förbättras och göras tydligare. Även om det balanserade styrkortet och aktiviteter 

tas upp på möten har observationsstudien visat att medarbetarna sällan belönas på annat 

sätt än i ord. Vi menar att belöningar kan öka de anställdas motivation. Kaplan och 

Norton (1996, s. 10-11) menar att det är viktigt med kortsiktiga mål som fastställer att 

arbetet sker i enhet med strategin. Att sätta delmål kan även assistera att drivarna till 

mål enklare kan urskiljas (Ibid, s. 11). Om Nordea sätter något delmål som sedan 

premieras när det uppnås kan drivarna till det målet urskiljas. Om ett delmål är att till 

exempel få in tio nya kunder, kan det enklare urskiljas om aktiviteten att lämna ut 

visitkort är drivaren till att delmålet uppnås. Om det visar sig att aktiviteten att lämna ut 

visitkort inte påverkar kundtillströmningen positivt kan det användas för att förändra 

drivarna och företagets strategi till det bättre enligt Kaplan och Norton (1996, s. 12-13). 

Att incitamentsprogram kan anknytas till det balanserade styrkortet fastställs av Kaplan 

och Norton (2001, s. 13) och Olve et al. (1999, s. 290). Detta är något Nordea kan 

förbättra, där motivation uppfattas bristande till att exempelvis uppnå det önskade läget 

”på pallen 2015”. Eftersom de anställda efterfrågar att fira delmål kan det vara ett sätt 

att göra de anställda mer motiverade till att uppnå det önskade läget.  

 

Sammanfattningsvis anser de anställda att det är för tidigt att uttala sig för mycket 

angående uppföljningen och vilken lärdom som tas från uppföljningen. Detta visar sig 

tydligt när vi frågar om utrymme för revideringar lämnas av det balanserade styrkortet. 

Samtliga anställda menar att Nordea arbetat med styrkortet för kort tid för att bedöma 

om revideringar tillåts. Det råder delade meningar om hur mycket revideringar som bör 

tillåtas. Peter menar att det som arbetats fram ska stå fast såvida inget allvarligt händer 
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som gör förändringar av styrkortet absolut nödvändiga. Samtidigt menar Catarina att 

revideringar bör göras, kanske redan nu, då hon ser svagheter i vissa parametrar i 

styrkortet. Nödvändiga justeringar är viktigt att tillåta för att uppnå strategiskt lärande 

(Kaplan & Norton, 1996, s. 13). Således är det viktigt att avväga om förändringar är 

nödvändiga för att avgöra om förändringar ska ske i styrkortet.  

Chefer 

Det balanserade styrkortet följs upp, där kontoret får uppföljningar om hur det gått både 

utfalls- och resultatmässigt. Idag genomgörs medarbetar- och kundmätningar en gång 

per år. Dessa mätningar planerar banken att genomföra oftare. Fredric menar att tätare 

uppföljningar är positivt, ”gör du saker en gång per år, då är det mycket avhängt på att 

det inte inträffat något just den tidpunkten på året. Även om det är så många som svarar 

att slumpen borde vara borträknad finns det alltid en risk, i och med den väldigt 

begränsade svarsperioden, att det kan ha inträffat saker som gör att man är mer 

negativt inställd. Det är mycket nyttigare att få en rullande kundnöjdhetsmätning”. Jane 

ser risker med allt tätare uppföljningar. En risk enligt henne är en ökad tidsåtgång på 

internt arbete istället för externt arbete mot kund. Hon upplever också att det finns risk 

att det blir en klyfta mellan regionen och Umeåkontoret, där det är enklare för regionen 

att följa upp de finansiella målen jämfört med ”mjuka värden”. Samtidigt hoppas Jane 

att kvartalsgenomgångarna ska sy ihop den beskrivna ”klyftan”.  

 

Målen i det balanserade styrkortet finns enligt Jane redan i verksamheten och 

återkopplas till henne, både när det gäller kundperspektivet, medarbetar-

/ledarskapsperspektivet och det finansiella perspektivet. Hon menar att måluppföljning 

sker genom existerande kund- och medarbetarenkäter. Fredric anser att styrkortet kan 

samla alla mål i samma dokument, där det är på gång att få realtidsmätningar på till 

exempel kundupplevelser. Tätare uppföljningar kan leda till att enklare kunna se om 

målen i det balanserade styrkortet uppnåtts samtidigt som det ger en mer sanningsenlig 

bild av bankens prestationer i realtid.  

 

Jane anser att det finns risk att för mycket tid läggs på styrkortet om parametrarna ska 

följas upp och analyseras alltför ofta. Risken är att analysen fokuserar på små detaljer 

istället för stora skillnader, ”farhågan är att vi ska hålla på och analysera utfallen 

varannan månad också, sådana utfall vi tidigare nöjt oss med att analysera en gång per 

år. Detta skulle innebära än mer internt arbete”. Genom tätare uppföljningar kan 

strategin modifieras så den reflekterar lärande i realtid (Ibid, s. 5). Genom intervjuerna 

kan vi konstatera att det inte enbart uppfattas positivt med realtidsmätningar. En 

avvägning måste göras gällande vilken mängd tid analysen av de tätare uppföljningarna 

tar. Jane fortsätter konstatera att alla smårapporter kommer innebära ökad stressnivå och 

risken är att medarbetarna känner sig tvingade att skapa nya aktiviteter för att bemöta 

varje ny rapport. Ett av motiven bakom styrkortet var att företagsledningen skulle 

spendera mindre tid på att analysera data (Mooraj et al., 1999, s. 482). Alltför täta 

uppföljningar kan göra att tidsåtgången till att analysera data inte blir mindre än innan 

det balanserade styrkortet implementerades.  

 

Jane och Fredric ser det som sitt ansvar att hålla liv i arbetet med det balanserade 

styrkortet. Fredric beskriver vidare vikten av att konsekvent och regelbundet behandla 

styrkortets olika delar, ”ett uppdrag för mig som chef och ledare är att hålla liv i 

styrkortet och det gör vi genom att vara konsekventa”. Olve et al. (1999, s. 230) 

beskriver att det är viktigt att strategin kontinuerligt behandlas för att bidra till 
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strategiskt lärande. Att kontinuerligt behandla det balanserade styrkortet är en av 

Nordeas starka sidor, mycket tack vare chefernas medvetenhet om vikten av att hålla 

styrkortet levande samt chefernas ständiga återkoppling till de anställda. Samtidigt ser 

vi en risk i att mycket ansvar läggs på cheferna i arbetet med det balanserade styrkortet, 

vilket diskuterades under kommunicera och länka.    

 

Angående förbättringsområden gällande uppföljningen kring det balanserade styrkortet 

betonar Jane återigen vikten av att de nya tätare mätningarna inte ger upphov till 

”ytterligare aktiviteter, istället för att fokusera på det vi har bestämt oss för att göra”. 

Fredric menar samtidigt att ”styrkortet måste vara ett levande dokument. Om man är 

statisk i sina aktiviteter och kör i diket, eller kommer till en återvändsgränd, måste man 

vara beredd på att ompröva dokumentet”. En avvägning måste göras i hur aktiv/statisk 

kontoret är i omarbetningen av aktiviteter. Fredric nämner att ”för mig är styrkortet så 

levande att du skulle kunna byta ut alla aktiviteter imorgon bara vi är överens om vad 

vi ska göra i övermorgon”. Jane anser även hon att styrkortet är dynamiskt, vilket 

samtidigt medför att styrkortet riskerar att ”svälla ut”. Precis som Jane tidigare nämnt i 

intervjun, menar hon att om något perspektiv läggs till måste också något perspektiv tas 

bort för att inte riskera att styrkortet blir alltför stort och således ohanterligt. 

Ledare  

Jens och Fredrik hävdar att det finns utvecklingsmöjligheter i uppföljningen. Målet är 

att hitta ett sätt att följa upp arbetet med det balanserade styrkortet kontinuerligt för att 

möjliggöra återkoppling till de anställda. Det ska vara möjligt att ge indikationer över 

hur det går för kontoret för att göra de anställda mer delaktiga i styrkortsarbetet. Fredrik 

menar att det är ett pågående arbete med att hitta en uppföljningsmodell och att de inte 

riktigt är där än. Jens ser förbättringsområden i ledningens uppföljning, ”vi vill kunna 

leverera uppföljning och resultat ända ut till de anställda. Det är först då det blir riktigt 

intressant för de anställda. Där är det vår länk som fattas”. Samtidigt saknar Jens en 

komplett uppföljningsmodell, ”riktigt bra följer vi bara upp det finansiella perspektivet. 

Resterande delar följs inte upp som jag önskar idag”. Fredrik belyser vidare att en 

komplett uppföljningsmodell skulle göra det enklare för de anställda att se den röda 

tråden. Nordea opererar i en ständigt föränderlig omgivning med komplexa strategier, 

vilket gör att strategin ständigt måste anpassas för att hållas uppdaterad (Kaplan & 

Norton, 1996, s. 12). Att hitta en komplett uppföljningsmodell där prestationer kan 

följas upp på olika nivåer som båda ledarna föreslår är fördelaktigt för att möjliggöra 

nödvändiga justeringar anpassade till rådande marknadsförhållanden. Vi håller med 

Kaplan och Norton (1996, s. 12-13) om att en komplett uppföljningsmodell kan leda till 

ökat strategiskt lärande.    

 

Idag följs arbetet med det balanserade styrkortet upp genom kvartalsmöten och även 

månadsvis via coachsamtal med kontorscheferna. Dessutom kommer 

kvartalsavstämningar med respektive kontorschef genomföras för att se hur arbetet med 

det balanserade styrkortet fortskrider. Fredrik menar att coachsamtalen är en mer öppen 

diskussion, medan kvartalsgenomgångarna presenterar hårddata på samtliga perspektiv. 

Strategin och det balanserade styrkortet behandlas därmed lika ofta som den finansiella 

budgeten vilket är av vikt för att bidra till strategiskt lärande (Olve et al., 1999, s. 230). 

En komplett uppföljningsmodell kan även leda till att orsaks- och verksanssambanden 

kan analyseras närmare samt möjliggör att förändra drivarna till de olika 

nyckelfaktorerna (Kaplan & Norton, 1996, s. 12-13).  
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Båda ledarna anser att det främst är på aktivitetsnivå som frekventa revideringar ska 

ske. Fredrik menar att ”desto längre ner i styrkortet du kommer, desto oftare tror jag att 

det bör revideras”. Det är viktigt att hantera balansen mellan stabilitet och förändring 

(Mintzberg, 1988, s. 73). De övre delarna anser Fredrik och Jens som viktigt att inte 

ändra alltför ofta, då de övre bitarna handlar om det strategiska valet som gjorts. 

Därmed kan vi konstatera att det är viktigare med stabilitet i de övre delarna av det 

balanserade styrkortet, medan aktiviteterna bör revideras mer frekvent. Jens fyller i att 

det är viktigt att lägga fokus där kontoret ligger sämre till. På det sättet kan styrkortet 

hjälpa personalen på kontoret att prioritera. Fredrik menar att om en komplett 

uppföljningsmodell skapas som inkluderar även mätningar på kontorsnivå kan det 

hjälpa till i prioriteringarna på kontoret. Det är centralt att små förändringar i 

omgivningen inte påverkar styrkortet för mycket eftersom det är viktigt att bibehålla 

stabilitet (Ibid, s. 74). Samtidigt håller vi med Jens och Fredrik om att både de övre och 

nedre delarna av det balanserade styrkortet bör förändras om så krävs.   

Sammanfattning och jämförelse 

Uppföljningarna sker kvartalsvis, men vissa mätningar görs endast årsvis. Samtliga 

grupper är medvetna om att kundnöjdhets- och medarbetarundersökningen genomförs 

årsvis, vilket försvårar kontinuerlig uppföljning. Nordea önskar genomföra dessa 

mätningar oftare för att få realtidsmätningar. Cheferna är positiva till mer kontinuerliga 

mätningar, men betonar samtidigt vikten av att inte lägga för mycket tid på att analysera 

små detaljer. Ledarna ser tätare uppföljningar som positivt. Samtidigt har ledarna inte 

hittat ett fungerande heltäckande uppföljningssystem, vilket samtliga grupper anser 

önskvärt. Att använda det balanserade styrkortet som ett styrsystem för att visa vart 

organisationen är på väg vore önskvärt. Samtidigt anser samtliga grupper att det är lite 

tidigt att uttala sig för mycket om uppföljningen eftersom banken är i ett tidigt skede där 

styrkortet nyligen implementerats i verksamheten. Denna uppfattning är naturlig 

eftersom implementeringsprocessen är tidskrävande (Olve et al., 1999, s. 214).  

 

Idag följs endast det finansiella perspektivet upp på ett bra sätt enligt ledarna. Ledarna 

är medvetna om vikten av att hitta en bra uppföljningsmodell där den röda tråden kan 

följas, vilket kan öka det strategiska lärandet enligt Kaplan och Norton (1996, s. 12-13). 

Samtidigt ser inte de anställda och cheferna det finansiella perspektivet som det 

viktigaste perspektivet. Ledningen har ambitionen att resultaten på kontorsnivå ska 

kunna användas för att prioritera. Således kan vi konstatera att en mer komplett 

uppföljningsmodell behövs för att följa upp samtliga perspektiv genomgående, vilket 

kan motivera de anställda. Gällande motivation önskar de anställda tydliga delmål och 

att delmålen firas när de uppnås. De anställda anser även i enhet med Radnor och Lovell 

(2003, s. 181) att tydligare och godtagna delmål kan vara enklare att följa upp.      

 

Samtliga grupper anser det viktigt att tillåta revideringar av det balanserade styrkortet. 

Enligt Kaplan och Norton (1996, s. 12-13) kan revideringar möjliggöra strategiskt 

lärande. Vidare ska revideringar vara möjliga på alla nivåer i styrkortet, men främst på 

aktivitetsnivå. Det är mer viktigt med stabilitet i de övre delarna av styrkortet enligt alla 

grupper. Således kan vi konstatera att en avvägning bör göras mellan 

stabilitet/förändring vid avgörandet om revideringar av det balanserade styrkortet ska 

ske. Vikten av denna avvägning betonas även av Mintzberg (1988, s. 73).  

 



KAPITEL 5 

72 
 

  

Figur 13: Sammanfattning uppföljning och lärande 

5.3.6 Fördelar och nackdelar  

Anställda 

Peter anser att den största fördelen med det balanserade styrkortet är möjligheten att 

vara med och påverka dess utformning. Detta håller Christer med om och belyser 

samtidigt vikten av att se medarbetarna samt utnyttja deras kreativitet genom att göra 

medarbetarna delaktiga. Delaktigheten som Peter och Christer belyser kan anknytas till 

Olve et al. (1999, s. 286) som menar att delaktighet är en framgångsfaktor för 

styrkortsarbetet. Dessutom tycker Christer att lokal styrning är viktigt och är positiv till 

att styrkortet är kopplat specifikt till regionen. Den största fördelen som Sanna ser är att 

”styrkortet finns på papper, det finns tydliga saker och direktiv hur vi ska göra och det 

är saker vi själva faktiskt fått ta fram”. Således är det bra att styrkortet är konkret, vilket 

också Catarina instämmer i där hon menar att personalen gör konkreta saker för att nå 

mätbara mål. Precis som Kaplan och Norton (1996, s. 3) menar är det viktigt med 

mätbara mål, vilket Nordea verkar lyckats med. Vidare anser Catarina att styrkortet är 

bra för ledarna där hon tror att ledningen kan ha nytta av att på något sätt kunna mäta 

vad de anställda gör.   

 

En genomgående åsikt är att styrkortet kan bli för stort med sina fem perspektiv, fyra till 

fem nyckelfaktorer kopplade till varje perspektiv och dessutom en till fyra aktiviteter 

kopplade till varje nyckelfaktor. Sanna säger, ”det är så otroligt mycket saker så det är 

ganska svårt att hålla konkret och levande för man glömmer bort vad som står i det”. 

Catarina håller med om detta, där hon anser att det vore bra om styrkortet kunde hjälpa 

de anställda att prioritera. Hon menar att om styrkortet leder till alltför många aktiviteter 

som måste utföras på de anställdas arbetstid, kan det bli en nackdel med styrkortet. 

Christer ser egentligen inte någon tid till att arbeta med det balanserade styrkortet, utan 

betonar vikten av att cheferna håller det levande på möten för att kontinuerligt arbeta 

och förbättra styrkortet. Precis som Kaplan och Norton (1996, s. 8) menar Christer att 

kontinuitet är viktigt för att styrkortsarbetet ska fungera.   

 

En annan nackdel som Sanna nämner är att styrkortet kan stressa medarbetarna eftersom 

det är många mål som ska uppnås. Målen i styrkortet måste vara tydliga (Olve et al., 

1999, s. 289-290). Vi uppfattar att målen i det balanserade styrkortet är något diffusa för 

de anställda i dagsläget. Diffusa mål kan vara en anledning till ökad stress, vilket visar 

Anställda 

•Tydligare delmål och belöning 

•Avvägning mellan stabilitet och förändring 

Chefer 

•Positiva till kontinuerliga uppföljningar, men inte för detaljerat 

•Oro för att för mycket tid kommer läggas på uppföljningar 

•Avvägning mellan stabilitet och förändring 

Ledare 

•Positivt med tätare uppföljningar 

•Önskar en komplett uppföljningsmodell 

•Avvägning mellan stabilitet och förändring 
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på vikten av att målen verkligen är tydliga. Om målen inte är tydliga finns dessutom 

risk för suboptimering (Olve et al., 1999, s. 82), vilket ytterligare förstärker vikten av 

tydliga mål. Sanna menar att det hade varit bra om skapandet av styrkortet inte varit en 

”top-down”-process, utan anser att personer från olika avdelningar kunde involverats 

vid utvecklingen av styrkortet. Olve et al. (1999, s. 287) rekommenderar att personer 

från olika avdelningar ska delta i skapandet av det balanserade styrkortet. Genom att 

mer naturligt involvera de anställda i arbetet hade det varit möjligt att dels göra arbetet 

mer effektivt och aktivt, men också att lite av ansvaret fördelas från chefer till de 

anställda.  

 

Även Christer menar att styrkortet tar tid från andra arbetsuppgifter, men anser ändå att 

det är värt tiden det tar. Styrkortsarbetet är tidskrävande (Ibid, s. 214), vilket förstärks 

genom det Christer belyser. För att styrkortet ska bli framgångsrikt måste 

implementeringen få ta tid (Ibid, s. 286). Sammanfattningsvis ser de anställda inga 

större nackdelar med styrkortet än så länge, men det finns förbättringsområden som bör 

beaktas.        

Chefer 

En fördel med det balanserade styrkortet är enligt Fredric att medarbetarna känner igen 

det som står i styrkortet. Han känner en oerhörd styrka i styrkortet. Samtidigt nämner 

Fredric att det är för tidigt att säga vad som fungerar bra kontra mindre bra med det 

balanserade styrkortet. Vi kan än en gång konstatera att styrkortsarbetet är tidskrävande 

(Ibid, s. 214), då Nordea inte sett effekten av styrkortet än. Jane anser att den största 

fördelen med det balanserade styrkortet är tryggheten och faktumet att alla aktiviteter 

och prioriteringar samlas i ett dokument. Hon hoppas att styrkortet ska ”hjälpa till att 

prioritera i vardagen”. Jane tar upp ett exempel där hon på ett smidigt sätt tagit hjälp av 

det balanserade styrkortet för att ta beslut i enhet med det balanserade styrkortet. Att 

använda det balanserade styrkortet som ett prioriteringsverktyg anser vi kan öka både 

användbarheten och medvetenheten gällande styrkortet.     

 

Den största funderingen Jane har kring det balanserade styrkortet är risken att det blir 

för stort, ”det är ett gränsfall att vi har famlat kring lite för mycket, less is more”. En 

annan nackdel enligt Jane är att det på Sverigenivå skulle vara bra om samtliga regioner 

använder det balanserade styrkortet för att underlätta kommunikationen och 

uppföljningen, ”i en stor organisation är det viktigt att koncernen använder samma 

form av terminologi och modeller”. Angående nackdelar belyser Fredric återigen vikten 

av att de anställda får tid att anpassa sig till förändringen som det balanserade styrkortet 

medför, där Fredric tror att styrkortet kan bli spetsigare allt eftersom. Det är viktigt att 

de anställda får tid att anpassa sig till styrkortet (Ibid, s. 286). Fredric anser ”att det ska 

komma idéer som ingen tänkt på, som verkar helt befängda, men där det händer något 

när vi gör de här sakerna. Jag tror och hoppas att det kommer finnas utrymme för att 

vara kreativ”. Det Fredric belyser samstämmer med Radnor och Lovells (2003, s. 181) 

rekommendation om en teambaserad problemlösningsstrategi där alla får komma till 

tals.     

Ledare 

De största fördelarna Jens ser med det balanserade styrkortet är ”den röda tråden, att 

det ger stöd till prioriteringar och att det möjliggör tydligt ledarskap”. Fredrik håller 

med om att den röda tråden är fördelaktigt med styrkortet. En annan fördel Fredrik ser 

är att styrkortet är konkret. Jens anser att styrkortet är lagom stort och underlättar 

eftersom det samlar alla aktiviteter på samma ställe. Jens belyser vidare, ”modellen är 



KAPITEL 5 

74 
 

bara en modell, det är som ett verktyg, det finns inget värde förrän du lärt dig använda 

dem. Vi måste ge oss tid för att implementera styrkortet, att inte se den som en sanning, 

utan som ett verktyg”. Att styrkortsarbetet måste få ta tid är som vi tidigare belyst av 

stor vikt (Olve et al., 1999, s. 286).    

 

Fredrik anser att det är en utmaning att behandla det balanserade styrkortet 

kontinuerligt, där tidsaspekten är av betydelse. Kontinuiteten är genomgående en 

nyckelfaktor för ett lyckat arbete med det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 

1996, s. 8). Styrkortsarbetet tenderar att ta mycket tid, samtidigt som det egentligen är 

tidsbesparande eftersom det balanserade styrkortet samlar samtliga befintliga aktiviteter 

på samma ställe. En annan utmaning är återkopplingen och att skapa ett komplett 

återkopplingssystem som vi diskuterat ovan. Fredrik anser även att det finns 

förbättringsområden, ”att täppa till glappen mellan till exempel regionen och 

kontoren”. Det är viktigt att så många chefer som möjligt är med i framtagandet av 

styrkortet (Ibid, s. 7-8). Vi anser det viktigt att också bibehålla ett konstant 

informationsflöde från ledningen och nedåt i organisationen eftersom det balanserade 

styrkortet ständigt uppdateras och förändras. Detta förstärks genom Olve et al. (1999, s. 

247) som menar att kommunikation måste ske både upp- och nedåt i organisationen. 

Jens menar att det finns risk att styrkortet upplevs för komplext och byråkratiskt. 

Samtidigt kan det balanserade styrkortet upplevas vara för mycket modell och för lite 

”action”, vilket kan vara utmanande att motbevisa.     

Sammanfattning och jämförelse 

De anställda ser känslan av delaktighet som den största fördelen med det balanserade 

styrkortet. Vidare anser de anställda att det är bra att styrkortet är konkret. Både de 

anställda och cheferna ser att styrkortet riskerar att bli för stort och komplext, vilket 

skulle försvåra användningen av styrkortet. Dessutom ser dessa grupper en risk att 

arbetet med det balanserade styrkortet tar för lång tid. Samtliga grupper anser att en 

fördel med styrkortet är att det samlar alla aktiviteter på samma ställe och kan fungera 

som ett hjälpmedel i den dagliga prioriteringen. De anställda har hittills inte upplevt att 

styrkortet hjälper dem att prioritera i någon större utsträckning, utan ser det snarare som 

ytterligare ett moment i vardagen.  

 

Cheferna och ledarna anser att den röda tråden är en av fördelarna med det balanserade 

styrkortet. Det vi kan konstatera är att ingen grupp ser några direkta nackdelar med 

styrkortet, utan enbart förbättringsområden. Utmaningen är enligt ledarna att 

kontinuerligt behandla styrkortet. Cheferna anser att det måste finnas utrymme för nya 

idéer och kreativitet för att få ut maximal effekt av det balanserade styrkortet. Samtliga 

grupper anser att styrkortsarbetet är i ett för tidigt skede för att uttala sig helt om 

fördelar respektive nackdelar. Vi instämmer därmed i att styrkortsarbetet är 

tidskrävande (Ibid, s. 214) och att det måste få ta tid (Ibid, s. 286).    

 



EMPIRI OCH ANALYS 

75 
 

 
Figur 14: Sammanfattning fördelar och nackdelar 

 

5.4 Teori- och analysmodell 
Den utvecklade teori- och analysmodellen utgår från figur 7: Teori- och analysmodell 

som återfinns i slutet av den teoretiska referensramen. Modellen visar tydligt vad som 

framkommit i analysen och leder således till studiens slutsatser. Den vita texten är de 

huvudpunkter som framkommit genom litteraturgenomgången för den teoretiska 

referensramen. Den gröna texten är de punkter som vi har uppmärksammat genom 

empirin och analysen. Slutligen syftar den röda texten till de delar som inte varit lika 

viktiga som den ursprungliga teorin belyser. Teori- och analysmodellen presenteras på 

nästa sida.  

 

 

Anställda 

•Fördel med en känsla av delaktighet 

•Riskerar att bli för stort 

Chefer 

•Den röda tråden är en fördel 

•En fördel att samla allt på ett ställe 

•Riskerar att ta för mycket tid 

•Måste finnas utrymme för kreativitet 

Ledare 

•Den röda tråden är en fördel 

•En fördel att samla allt på ett ställe 

•Tenderar att ta mycket tid 
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Figur 15: Utvecklad teori- och analysmodell

Balanserat 
styrkort i 

bankbranschen 

Översätta visionen 

•Enhetlig syn på vision/ 
strategi 

•Anknytet till mål och mått 

•Positivt med lokal vision i en 
stor organisation 

•Viktigt att göra samtliga 
grupper motiverade för att 
uppnå visionen 

•Använd endast ett styr-
system 

•Viktigt med koppling mellan 
strategi och vision 

Kommunicera & länka 

•Kommunikation upp- och 
nedåt 

•Kontinuerlig information 

•Tillgängligt för alla 

•Länka målen 

•Viktigt med naturlig koppling 
till vardagen 

•Justeringar nödvändiga för 
att använda mot kund 

•Operativ kommunikation i 
vardagen 

Verksamhetsplanering 

•Integrera i finansiell plan 

•Koppla budgeten 

•Planera mot målen 

•Svårt att koppla samtliga 
perspektiv mot budgeten 

•Kan finnas indirekt koppling 
mellan budget och styrkortet 

Uppföljning och lärande 

•Återkoppling och lärande i 
realtid 

•Teambaserad problem-
lösning 

•Kontinuerlig behandling av 
strategin 

•Tätare uppföljningar ökar 
motivationen 

•Inte för täta uppföljningar, 
kan ta för mycket tid 

•Komplett uppföljningsmodell 

•Avvägning mellan stabilitet 
och förändring 

•Tydliga delmål /uppföljning 
motiverar de anställda 

Fördelar Nackdelar 

 Finns orsaks- och verksanssamband. Utmaning att urskilja de 
exakta sambanden.  

 Viktigt att samtliga grupper involveras 

 Krävs kontinuitet 

 Tidskrävande vid implementeringen 

 Tidskrävande att göra det till en del av vardagen 

 Samlar bankens aktiviteter, prioriteringar och mål i ett dokument 

 Tänkt som ett förenklings- och effektiviseringsdokument 

 Det perspektiv individen brinner för är viktigast  

 Stort ansvar för cheferna att hålla styrkortet vid liv 

 

 Mäter företagets hela 
prestationer 

 Känslan av delaktighet 
bland de anställda 

 Den röda tråden i 
organisationen 

 Samlar allt på ett ställe 
 Ger en plattform för 

kreativitet 

 Svårt att mäta mot 
konkurrenter 

 Avsaknad av exakta 
orsaks- och 
verksanssamband 

 Riskerar att bli för stort, 
och komplext  

 Tenderar att ta mycket tid 
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6 Avslutning 
Avslutningen syftar till att illustrera vad denna studie kommit fram till. Kapitlet inleds 

med att fastställa slutsatserna från empiri- och analysdelen. Slutsatserna är uppdelade i 

samma kategorier som empiri- och analyskapitlet för att bibehålla den röda tråden. Vi 

avslutar kapitlet med en avslutande diskussion, belyser studiens bidrag och ger 

slutligen förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Allmänt om det balanserade styrkortet 

Vi kan konstatera att det finns skillnader mellan hur anställda, chefer och ledare 

uppfattar samt ser på användningen av det balanserade styrkortet. Att det finns olika 

uppfattningar ser vi som naturligt eftersom banker vanligen är stora organisationer där 

arbetsuppgifterna hos de olika grupperna skiljer sig från varandra. Även om det finns 

skillnader mellan dessa roller är det viktigt att samtliga grupper känner sig involverade i 

arbetet med det balanserade styrkortet och dess innehåll för att uppnå goda resultat. 

Nordea har lyckats göra samtliga grupper delaktiga i framtagandet och det dagliga 

arbetet med det balanserade styrkortet. Utmaningen är att göra det balanserade 

styrkortet till en naturlig del av vardagen på banken. Vi håller med Nordea om att det är 

viktigt att ge styrkortsarbetet tid. Tidigare forskning visar att implementeringen av det 

balanserade styrkortet är tidskrävande. Vi kan dra slutsatsen att det krävs flera år innan 

styrkortet blir en del av vardagen i en stor organisation som Nordea.  

 

Vår studie visar att det är en fördel att det balanserade styrkortet samlar bankens 

aktiviteter, prioriteringar och mål i ett dokument. Vi kan urskilja skillnader mellan de 

olika grupperna där de anställda uttrycker att det balanserade styrkortet hittills inte 

hjälpt dem att prioritera i vardagen. De anställda känner att styrkortsarbetet är ett 

ytterligare moment som tar tid, istället för att se det som en hjälp i det vardagliga 

arbetet. Cheferna ser en risk i att för mycket tid kommer läggas på det balanserade 

styrkortet, samtidigt som de har insett styrkortets värde vid en lyckad implementering. 

Ledarna anser att styrkortsarbetet måste få ta tid för att bli en naturlig del av vardagen 

och har insett styrkortets värde. Vi kan därmed dra slutsatsen att det krävs mycket tid 

och utbildning för att det balanserade styrkortet ska hjälpa till att prioritera och därav 

effektivisera samtliga gruppers dagliga arbete. Vidare är de anställda mer skeptiska till 

det balanserade styrkortet än cheferna och ledarna, vilket kan bero på att de anställda 

inte fått lika mycket tid att bearbeta det balanserade styrkortet.  

 

Teorin fastställer att två perspektiv ofta ses som viktigare än de övriga. Genom vår 

studie kan vi dra slutsatsen att det perspektiv som den enskilde anser viktigast är 

perspektivet personen brinner för och som ligger närmast dennes arbetsområden. Inom 

Nordea och bankbranschen är mycket av de anställdas arbete riktat mot kunderna, vilket 

medför att kundperspektivet uppfattas som det viktigaste perspektivet för de anställda. 
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Vidare ligger medarbetar-/ledarskapsperspektivet nära de anställdas dagliga arbete. De 

anställda har även nämnt detta perspektiv som viktigt. Cheferna har liknande 

prioritering, då deras tjänst också innebär mycket kundkontakt. Cheferna värderar 

medarbetar-/ledarskapsperspektivet högt vilket vi anser naturligt eftersom cheferna 

arbetar med medarbetare och ledarskap dagligen i deras roll. Ledarna är den enda grupp 

som ser det finansiella perspektivet som ett av de viktigaste perspektiven. Det kan 

förklaras genom att ledarna arbetar närmare resultatet än cheferna och de anställda. 

Ledarna har mycket kontakt med chefs- och ledarskapsfrågor, vilket kan förklara att 

ledarna ser medarbetar-/ledarskapsperspektivet som viktigt.  

 

Vår rekommendation är att organisationen lyfter upp dessa skillnader och fördelar 

ansvaret efter intressen eftersom resultatet ofta blir bättre när samtliga arbetar med det 

de brinner för. Att få arbeta med de perspektiv som ligger nära sitt arbetsområde kan 

öka motivationen och ytterligare hjälpa till att prioritera hos samtliga grupper. En 

tydligare prioritering är fördelaktigt eftersom de anställda och cheferna ser en risk i att 

styrkortsarbetet blir alltför tidskrävande. Det som inte nämns i teorin, men är tydligt i 

intervjuerna och observationerna är att det läggs stort ansvar på cheferna när det gäller 

att hålla styrkortet vid liv. Vi ser ansvarsfördelningen som en risk eftersom 

styrkortsarbetet idag hänger på ett fåtal personer och skulle rekommendera att ansvaret 

istället fördelas ut bland de anställda på ett tydligt sätt. Vi kan genom det vi konstaterat i 

föregående stycke gällande perspektiven rekommendera att olika grupper har ansvar för 

olika perspektiv. 

6.1.2 Strategi och vision 

Samtliga grupper är införstådda i både bankens internationella och lokala vision. Att 

banken utvecklat en lokal vision ses som positivt. Vi kan genom intervjuerna fastställa 

att en mer lokalt förankrad vision ökar motivationen hos de anställda eftersom det är 

enklare att översätta en lokal vision till operationella termer som alla förstår. Genom 

intervjuerna är det enkelt att se att strategin och visionen har tydlig koppling. Vi kan 

konstatera att Nordea inte har kommunicerat skillnaden mellan strategi och vision 

tydligt. Detta är inte ett problem eftersom samtliga anställda har en tydlig bild över vart 

banken är på väg och hur banken strävar efter att bli uppfattad, vilket kännetecknar en 

lyckad översättning av visionen (Olve et al., 1999, s. 68).    

 

För att undvika förvirring och suboptimering är det viktigt att endast ett styrsystem 

används. Nordea har lyckats med detta eftersom banken samlat övriga styrningsverktyg 

och rapporter under det balanserade styrkortet. Vi kan vidare fastställa att det är viktigt 

att målen kopplas till det balanserade styrkortet, vilket behandlas vidare under 

nästkommande rubrik.  

6.1.3 Kommunicera och länka 

I teorin är kontinuitet en viktig faktor för lyckad kommunikation (Kaplan & Norton, 

1996, s. 8). Vikten av kontinuitet bekräftas genom både intervjuerna och 

observationerna. Studien visar att det är viktigt att styrkortet blir en naturlig del av det 

vardagliga arbetet. Det balanserade styrkortet ska kunna användas ut mot externa 

intressenter (Ibid, s. 8). Denna studie fastställer att justeringar måste göras för att det 

balanserade styrkortet ska kunna användas mot exempelvis kunderna. Vidare är det 

viktigt med operativ kommunikation i vardagen gällande det balanserade styrkortet. 

Med operativ kommunikation menas att styrkortet görs till en del av vardagen, och inte 

något som tid särskilt måste sättas av till. Vidare måste styrkortet göras tillgängligt för 

alla, vilket denna studie bekräftar. De anställda efterfrågar att till exempel sätta upp det 
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balanserade styrkortet på väggen för att kunna följa upp, bocka av och förnya 

aktiviteterna allt eftersom. Vi har tidigare fastställt att det är viktigt att målen kopplas 

till det balanserade styrkortet. I inledningsskedet är det viktigt att avdelningens mål 

kopplas till styrkortet. Vi anser att individuella mål måste kopplas till det balanserade 

styrkortet för att styrkortet ska bli en del av det vardagliga arbetet.   

6.1.4 Verksamhetsplanering 

Vi kan fastställa att det är viktigt att styrkortet integreras i den finansiella planen. 

Däremot ser vi ingen efterfrågan hos någon av grupperna att budgeten tydligt länkas till 

det balanserade styrkortet. Planering mot målen är naturligt via det balanserade 

styrkortet, då målen kopplas till olika nyckelfaktorer och aktiviteter som underbygger 

målen och slutligen visionen. Vi kan konstatera att det är svårt att koppla vissa 

perspektiv mot budgeten. För detta krävs en mer komplett uppföljningsmodell vilket 

behandlas vidare under uppföljning och lärande. Genom intervjuerna har det 

framkommit att målen i det balanserade styrkortet ofta utgår från budgeten. Budgeten är 

därmed indirekt kopplad mot det balanserade styrkortet, men den direkta kopplingen 

upplevs inte lika viktig som tidigare forskning kommit fram till.    

6.1.5 Uppföljning och lärande 

Teorin menar att återkoppling och lärande ska ske i realtid (Kaplan & Norton, 1996, s. 

5). Genom intervjuerna framkom att cheferna och ledarna vill ha mer realtidsmätningar. 

Cheferna uttrycker samtidigt att det finns risk att för mycket tid läggs på internt arbete 

för att analysera små skillnader i de tätare uppföljningarna. Vi kan konstatera att det är 

viktigt med teambaserad problemlösning för att samtliga ska känna sig delaktiga. Vad 

som också framkommit är att Nordea för tillfället saknar en komplett 

uppföljningsmodell. Det vore önskvärt att hitta ett sätt att följa upp alla olika perspektiv 

för att kunna ge banken en värdemätare om i vilken riktning organisationen är på väg. 

För ett framgångsrikt styrkortsarbete kan vi dra slutsatsen att det är nödvändigt med en 

komplett uppföljningsmodell där alla perspektiv följs upp kontinuerligt.  

 

De anställda efterfrågar tydligare delmål och någon typ av belöning när delmålen 

uppnås. Belöningar anser vi vara ett bra sätt för att motivera de anställda att uppnå 

målen. Tydligare mål som är lättförståeliga, konkreta och associeras med någon 

belöning kan fungera som ett incitament för att göra personalen mer motiverad och 

förbättra prestationerna. Vidare är det viktigt med en avvägning mellan stabilitet och 

förändring, där det framkommit att det är mer nödvändigt med kontinuerliga 

förändringar i de nedre delarna av det balanserade styrkortet. Det är viktigt att inte 

förändra för mycket i de övre delarna av styrkortet, då en viss stabilitet måste finnas 

gällande organisationens strategiska inriktning.   

6.1.6 Fördelar och nackdelar 

Den största fördelen med det balanserade styrkortet som framkommer i intervjuerna är 

den röda tråden som styrkortet ger. Det ses som positivt att samla alla olika aktiviteter, 

mål och vision på ett ställe då det ger en bra översiktsbild. På sikt hoppas grupperna att 

styrkortet ska vara tidsbesparande och hjälpa till att prioritera i vardagen. En annan 

fördel är att det balanserade styrkortet får samtliga grupper att känna sig delaktiga i 

organisationens mål och vision. Dessutom är det balanserade styrkortet en bra plattform 

för kreativitet och teambaserad problemlösning för att utnyttja alla medarbetares olika 

kompetenser.  
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Vår studie validerar svårigheten att göra exakta mätningar mot konkurrenter. Vi kan 

fastställa att det är svårt att urskilja exakta orsaks- och verksanssamband, precis som 

kritiken kring det balanserade styrkortet diskuterar. Det finns vidare risk att styrkortet 

kan bli för stort och komplext. Denna risk belyser samtliga grupper, vilket vi håller med 

om. Ett stort styrkort ökar även risken att styrkortsarbetet blir allför tidskrävande. En 

nyckel till framgång är att integrera det balanserade styrkortet i det vardagliga arbetet så 

det inte upplevs som något som tar extra tid.   

6.2 Avslutande diskussion  
Nordea använder det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg, där de arbetar med alla fyra processer för att lyckas. 

Genom den utvecklade teori- och analysmodellen är det enkelt att se hur Nordea 

använder det balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. 

Att använda det balanserade styrkortet som ett komplett styrningsverktyg är en 

tidskrävande process som kan ta flertalet år, där Nordea fortfarande har en bit kvar till 

en framgångsrik användning. Genom denna studie kan vi urskilja vissa 

framgångsfaktorer.  

 Integrera alla parter och göra styrkortet till en del av vardagen 

 Tålamod, måste få ta tid 

 Viktigt med en komplett och hanterbar uppföljningsmodell 

 Tydliga delmål som motiverar de anställda 

 Fördela ansvaret för att hålla det balanserade styrkortet vid liv 

6.3 Studiens bidrag 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget med denna studie är att slutsatserna kan bidra till teorin om hur 

det balanserade styrkortet används som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg 

inom bankbranschen. Studiens teoretiska bidrag kan enkelt urskiljas genom den 

utvecklade teori- och analysmodellen som presenterades i slutet av empiri- och 

analyskapitlet. Vi bidrar vidare till teorin genom att belysa skillnader mellan olika 

grupper i en organisation gällande hur det balanserade styrkortet uppfattas och används. 

Vår studie bekräftar tidigare studier då den fastställer att det balanserade styrkortet är 

företagsspecifikt och så även implementeringen av det. Det vi saknade i den behandlade 

teorin och som framkommit i denna studie är vikten av tidsaspekten och kontinuitet. 

Dessa delar är för oss centrala för ett framgångsrikt styrkortsarbete och något tidigare 

forskning inte belyser fullt ut. De behandlade teorierna rekommenderar en ”top-down”-

process i implementeringen av det balanserade styrkortet. Att använda en ”top-down”-

process är nödvändigt i en stor organisation för att framtagningen inte ska ta alltför lång 

tid och för att ledningen får chansen att tydligt visa vart organisationen är på väg. När 

de övre delarna tillskrivits på det balanserade styrkortet har vi konstaterat att det är 

viktigt att fördela ut ansvaret kring exempelvis aktiviteter och mål för att fler personer i 

organisationen ska känna ett ansvar att hålla styrkortet vid liv.  

 

Det teoretiska hålet som fortfarande måste fyllas är bristen av en tydlig och komplett 

uppföljningsmodell. Genom vår studie framkommer att det finns behov av en komplett 

uppföljningsmodell där styrkortsarbetet kan följas upp över tid. Vidare har det 

framkommit att det är viktigt med delmål för att de anställda ska motiveras, vilket inte 

belysts i tidigare forskning. Dessa ovanstående punkter, tillsammans med teori- och 

analysmodellen, visar på vår studies teoretiska bidrag.   



AVSLUTNING 

81 
 

6.3.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget är de rekommendationer vi kan ge Nordea gällande deras arbete 

med det balanserade styrkortet. Många av de rekommendationer vi ger Nordea är 

samtliga grupper överens om och kräver enbart ett förtydligande. Vi ämnar belysa vad 

Nordea gjort bra i sitt styrkortsarbete och vilka utvecklingsområden som finns. Vi vill 

slutligen väcka tankar hos liknande organisationer om hur det balanserade styrkortet kan 

användas och vad det finns för skillnader i uppfattningen gällande styrkortet mellan 

olika grupper. Det är viktigt att dessa skillnader tas i beaktning.      

6.4 Förslag till framtida forskning 
Vi anser att teorin gällande orsaks- och verksanssamband samt hur en komplett 

uppföljningsmodell kan utformas behöver förstärkas gällande användningen av det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt verksamhetsstyrningsverktyg. Samtliga parter 

i vår studie är överens om att det finns orsaks- och verksanssamband mellan 

perspektiven. Det återstår ett utmanande arbete i att bygga en modell där det tydligt 

framgår hur de olika perspektiven samvarierar. En sådan modell skulle vara av stort 

värde för de organisationer som idag använder det balanserade styrkortet eftersom det 

möjliggör att mer konkreta samband kan urskiljas och analyseras. Ett samband kan vara 

exempelvis hur en ny eller nöjdare kund påverkar övriga delar av organisationen. 

Avsaknaden av dessa orsaks- och verkanssamband är också kritik som tidigare riktats 

mot det balanserade styrkortet. Vidare skulle det vara intressant att studera hur en 

komplett uppföljningsmodell kan utformas och om det är möjligt att integrera orsaks- 

och verksanssambanden i uppföljningsmodellen. Motivationsteorier skulle även behöva 

utvecklas för att undersöka hur personer i organisationen kan motiveras till att arbeta 

med det balanserade styrkortet kontinuerligt. De anställdas motivation är viktigt 

eftersom vi ser det som en nyckel att alla strävar åt samma håll för att bidra till ett 

framgångsrikt balanserat styrkort. 
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7 Sanningskriterier 
I detta kapitel har vi utgått från sanningskriterierna tillförlitlighet, äkthet och 

överförbarhet som föreslås inom kvalitativ forskning. Vi avser att redogöra för 

sanningskriterierna för att visa på medvetenhet och öka studiens trovärdighet.  

 

7.1 Tillförlitlighet 
För att bedöma studiens tillförlitlighet har vi utgått från fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Respondentvalidering 

och triangulering är två sätt för att öka trovärdigheten. (Bryman, 2011, s. 354) Vi har 

använt båda dessa metoder för att säkerställa trovärdigheten. För 

respondentvalideringen har vi skickat ut våra tolkningar av intervjuerna till 

respondenterna och fått dessa godkända. I observationsstudien har vi ställt frågor för att 

säkerställa att vi uppfattar olika situationer på samma sätt som observationsobjekten. 

Trianguleringen har bestått av att vi först genomfört observationer och sedan intervjuer, 

vilket benämns som datatriangulering (Johansson Lindfors, 1993, s. 131). Genom att 

kombinera observationerna med intervjuerna validerar vi att intervjusvaren 

överensstämmer med det som framkommit i observationerna.  

 

Observationsstudien har inte genererat någon statistisk data vilket kan minska 

trovärdigheten. Samtidigt var inte syftet med observationerna att få en konkret bild av 

verkligheten klädd i siffror, utan snarare en förståelse för arbetet på kontoret. 

Avsaknaden av statistisk data kan även påverka överförbarheten. Det är viktigt att 

nämna att detta är en fallstudie, samtidigt som det balanserade styrkortet är 

företagsspecifikt, vilket kan minska överförbarheten. Genom att tydligt beskriva 

studiens tillvägagångssätt och resultat avser vi att öka överförbarheten. Överförbarheten 

diskuteras vidare under generaliserbarhet. Pålitligheten handlar om att kritiskt granska 

samtliga delar av studien (Bryman, 2011, s. 355). Vi avser att öka studiens pålitlighet 

genom att vi under hela studien antagit ett kritiskt förhållningssätt samtidigt som vi 

detaljerat redogjort för samtliga delar i studien. Vi är medvetna om svårigheterna att 

förhålla oss helt objektivt, speciellt på grund av våra förkunskaper i ämnet. Denna 

medvetenhet stärker studien eftersom vi genom att förstå svårigheterna med att uppnå 

fullständig objektivitet kan undvika att medvetet påverka studien.    

7.2 Äkthet 
Även studiens äkthet baseras på en rad delkriterier, rättvisande bild samt ontologisk, 

pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet (Ibid, s. 357). Genom att vi strävar efter 

objektivitet kan vi förstärka att studien ger en rättvisande bild. För att ge en rättvisande 

bild av de olika grupperna som studerats har vi intervjuat samtliga grupper. Samtliga 

tillfrågade intervjupersoner har ställt upp vilket förstärker den rättvisande bilden, då 

risken minskar att personer med en viss inställning inte intervjuas. För att förstärka att 

studien ger en rättvisande bild har vi vid intervjuerna ställt följdfrågor för att försäkra 

oss om att vi uppfattar saker på samma sätt som respondenten. Den ontologiska och 

pedagogiska autenticiteten syftar till respondentens förståelse för sin egen respektive 
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andras situation (Bryman, 2011, s. 357). Den ontologiska autenticiteten säkerställs 

genom att vi ställt följdfrågor för att få respondenterna att tänka till och vara 

självkritiska för att förstå sin egen verklighet bättre. Genom att delge studiens resultat 

till samtliga respondenter ökar både den ontologiska och pedagogiska autenticiteten 

eftersom respondenterna genom att ta del av studien kan öka förståelsen för både sin 

egen och andras situation. Den förståelse som studien bidrar med ökar även möjligheten 

till att förändra sin egen situation, vilket benämns som katalytisk autenticitet (Ibid, s. 

357). Den taktiska autenticiteten har förbättrats eftersom studien kommer med konkreta 

förslag på hur arbetet med det balanserade styrkortet kan utvecklas på banken (Ibid, s. 

357).       

7.3 Överförbarhet       
Kvalitativ forskning baserad på ett fåtal fall genererar inte generaliserbar kunskap 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 47). Inom den kvalitativa forskningen behandlas istället 

överförbarhet, där teorins användbarhet snarare än sanningshalten diskuteras. 

Överförbarheten baseras därmed på om den utvecklade teorin kan överföras till andra 

liknande situationer. (Ibid, s. 169) Det balanserade styrkortet är som tidigare nämnt 

företagsspecifikt, vilket begränsar överförbarheten till andra organisationer. Vi anser 

ändå att slutsatserna är överförbara i viss utsträckning, framför allt inom bankbranschen, 

men även till andra vinstdrivande organisationer. Slutsatserna är främst överförbara till 

stora organisationer med många affärsdelar där uppfattningarna om det balanserade 

styrkortet kan skilja sig åt mellan olika grupper. Vi anser att denna studie kan användas 

av andra organisationer för att förstå deras egen situation, vilket enligt Johansson 

Lindfors (1993, s. 47) är ett av målen med hermeneutisk forskning. Således kan denna 

studie användas som en ram där andra organisationer kan lägga till egna erfarenheter 

och därmed nå ökad förståelse. 

 

Denna studie baseras på en fallstudie av Nordea. På grund av att utformningen, 

implementeringen och användningen av det balanserade styrkortet är företagsspecifikt 

är det inte sannolikt att vi får exakt samma svar om vi undersöker någon annan bank 

eller organisation. Vi anser däremot att de generella delarna av resultaten kan överföras 

i viss mån då många banker, precis som Nordea, är stora och centraliserade. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns en överförbarhet i studien, men att viss 

försiktighet krävs eftersom det balanserade styrkortet är företagsspecifikt.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide anställda/chefer 

Introduktion 

Hur länge har du arbetat på Nordea i Umeå? 

Kan du beskriva din roll inom Nordea Bank?  

Allmänt om balanserat styrkort 

Har du några tidigare erfarenheter från det balanserade styrkortet förutom Nordea? 

 

Vad vet du om Nordeas balanserade styrkort? 

 

Hur har du fått denna information/kunskap? 

 

Tycker du att det balanserade styrkortet är nödvändigt? 

 Varför/varför inte? 

 

Vilken del/vilket perspektiv av det balanserade styrkortet tycker du är viktigast? 

 

Saknar du något perspektiv i det balanserade styrkortet? 

 

Har du märkt någon förändring sedan det balanserade styrkortet implementerades? 

 Vilken? 

 Gällande vilket perspektiv? 

 

Vilken roll har du haft i skapandet av det balanserade styrkortet? 

 

Känner du att du kan påverka det balanserade styrkortets utformning? 

 

Får du reda på om målen i det balanserade styrkortet uppnåtts? 

 Hur får du denna information? 

 

Är det balanserade styrkortet ett ämne som behandlas på olika möten du deltar på? 

 Vad är det som då behandlas? 

 

Vad fungerar bra med det balanserade styrkortet? 

 

Vad fungerar mindre bra med det balanserade styrkortet? 

Strategi och vision 

Vet du vilken vision ni arbetar efter? 

 

Hur skulle du beskriva den med egna ord?  

 

Hur kommuniceras visionen? 

 

Tycker du att det balanserade styrkortet är kopplat till Nordeas strategi?  

 I så fall, hur? 

 



 

 
 

Förutom det balanserade styrkortet, finns det något annat styrningssystem/målsystem 

som ni arbetar med? 

 Om ja, vilket styrs/ målsystem föredrar du? 

Kommunicera och länka 

Hur kommuniceras det balanserade styrkortet inom kontoret?  

  

Vad tycker du om den mängd tid som läggs på att behandla det balanserade styrkortet? 

 

Är er avdelnings mål länkade till det balanserade styrkortet? 

 

Är individuella mål länkade till det balanserade styrkortet? 

 

Ser du några förbättringsområden i hur det balanserade styrkortet kommuniceras? 

Verksamhetsplanering 

Är budgeten länkad till det balanserade styrkortet? 

 Om ja, hur? 

 Om ja, hur ofta följs budgeten upp? 

Uppföljning och lärande 

Följs arbetet med det balanserade styrkortet upp? 

 Om ja, hur? 

 Om ja, hur ofta följs det upp? 

 Vad tycker du om uppföljningen? 

 

Ser du några förbättringsområden gällande uppföljningen? 

 

Är alla perspektiv involverade i uppföljningen? 

 Vilka perspektiv följs upp mer/ mindre? 

 

Lämnas utrymme för revideringar av det balanserade styrkortet? 

Avslutning 

Vad ser du som den största fördelen med det balanserade styrkortet? 

 

Vad ser du som den största nackdelen med det balanserade styrkortet? 

 

Har du något mer att tillägga gällande arbetet med det balanserade styrkortet? 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide ledare  

Introduktion 

Hur länge har du arbetat på Nordea i region Norr-/Västerbotten? 

Kan du beskriva din roll inom Nordea Bank?  

Allmänt om balanserat styrkort 

Har du några tidigare erfarenheter från det balanserade styrkortet förutom Nordea? 

 

Hur har framtagningen av det balanserade styrkortet gått till? 

 

Varför har de anställda inte varit med i framtagandet av styrkortet? (Mer än på 

aktivitetsnivå) 

 

Vilken del/vilket perspektiv av det balanserade styrkortet tycker du är viktigast? 

 

Saknar du något perspektiv i det balanserade styrkortet? 

 

Har du märkt någon förändring sedan det balanserade styrkortet implementerades? 

 Vilken? 

 Gällande vilket perspektiv? 

 

Vilken roll har du haft i skapandet av det balanserade styrkortet? 

 

Känner du att du kan påverka det balanserade styrkortets utformning? 

 

Är det balanserade styrkortet ett ämne som behandlas på olika möten du deltar på/håller 

i? 

 Vad är det som då behandlas? 

 

Vad fungerar bra med det balanserade styrkortet? 

 

Vad fungerar mindre bra med det balanserade styrkortet? 

Strategi och vision 

Hur skulle du beskriva Nordeas vision i region Norr-/Västerbotten med egna ord?  

 

Hur kommuniceras visionen? 

 

Varför bestämde ni er för att ha en särskild vision för region Norr-/Västerbotten? 

 

Hade det varit möjligt att använda det balanserade styrkortet i kommunikationen mot 

kund i region Norr-/Västerbotten? 

 

Gör ni några mätningar mot konkurrenter? (När visionen är att vara självklara valet i 

norr) 

 Varför/varför inte? 

 

Hur skulle du beskriva Nordeas strategi? 



 

 
 

 

Tycker du att det balanserade styrkortet är kopplat till Nordeas strategi?  

 I så fall, hur? 

 

Förutom det balanserade styrkortet, finns det något annat styrningssystem/målsystem 

som ni arbetar med? 

Kommunicera och länka 

Hur har implementeringen av det balanserade styrkortet gått till? 

 

Hur kommuniceras det balanserade styrkortet inom kontoren?  

  

Vad tycker du om den mängd tid som läggs på att behandla det balanserade styrkortet? 

 

Är avdelningarnas mål länkade till det balanserade styrkortet? 

 

Är individuella mål länkade till det balanserade styrkortet? 

 

Ser du några förbättringsområden i hur det balanserade styrkortet kommuniceras? 

Verksamhetsplanering 

Är budgeten kopplad till Nordeas långsiktiga strategi som finns i det balanserade 

styrkortet? 

 Om ja, hur? 

 Om ja, hur ofta följs budgeten upp? 

Uppföljning och lärande 

Hur följs målen i det balanserade styrkortet upp? 

 

Följs arbetet med det balanserade styrkortet upp? 

 Om ja, hur? 

 Om ja, hur ofta följs det upp? 

 Vad tycker du om uppföljningen? 

 

Ser du några förbättringsområden gällande uppföljningen? 

 

Är alla perspektiv involverade i uppföljningen? 

 Vilka perspektiv följs upp mer/ mindre? 

 

Analyserar ni sambanden mellan de olika perspektiven? (Om framgången i ett 

perspektiv skett på bekostnad av något annat till exempel) 

 

Lämnas utrymme för revideringar av det balanserade styrkortet? 

Avslutning 

Vad ser du som den största fördelen med det balanserade styrkortet? 

 

Vad ser du som den största nackdelen med det balanserade styrkortet? 

 

Har du något mer att tillägga gällande arbetet med det balanserade styrkortet? 



 

 

Bilaga 3 – Förteckning över litteratursökning 

Sökning efter böcker till teoretisk referensram 

För att få förståelse för det balanserade styrkortet har vi främst utgått från böcker och 

vetenskapliga artiklar. För litteratursökningen av böcker har följande sökord använts.  

Sökord Databas Träffar Valda böcker 

Från tidigare 

studier 

  Relevance Lost: The Rise and Fall of 

Management Accounting. Johnson & 

Kaplan (1991) 

 

Balanced Scorecard i svensk praktik. 

Olve et al. (1999) 
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Enhancing Learning & Education. Sallis 

& Jones (2002) 
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Norton 

Google 
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Sökning efter artiklar till teoretisk referensram 

Litteratursökningen av artiklar har i ett inledande skede fokuserat på mer allmänna 

artiklar om det balanserade styrkortet. Vi har sedan gått vidare mot tidigare studier över 

det balanserade styrkortet i bankbranschen. Nästa steg var att se hur styrkortet 

utvecklats och hur det idag kan användas som ett strategiskt 

verksamhetsstyrningsverktyg. Slutligen har vi sökt efter artiklar som ifrågasätter och 

kritiserar det balanserade styrkortet för att öka trovärdigheten. Följande sökord och 

databaser har använts.  

Sökord Databas Träffar Valda artiklar 
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  The Impact of Economic Condition on 

Management Accounting Performance 

Measures: Experience with Banks. 

Hussain (2003) 
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Subjectivity and the Weighting of 

Performance Measures: Evidence from a 
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31 Study on Balanced Scorecard of 
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Constructing a strategy map for banking 
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Wu (2011) 

 

Designing a Balanced Scorecard to 

Measure a Bank’s Performance: A Case 

Study. Al-Najjar & Kalaf (2012) 
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Google 
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et al. (1999) 

 

An investigation of the effect of Balanced 
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Sökning efter böcker till metodval 

Vid sökningen av böcker till metodvalet utgick vi inledningsvis från 

Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2011) som använts under tidigare 

metodkurser. För att öka förståelsen och trovärdigheten har också andra allmänna 

metodkällor använts. Sökningen efter metodlitteratur har utgått från Umeå 

Universitetsbibliotekskatalog. Vi har även utnyttjat metodkällor som använts i tidigare 

uppsatser. I ett senare skede har vi via samma kanaler sökt mer specifika böcker 

gällande de teoretiska utgångspunkterna, kvalitativ metod, intervjuer och källkritik. 
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