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Sammanfattning 

 

Titel   Balanserat styrkort i banker 

Användning av balanserat styrkort i banker på den 

svenska marknaden 

Författare  Maja Čuljak, Snežana Krnić och Robert Lukić 

Handledare  Jan-Olof Müller 

Seminariedatum 2012-05-30 

Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva hur banker 

använder BSc. Tanken är att denna beskrivning ska 

visa om banker använder BSc på sättet som allmänna 

teorierna beskriver det eller om de har ett eget sätt att 

använda BSc på. Detta för att antingen stärka eller 

finna skillnader till allmänna teorier i verkligheten.  

 

Avgränsningar Vi har valt att studera finansiella tjänsteföretag, mer 

specifikt tre av de ledande bankerna i Halmstad. 

Metod Studien har utförts med en kvalitativ forsknings-

metod med influenser av abduktiv forskningsansats. 

Grundad teori ligger till grund för empirin och 

analysen. 

Slutsats Bankerna kan till viss del använda BSc för 

samordning, mätningar och jämförelser. Vi anser att 

ett BSc inte har tillräckligt tydliga riktlinjer till hur 

något ska utföras och därmed inte kan användas i 

verkligheten på det sätt som är tänkt. BSc får enligt 

oss en subjektiv prägel genom att det anpassas efter 

den som använder det.  

Förslag till fortsatt forskning Studera användningen av BSc i en specifik bank 

genom att gå från högsta ledningen ända ner till de 

anställda.  

Undersöka om det finns skillnader i användningen av 

BSc mellan olika branscher. 

Nyckelord   Balanserat styrkort, banker, användning 
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Title Balanced Scorecard in banks 

Using the balanced scorecard in banks on the 

Swedish market 

Authors   Maja Čuljak, Snežana Krnić och Robert Lukić 

Advisor    Jan-Olof Müller 

Seminar date   2012-05-30 

Purpose  The purpose of this paper is to describe how banks 

use BSc. The idea is that this description should 

make clear whether the use of the BSc is in the way 

that general theories describe it, or if they have their 

own ways to use the BSc. This to either strengthen or 

to find differences in general theories applied in 

reality.  

Limitations  We have chosen to study the financial services, more 

specifically, three of the leading banks in Halmstad. 

Methodology  The study was conducted using a qualitative research 

method with influences of abductive research 

approach. Based theory underlies the empirical and 

analysis. 

Conclusion Banks may partial use BSc for coordination, 

measurements and comparisons. We believe that a 

BSc does not have sufficient guidance as for how to 

execute an action and thus cannot be used in the real 

world in the manner intended. BSc receive, in our 

opinion, a subjective impression by adjustment to the 

user of it. 

Proposals for further studies Study the use of the BSc in a specific bank by going 

from top management down to employees. 

        Investigate whether there are differences in usage of 

BSc between different industries. 
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1. Inledning 

Introduktionskapitlets syfte är att ge läsaren en inblick av bakgrunden till ämnet vi har valt 

att skriva om samt att presentera själva ämnet. Därefter presenteras problemdiskussionen, 

syftet med uppsatsen samt de avgränsningar vi har valt. Vi vill även avslutningsvis ge läsaren 

en överblick över hela dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Ett viktigt begrepp inom verksamhetsstyrning är ekonomistyrning (Ax, Johansson och 

Kullvén, 2009). Anthoy och Govindarajan (2003) beskriver ekonomistyrning som en process 

genom vilken chefer kan påverka sina anställda för att implementera organisationens strategi. 

Det finns inga lagar eller regler som reglerar utformning eller innehåll av ekonomistyrningen 

och kan därför anpassas efter varje företags behov. Varje företag bör utgå ifrån sin egen 

strategi och försöka skapa sitt eget och unika styrverktyg (Ax et al., 2009). 

 

Ekonomistyrning innebär att utnyttja information, särskilt siffror, för att hushålla med de 

resurser som finns och styra företaget mot sina mål. Att ekonomistyra kan ses som 

ekonomichefens uppgift då ekonomichefen ger förslag och är ansvarig för utformningen och 

tillämpningen av ekonomistyrning. För att ledningsgruppen tillsammans med chefer ska 

kunna leda företaget mot de uppsatta målen, måste de följa en tydligt utformad strategi. Den 

moderna strategin är en mall med handlingar som ledningsgruppen använder som vägledning 

för att nå långsiktiga mål. (Nilsson, Olve & Parment, 2010) 

 

Enligt Nilsson et al. (2010) finns det inom ekonomistyrningen en mängd olika styrverktyg en 

organisation kan använda sig av för att nå sina mål, bland annat balanserat styrkort (balanced 

scorecards, BSc), budget och belöningssystem. Styrverktygen bör användas för att göra 

företaget mer konkurrenskraftigt genom en förbättrad kommunikation bland organisationens 

olika avdelningar samt att med hjälp av dessa implementera strategin i verksamheten. 

(Nilsson et al, 2010)  

 

Malmi och Brown (2008) förklarar hur olika styrverktyg i en strategi kan delas upp i fem 

olika kategorier. Dessa beskrivs vara planering, cybernetisk styrning, belöningar och bonusar, 

administrativ styrning samt kulturstyrning. Styrverktyget som vi har valt att diskutera om är 

balanserat styrkort som faller in under kategorin cybernetisk styrning. Den cybernetiska 

styrningen är en studie av kommunikation och kontroll som syftar bland annat till att 

säkerställa att organisationens mål blir uppfyllda. (Nilsson et al, 2010) 

 

Enligt Kaplan och Norton (1993) ligger utgångspunkten i BSc att företaget lägger fokus på 

hela företagets framgång istället för att fokusera på enskilda ekonomiska mål. Genom att göra 

på detta sätt kan företaget fokusera på sin strategi på ett bättre sätt eftersom de långsiktiga 

målen blir prioriterade.  

 

Kaplan och Norton (1996) påpekar att det är av yttersta vikt att företag har en strategi och en 

styrning som är anpassningsbar och som är lättförstådd av alla i företaget. Även utformningen 
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av strategi har fått en större betydelse i dagens konkurrenskraftiga samhälle. Detta tack vare 

att dagens företag blir mer globala och behöver därmed anpassa sig till olika situationer. I en 

sådan anpassning fungerar BSc eftersom det speglar hela verksamheten och fokus läggs på de 

kritiska faktorer som förebygger att företaget halkar efter sina konkurrenter (Kaplan & 

Norton, 1996). 

 

En sektor där det idag har blivit allt viktigare att fokusera på hela företaget och dess strategi är 

banksektorn (Olve et al., 2003). Denna sektor har under åren drabbats av flertalet kriser och 

nedgångar och det har på grund av detta blivit viktigt för denna sektor att utveckla den 

traditionella ekonomistyrningen (Anthony & Govindarajan, 2003). I och med detta menar 

Olve et al. (2003) att adoptionen av BSc har blivit populär i banker eftersom det är ett verktyg 

som skapar en anpassningsbar styrning och hjälper företaget att balansera finansiella och icke-

finansiella mått. Ett icke-finansiellt mått som har fått en stor del i bankens dagliga arbete är 

kundnöjdhet (ibid). Enligt Olve och Samuelsson (2008) har även medarbetarna fått en större 

betydelse i bankens målsättningar. Detta eftersom det är medarbetarna som bidrar till 

kundnöjdheten (ibid).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Kaplan och Norton (1993) menar att BSc:s främsta användningsområde är att koppla ihop 

kortsiktig verksamhetsstyrning med långsiktig strategi och vision. Med detta menas att de val 

ett företags anställda gör idag bidrar till den långsiktiga visionen företagsledningen satt upp 

som mål. Denna hopkoppling tvingar företaget att hela tiden styra och följa upp den dagliga 

verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. I och med detta används BSc som en 

modell för att klargöra, kommunicera och styra strategin i företaget (Punniyamoorthy & 

Murali, 2008).  

 

Olve, Roy och Wetter (1997) säger att arbetet med BSc är levande och att det hela tiden ska 

anpassas till företagets situation. I och med detta finns det anledning för företagen att noga 

överväga i vilken takt och omfattning som BSc ska användas. I en mindre organisation är det 

bra att skapa ett styrkort för hela företaget medan det i ett större företag är bättre att först 

genomföra en eller ett par pilotstudier. Genom att göra på detta sätt kan företaget dra nytta 

och erfarenheter i det fortsatta arbetet med BSc (ibid). Enligt Chen och Jones (2009) kan 

dessa erfarenheter vara viktiga för att företaget ska kunna använda BSc för att realisera den 

befintliga strategin.   

 

Enligt Olve et al. (1997) är behovet av BSc störst inom de branscher som mest skiljer sig från 

den traditionella industrin (exempelvis den finansiella tjänstesektorn). Anledningen till detta 

ligger i att dessa branscher har drabbats av många förändringar. Hussain (2005) förklarar att 

den tekniska utvecklingen har varit mer revolutionerande för de branscher som skiljer sig från 

den traditionella industrin och att detta lett till ökad konkurrens. Mer specifikt tas det upp att 

konkurrensen hårdnat inom den finansiella tjänstesektorn där banker innehar en stor roll 

(ibid). I en hårdnad konkurrens är det viktigt för företagen att inte halka efter sina 

konkurrenter och därmed kan BSc spela en stor roll (Kaplan och Norton, 1996). Enligt Olve et 

al. (1997) har tjänstebranschen i allmänhet valt att satsa mer på BSc än vad den traditionella 
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industrin gjort. En av faktorerna som påvisar detta är just det att tjänstebranschen har drabbats 

av många förändringar och har haft ett behov av att vara konkurrenskraftigt och inte halka 

efter sina konkurrenter (ibid).  

Hussain (2005) talar om att finansiella tjänsteorganisationer har råkat ut för många andra 

förändringar än just den tekniska utvecklingen. Förändringar i form av ett förändrat 

ekonomiskt läge är något annat som har påverkat de finansiella tjänsteorganisationerna (ibid). 

Enligt Kaplan och Norton (1996) är BSc ett bra verktyg för företag som påverkas av en 

kontinuerligt förändrad situation. Anledningen till detta ligger i att BSc skapar en överblick av 

företaget och dess strategi. Därmed kan företaget anpassa sig till den rådande situationen och 

satsa resurser på de fronter där det behövs (ibid).  

 

Enligt Olve et al. (2003) använder majoriteten av de svenska bankerna något som i grunden är 

ett BSc. Anledningen till detta ligger i att bankers fokus i det strategiska arbetet har förändrats 

från förr, då dessa företag har insett att de icke-finansiella målen är viktiga i det strategiska 

arbetet (ibid). Kaplan och Norton (1993) menar att BSc hjälper företagen med att finna en 

balans mellan finansiella och icke-finansiella mått och på så sätt skapas en helhetsbild av 

företaget. Dock poängterar Hussain (2003) att det ekonomiska läget påverkar vilka mål som 

bankerna lägger ner mest vikt på. Vid en osäker ekonomi får de finansiella måtten mest 

uppmärksamhet, medan vid en stabil ekonomi får de icke-finansiella målen mer 

uppmärksamhet tillsammans med de finansiella målen (ibid).  

 

Nørreklit (2003) motsätter sig de tidigare forskarna om BSc och beskriver hur styrverktyget 

inte kan användas tillräckligt effektivt för att kunna styra företagets strategi inom den 

konkurrens som finns på marknaden. Denna aspekt, menar Nørreklit (2003), bygger på att 

anställda i företaget inte nödvändigtvis gör som de blir tillsagda och att företaget därigenom 

får en strategi som är disfunktionell.  Dock syftar Olve, Roy och Wetter (1997) till att 

användning av styrkortet hjälper de anställda att förstå arbetsuppgifterna på ett lättare sätt och 

att de anställda därigenom får en ökad delaktighet som får dem att bidra till företagets strategi. 

Vidare menar Olve et al. (1997) även att BSc är ett sätt för organisationen att lära sig att förstå 

och att organisationen därigenom lättare kan förmedla sin strategi.   

 

Enligt Nørreklit (2003) finns det inget som påvisar att BSc underlättar förståelsen av strategin 

och att företaget därigenom inte kan underlätta strategin med hjälp av BSc. Ytterliggare 

menar Nørreklit (2003) att det finns flera orsaker till varför BSc misslyckas hos företag. En av 

aspekterna som Nørreklit (2003) tar upp är att BSc i sig inte kan bryta ner huvudmål i 

undermål för att på så sätt skapa en förståelse för strategin inom företaget. Nørreklit (2000) 

menar att BSc inte kan sammanfoga de fyra olika perspektiven (finansiella, kund, process och 

lärande) som BSc består av. I och med detta menar Nørreklit (2000) att BSc egentligen skapar 

en komplexitet som gör det svårt för företag att använda sig av detta styrverkyg. Till skillnad 

från Nørreklit (2000 & 2003) menar Kaplan och Norton (1993) att enkelheten i BSc 

framhäver prioriteringar i företaget och att BSc ger en förståelse för företagets strategi. Detta i 

sin tur leder till att företaget med hjälp av styrkortet samordnas under en välförstådd och 

utarbetad strategi (Kaplan och Norton, 1993). I sin senare forskning beskriver Kaplan och 

Norton (1999) BSc som en modell för att utveckla och förverkliga strategier. Detta kan göras 
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eftersom företaget genom BSc omvandlar sin vision, affärsidé och strategi till 

sammanhängande mål och styrtal. Denna sammanflätning genererar en enkelhet till strategin 

som därigenom gör den genomförbar. Tanken med användandet av BSc, menar Kaplan och 

Norton (1993), ligger i att framhäva och realisera strategin. Nørreklit (2003) menar dock att 

BSc inte kan användas som ett verktyg för strategisk styrning utan är snarare ett verktyg som 

ger ledningen en utökad kontroll över företaget.  

 

Funderingarna i detta läge bygger på om BSc verkligen är ett verktyg för strategisk 

målstyrning. Är det verkligen så att BSc används för att ge förståelse för strategin eller har 

Nørreklit kanske rätt i att BSc endast används för att generera en utökad kontroll över 

företaget? Är BSc för komplext för att kunna användas på det sätt som det var menat? Är 

strategin verkligen styrkortets främsta användningsområde? I diskussionen ovan säger Olve et 

al. (1997) att det satsats mer på BSc i tjänstebranschen. Hur kommer detta sig? Används BSc 

på något speciellt sätt inom tjänstebranschen och bankvärlden? Funderingen i detta läge blir 

hur BSc egentligen används av banker som har adopterat detta styrverktyg. Det skulle vara av 

stort intresse att se hur banker använder sig av BSc just på grund av att denna bransch var hårt 

drabbade under finanskrisen 2008.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Inom BSc området har en del studier utförts. Vissa studier har fokuserat på implementering av 

BSc, andra har undersökt hur användningen ser ut i olika företag. 

 

En magisteruppsats skriven av Erik Larsson och Andreas Nylund (2009) tar upp hur 

användning av BSc inom företag ser ut. En del av deras syfte är; ”identifiera vilka olika typer 

av balanserade styrkort som används av svenska företag” (Larsson & Nylund, 2009, s. 6). I sina 

slutsatser presenterar Larsson och Nylund (2009) att BSc har olika användningssätt i svenska 

företag. Anledningen till detta är enligt Larsson och Nylund (2009) att designen har påverkat 

användningen av BSc.  

 

En annan magisteruppsats skriven av Johan Bjelkengren och Sofia Lönnqvist (2011) har som 

syfte att ”beskriva utformning och användning av balanserade styrkort i de största bankerna 

på den svenska marknaden samt att utveckla ett förslag på ett generellt styrkort för banker 

verksamma i Sverige”(Bjelkengren & Lönnqvist, 2011, s. 4). I sina slutsatser presenterade 

Bjelkegren och Lönnqvist (2011) att BSc användes för att styra företaget gentemot långsiktiga 

mål. Även andra styrverktyg användes parallellt med BSc och graden av företagets 

användning varierade från bank till bank (Bjelkengren & Lönnqvist, 2011). 

 

1.3.1 Vår studie 

Vår studie inom användning av BSc bygger på samma utgångspunkt som de nämnda 

magisteruppsatserna. Dock vinklas vår studie på ett annorlunda sätt genom att vi har 

intervjuat ett konsultföretag som arbetar med BSc för att på så sätt få en koppling mellan de 

teoretiska samt de praktiska aspekterna. Det empiriska underlaget från konsultföretaget ska på 

så sätt ge läsaren en bredare bild av BSc användningen i företag.  Detta tillsammans med det 
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empiriska underlaget från bankerna beskriver hur användningen ser ut och därmed även hur 

verkligheten ser ut i förhållande till teorin. 

 

1.4 Problemställning 

Efter att ha sammansatt de funderingar och aspekter som finns i problemdiskussionen, har vi 

kommit fram till att vår problemställning är; 

– Hur används balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur banker använder BSc. Tanken är att denna 

beskrivning ska visa om banker använder BSc på sättet som allmänna teorier beskriver det 

eller om de har ett eget sätt att använda BSc på. Detta för att antingen stärka eller finna 

skillnader till allmänna teorier i verkligheten.  

 

1.6 Avgränsningar 

Med anledning av den givna tidsramen har vi har valt att studera finansiella tjänsteföretag, 

mer specifikt tre banker i Halmstad, på kontorsnivå. Utöver detta utgår vi ifrån att det redan 

finns strategi och balanserat styrkort implementerat i verksamheten, men vi kommer trots det 

att kort beskriva hur denna process går till i den teoretiska refarensramen. 

 

1.7 Centrala begrepp 

Bank – företag som har fått tillstånd av regeringen att ta emot inlåning på konto från 

allmänheten, låna i Riksbanken och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken. (NE, 

2012a) 

 

Balanserat styrkort (BSc) – definieras som en beskrivning av en organisation som använder 

sig av styrtal för att få balans mellan de fyra perspektiven eller fokusområden. Dessa fyra 

perspektiven är; finansiellt perspektiv, kundperspektiv, processperspektivet samt 

lärandeperspektivet. (Kaplan & Norton, 1999) (NE, 2012b) 

 

Strategi – definieras som en rad planerade handlingar för att uppnå ett företagsspecifikt mål. 

(Roos et al., 2004)  

 

Styrtal – definieras som beskrivande handling på vad en verksamhet vill utveckla. Styrtal 

sätter mål och följer företagets utveckling mot målen. (Kaplan & Norton, 1999) (I den när 

uppsatsen har mått och styrtal samma betydelse). 
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1.8 Disposition 
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2. Metod 

Metodavsnittet reflekterar hur och varför arbetsprocessen har utformats på detta sätt. Här 

presenteras vårt val av studieansats, vilket vetenskapligt synsätt vi har använt oss av samt hur 

vi har gått tillväga under uppsatsens gång. 

2.1 Val av undersökningsmetoder 

Vid vetenskapliga studier skiljer Jacobsen (2002) på två metoder – kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

 

2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren använda sig av en kvalitativ metod där utgångspunkten 

ligger i att få en djupare förståelse för ett par enheter. Genom att använda denna metod kan 

forskaren på ett bättre sätt få kunskap kring ett specifikt fenomen. Kvalitativ metod är även 

bra att använda då forskaren vill testa redan etablerade teorier under en specifik situation 

(Jacobsen, 2002). Enligt Holme och Solvang (1991) utgörs denna metod av att forskaren får 

en inblick av intervjuobjektets åsikter kring ett specifikt fenomen. I och med detta menar 

Holme och Solvang (1991) att typer av empiriinsamling för kvalitativ metod kan vara 

intervjuer, observationer samt dokumentundersökningar.  

 

Som motsats till kvalitativ metod finns kvantitativ metod. Denna metod bygger på att 

forskaren får en ytlig förståelse för ett fenomen genom att undersöka många enheter. Då 

forskaren använder sig av denna metod och undersöker tillräckligt många enheter kan denne 

dra ett mer generellt svar. (Jacobsen, 2002) 

 

Då vi kommer att undersöka användningen av BSc i få enheter för att få en mer ingående 

förståelse ansåg vi att kvalitativ metod var den metod som passade vår forskning bäst. 

Kvalitativ metod kommer på så sätt att ge ingående och mångsidig information från 

respondenterna. Utöver denna aspekt kommer vi även att undersöka om redan etablerade 

allmänna teorier stämmer överens med de svar som vi fick genom intervjuer.  

 

2.2 Ansats 

Enligt Jacobsen (2002) kan en forskare antingen använda sig av en deduktiv eller induktiv 

ansats. En deduktiv ansats bygger i sin helhet på att forskaren först skapar sig en teoretisk 

grund innan denne påbörjar insamlingen av empiri vilket bidrar till en förklarande apriori. Till 

skillnad från en deduktiv ansats, baseras en induktiv ansats på att forskaren påbörjar en 

empiriinsamling innan denne har en teoretisk grund att stå på vilket kan ge en förståelse av 

empiriska mönster men utan djup. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Sambandet mellan 

deduktion och induktion kan beskrivas med modellen av Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2001). 
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Figur 2.1 Induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) och Alvesson och Sköldberg (1994) menar på att detta 

inte är de enda ansatserna som finns. Enligt dem existerar även ett tredje sätt som heter 

abduktion som är en ansats där teori och empiri hela tiden sammanflätas utan någon 

ensidighet åt något håll. I det läget tar forskaren hänsyn till tidigare teorier och blandar dessa 

med insamlad empiri. En sådan ansats menar Alvesson och Sköldberg (1994) ger författaren 

en djupare förståelse av ämnet som studeras.  

 

Eftersom vi söker både förklaring och förståelse kring användningen av BSc fungerar det bäst 

med en växelverkan mellan teori och empiri där vi varken utgår från den deduktiva eller 

induktiva ansatsen. I och med detta kommer vi använda oss av en abduktiv forskningsansats 

för att nå en fördjupad förklaring och förståelse och på så sätt uppnå ett så bra resultat som 

möjligt.  

 

2.3 Operationalisering 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur banker använder BSc. För att lyckas med detta 

började vi med att beskriva vad strategi och styrning är så att det inte ska uppstå missförstånd 

för läsaren. Inom dessa delar av den teoretiska referensramen har vi beskrivit hur styrningen 

påverkar den strategiska utformningen samt har vi förklarat hur styrningen inom företag har 

fortskridit.  

 

Vidare har vi i den teoretiska referensramen beskrivit vilka motiv det kan finnas till att införa 

BSc samt hur företag kan införa detta styrverktyg. Detta gjordes så att läsaren skulle få en bild 

av hur processen kan se ut vid införandet och vilka faktorer som är viktiga att ha överseende 

med. För att sedan ge läsaren en förståelse till hur BSc är uppbyggt och vilka aspekter som 

påverkar dess användning har vi förklarat själva styrkortsmodellen med hjälp av de fyra 

perspektiven (finansiellt, kund-, process- och lärandeperspektivet). Vi har även valt att 
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förklara hur teorin beskriver att företag bör göra för att överföra strategin till styrtalen för att 

på så sätt skapa strategier i verksamheten.  

 

Allt detta leder oss slutligen till hur företag, enligt teorin, ger en förståelse för strategin och 

kommunikationen samt samordnar avdelningar genom att använda BSc. En viktig del i hur 

företag använder BSc är omprövning och feedback som också finns beskrivet.  

 

Då det är viktigt att nyansera arbetet och ge det en bild av både för- och nackdelar har vi även 

med kritik gentemot BSc. I och med detta har vi knutit ihop den teoretiska referensramen så 

att läsaren får den förståelsen för BSc som vi vill förmedla. En sammanfattning av denna 

tankegång följer nedan (figur 2.2).  

 

 
Figur 2.2 En egen modell på hur den teoretiska referensramen är uppbyggd. 
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2.3.1 Koppling till analysmodellen 

Vi har i den teoretiska referensramen delat upp användningen i sju delar. Sex av dessa delar 

kan kopplas ihop med de fyra delarna av analysmodellen (figur 2.3) som är ”översättning av 

vision och strategi”, ”kommunikation och länkning”, ”affärsplanering och måluppsättning” 

samt ”feedback och strategisk inlärning”. Den första delen som handlar om att BSc används 

som ett ramverk för ledningen har vi inte kopplat med analysmodellen då vi intervjuar och 

använder ledningen, samt personer som sammarbetar med ledningen, som utgångspunkt då 

dessa regelbundet jobbar med BSc.  

 

De delar som kan kopplas ihop med ”översättning av vision och strategi” är översätta strategi 

till styrtalen samt hur företag skapar förståelse och klarhet för strategin. Till ”kommunikation 

och länkning” ser vi en koppling till avsnitten som handlar om att skapa bättre 

kommunikation samt strategikartan och prioriteringar. Samordning av olika avdelningar och 

personer i företaget faller naturligt in på den tredje delen av analysmodellen som är 

”affärsplanering och måluppsättning” då det handlar om att olika avdelningar samordnar sina 

undermål som möter hela företagets huvudmål. Slutligen kopplar vi ihop ”feedback och 

strategisk inlärning” med avsnittet om omprövning och feedback.  

 

2.3.2 Framtagning av empiri 

För att vi sedan skulle kunna konkretisera den insamlade teorin valde vi att genomföra 

intervjuer i form av både personliga samt telefonintervjuer. Genom dessa intervjuer gav vi vår 

teori en verklighetsförankring i form av att undersöka hur banker verkligen använde BSc. 

Dock så har vi genom de utförda intervjuerna endast hört uttalanden om hur BSc används och 

inte direkt fått iaktta användningen, till exempel att vi såg kommunikationen flöda eller se hur 

företaget använde sig av feedback. Därmed kan vår studie till viss del verklighetsförankras, 

men inte helt och hållet då vi inte haft tillgång till en observation när BSc används i 

verksamheten. Att vi bedömde att studien till viss del kunde förbindas med verkligheten är på 

grund av att vi utförde en studie på banker som var villiga att ge ut den information de ansåg 

lämplig. 

 

2.3.2.1 Utformning av intervjuguide och empiri 

Efter att vi byggt upp den teoretiska referensramen och bildat oss en kunskapsbas utformade 

vi intervjufrågor som ligger till grund för empiriinsamlingen. Utformningen av intervjuguiden 

utfördes genom att vi, avsnitt för avsnitt, gick igenom den teoretiska referensramen för att 

påminna oss vad teoretikerna säger om de olika fragmenten samt för att försäkra oss om att vi 

inte har missat någon viktig teoretisk del. Vi vill med hjälp av frågorna få fram hur och varför 

ett företag använder BSc i praktiken.  

 

Vi utformade intervjufrågorna på grundad teori för att i efterhand kunna analysera hur 

användningen av BSc enligt teorin relaterar med verkligheten. Vi har även undersökt om de 

fördelar som presenteras av teorin stämmer och om det finns nackdelar med att använda BSc 

som inte finns nämnt i teorin. För att undvika att vi förbiser någon del av teorin valde vi att 

skapa egna kategorier i intervjuguiden. Kategoriseringen har sett ut på olika sätt beroende på 

vem vi intervjuat. Till konsultföretaget behövde vi fem stycken kategorier; (1) Introduktion, 
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(2) Strategi och styrning, (3) Balanserat styrkort, (4) Kommunikation och ledningssystem 

samt (5) Tjänstebranschen. Den här strukturen behövde vi för att utmärka vad vi ville lägga 

tyngd på. Trots att vi valde att ha fem stycken kategorier ville vi ändå inte fördjupa oss allt för 

mycket i vad strategi, styrning och BSc var utan endast ta upp grundläggande om hur 

konsulten på BSCol AB såg på koncepten. Det vi istället ville lägga tyngd på var hur de ansåg 

att kommunikationen med BSc fungerade samt hur tjänstebranschen utarbetade och använde 

BSc.  

 

Kategoriseringen för bankerna har skilt sig från konsulternas intervjuguide. I intervjuguiden 

för bankerna hade vi istället plockat ut (1) Introduktion, (2) Förtydliga och översätta vision 

och strategi, (3) Kommunicera och koppla strategiska mål och mått, (4) Planera, ställa upp 

mål och anpassa strategiska initiativ, (5) Förbättra strategisk feedback och lärande samt (6) 

Nackdelar med BSc. I två av bankerna fick vi även möjligheten att intervjua en anställd och vi 

har därför empirin ett sjunde avsnitt i empirin - (7) En anställds syn. Anledningen till denna 

kategorisering har att göra med att vi ville matcha den med vår analysmodell för att sedan, 

med analysen, få en tydlig röd tråd. På detta sätt är även empirin uppdelad för att kunna 

analysera hur användningen ser ut i de intervjuade bankerna. Med andra ord följer upplägget 

av empirin kategoriseringen av intervjuunderlaget. Kategorin ”Tjänstebranschen” föll sig 

naturligt att inte ha med då företaget i sig var ett tjänsteföretag och därmed svarat på alla 

frågor utifrån ett tjänsteföretags perspektiv.  

 

Att vi har olika utseende på intervjuguiden beroende på om det använts för konsulterna eller 

bankerna. Anledningen till detta är att konsulterna är förmedlarna och bankerna är användarna 

av BSc. Konsulterna jobbar med att implementera BSc medan bankerna använder det för 

specifika ändamål. Eftersom vi av konsulterna var ute efter hur företag brukar BSc ställde vi 

frågan: Hur dirigerar ni era kunder vid införandet av styrkortet? Av bankerna ville vi få ut 

hur de faktiskt gjorde och därför inriktade vi oss på frågor som exempelvis: Använder ni er av 

alla fyra perspektiven?, Hur använder ni BSc för kommunikationen? och så vidare. Dessa 

frågor kan kopplas till teorin där vi tar upp införandet av BSc (se 3.2.2) samt avsnittet som 

handlar om styrkortsmodellen (se 3.3) där vi förklarar vilka de fyra perspektiven är och 

avsnittet om att skapa bättre kommunikation i företaget (se 3.5.2). 

 

Slutligen, för att kunna ställa den insamlade teorin mot den insamlade empirin i analysen 

använde vi oss av analysmodellen (se avsnitt 2.3.3, figur 2.3). Med hjälp av denna 

analysmodell samt den insamlade data kunde vi arbeta oss fram till ett resultat för vår 

undersökning.  
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2.3.3 Analysmodellen 

 

 

Figur 2.3: Balanserat styrkort som strategisk handlingsplan. (Kaplan & Norton, 1996, s.11) 

 

Översättning av vision och strategi 

Genom BSc-modellen får vi ett viktigt verktyg för att skapa förståelse av företagets situation 

för att uppnå den dynamik som krävs för konkurrenskraft. Många företag spenderar mycket 

energi och kraft på att formulera en konkurrenskraftig vision och strategi. Det är viktigt att 

översätta strategi och vision till en kommunicerbar form. En av de viktigaste fördelar med 

styrkortet är att undvika ett traditionellt språk som endast ekonomer förstår och istället skapa 

mål som mått som är enklare att förstå och att ta till sig för alla de som är icke-ekonomer. 

(Olve et al., 1997) 

 

Kommunikation och länkning 

Varje företag har svårt att implementera en vision och strategi om det inte går att översätta 

detta till en kommunicerbar form. Detta ska hjälpa ledningen att kommunicera strategin till 

olika delar i organisationen och hos varje enskild individ. Det är viktigt att alla i 

organisationen är medvetna om företagets strategi samt hur de kan bidra till att uppfylla 

visionen i sitt vardagliga arbete. Ledningen måste få igång en dialog inom hela organisationen 

om vilka aktiviteter som påverkar och bidrar till visionens verkställande. Chefen måste stå 

bakom hela arbetet och vara en garant för att arbetet ges hög prioritet och sammanbindas väl i 

hela organisationen. (Olve et al., 1997) 

 

Affärsplanering och måluppsättning 

För att nå de strategiska målen är det viktigt att human och strukturkapitalen drar i samma 

strategiska riktning. Problemet är att alla dessa aktiviteter oftast görs av många olika personer. 

Syftet med BSc är att se till att alla dessa separata aktiviteter går mot samma mål och riktning. 
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Det är viktigt att många olika avdelningar i ett företag får vara med i projektgruppen och 

komma med synpunkter vid framtagandeprocessen. (Olve et al., 1997) 

 

Feedback och strategisk inlärning 

För att i framtiden vara konkurrenskraftig måste ett företag hela tiden ifrågasätta sin strategi. 

Anledning till detta är att många företaget agerar i en miljö med snabba förändringar och det 

är därför nödvändig att kontinuerligt testa strategin.  På detta sätt kan en organisation 

analysera om den långsiktiga strategin ska modifieras eller om de kortsiktiga målen ska 

justeras. (Olve et al., 1997) 

 

Informationen ska kunna hjälpa företaget att fatta bättre beslut och genom detta förbättra 

prestationer. Detta skapar en säkerhet som i sin tur leder till nöjdare medarbetare. (Eggleton & 

Luckett, 1991) 

 

2.4 Datainsamling 

Intervjuer, observation och dokumentundersökning är exempel på datainsamling. Dessa data 

kan samlas in på två olika sätt beroende på vad syftet och eftersträvan med studien är. 

Forskarna kan antingen använda sig av primärdata, som är mer kostnads- och tidskrävande 

men skräddarsytt eller av sekundärdata som kan sakna exklusivitet till den egna 

undersökningen men spara tid och möda för forskarna. (Jacobsen, 2002) 

 

2.4.1 Primärdata  

Med primärdata menas att forskarna själva samlar in materialet de behöver till sin analys. 

Information av detta slag fås genom insamling av upplysningar direkt från en person eller en 

grupp personer. (Jacobsen, 2002) Vi använder oss av primärdata eftersom vi på så sätt får in 

skräddarsydd information som kommer att hjälpa oss att besvara problemställningen. 

 

2.4.1.1 Öppen individuell intervju  

För att få en djupare förståelse för hur företagen använder sig av BSc, kommer en del av vår 

undersökning innefatta öppna individuella intervjuer. Vi kommer till viss mån att ha ett 

strukturerat upplägg med en intervjuguide med tema för att styra intervjun i rätt riktning och 

koncentrera oss på de viktiga elementen, men i huvudsak vill vi hålla samtalet öppet utan 

fasta svarsalternativ. Vi vill även påpeka att vi är medvetna om att det kan uppstå en så kallad 

intervjuareffekt vid fysisk närvaro (Groves & Kahn, 1979 ref i Jacobsen, 2002). Även om en 

intervjueffekt kan uppstå, är personlig intervju bättre än telefenonintervju för studiens 

tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Denna aspekt var huvudorsaken till varför vi valde att åka till 

Göteborg för att utföra vår intervju med Balanced Scorecard Collaborative AB samt besöka 

SEB och den Anonyma Banken. På grund av det geografiska avståndet hade vi inte möjlighet 

att också besöka Swedbank i Stockholm. 

 

Öppna individuella intervjuer kan även ske genom telefon. En av de fem intervjuerna vi 

utförde var genom telefon. Vi hade helst sett att intervjun skulle äga rum ansikte mot ansikte, 

men på grund av den geografiska spridningen av företaget vi valde att intervjua var det ett 

skäl nog till att utföra en telefonintervju med dem. Det finns både för- och nackdelar med att 
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utföra intervjuer över telefon. En nackdel kan exempelvis vara att intervjupersonen har svårt 

att prata om känsliga ämnen men åt andra sidan är det mindre kostsamt och vi kan dessutom 

undvika intervjueffekten. (Jacobsen, 2002) Utförandet av en telefonintervju har inte begränsat 

oss från att få fram relevant information då ämnet inte berörde känsliga, sekretessbelagda 

frågor utan helt enkelt generella frågor om hur BSc används i organisationen. En annan aspekt 

som tillkommer i telefonintervjun var att vi alla lyssnade på de svaren som respondenten gav. 

Detta genom att sätta igång högtalaren på telefonen, dock är det viktigt att poängtera att 

endast en av oss frågade respondenten så att vi inte skulle prata i mun på varandra och förvirra 

respondenten.  

 

Det finns olika sätt att utforma underlaget för en intervju. Studiens syfte och vilken 

information som eftersträvas påverkar graden av standardisering av frågornas upplägg. Om 

frågornas ordningsföljd är strikt bestämd, är utformningen standardiserad och om frågorna 

formuleras allt eftersom intervjun löper, är intervjun av icke-standardiserat slag. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) I vår studie kommer vi att använda oss av en blandning av både 

standardiserade och icke-standardiserade frågor, en sådan typ kallas för semistandardiserad 

form. Denna form innebär att en del av frågorna är på förhand bestämda och uppskrivna 

(standardiserade) och en del frågor kommer komma som följdfrågor (icke-standardiserade) 

beroende på hur respondenten har svarat på den standardiserade frågan. Genom att utforma 

intervjufrågorna så att respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar, kan vi få en bättre 

förståelse och studiens giltighet och trovärdighet ökar. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

En annan viktig aspekt vid intervjuer är om de ska spelas in eller inte. Vi valde att spela in 

alla våra intervjuer då vi har belägg på att inspelning kan vara en bra idé (Ejvegård, 2009) för 

att kunna vara aktiv under intervjun samt lättare få med alla svar som ges. Vi har därmed haft 

möjlighet att välja ut viktiga delar och få med all relevant information till vår empiri. I vissa 

fall kan intervjupersonen känna ett obehag av att vara inspelad och därmed bli mer försiktiga i 

sina svar (Jacobsen, 2002). Därmed informerades alla våra intervjupersoner om inspelningen 

och ingen ställde sig negativt mot det. Vi upplyste även att de i efterhand skulle få 

möjligheten att godkänna deras svar för att bekräfta att vi publicerar en rättvisande bild av de 

svar som givits.  

 

2.4.2 Sekundärdata 

Då en forskare inte går direkt till ursprungskällan och istället använder sig av redan insamlad 

information kallas dessa data för sekundärdata. (Jacobsen, 2002) Anledningen till att vi inte 

kommer att använda oss av sekundärdata är på grund av att dessa data samlades in för ett 

annat syfte än vårt och med en annan problemformulering än den vi vill belysa. 

 

2.4.3 Val av teoretisk referensram 

De teorier som finns sammanställda i den teoretiska referensramen har sitt ursprung i ett par 

aspekter. Den första aspekten bygger på att vi i ett tidigare arbete i kursen 

Verksamhetsstyrning hade samlat in information om BSc. Genom denna information väcktes 

vårt intresse för detta styrverktyg. Kursen i Verksamhetsstyrning gav oss en fördelaktig 

förkunskap som vi ville bygga vidare på.  
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En annan aspekt som rör valet av teoriinsamling är att vi använder Kaplan och Norton (1993, 

1996, 1999, 2006) som viktiga källor. Detta på grund av att de är grundarna till styrkortet 

ansåg vi det vara viktigt att ha dessa författare som en tung källa i den teoretiska 

referensramen. Även Olve et al. (1997, 2003) har fått en betydande roll i vår teoretiska 

referensram då dessa har varit framstående i beskrivandet av styrkortet. Tack vare att vi har 

valt teorier från författare som har publicerat mycket om styrkortet gör detta att vi lättare kan 

undersöka om redan etablerade teorier stämmer överens med verkligheten. Vi har fyllt dessa 

teorier med andra undersökningar i ämnet och på så sätt fått en bredare bild på styrkortet.  

 

För att nyansera uppsatsen har vi även tagit med kritik från andra författare. En av de mest 

betydelsefulla i denna uppsats är Hanne Nørreklit som är en av de mest kända kritikerna av 

BSc. Vi använder två av hennes artiklar för att ska skapa spänningar mot Kaplan och Nortons 

positiva syn på BSc.  Denna kritik ansåg vi viktig eftersom det är viktigt för läsaren att få se 

både positiva och negativa sidor av BSc.  

 

Anledningen till valet att ha med tjänsteorganisationer som en framstående del ligger i att vi 

har funnit teorier (exempelvis Olve et al.) som uttrycker att tjänsteorganisationer har satsats 

mer på att införa styrkortet. Dessa teorier stötte vi på då vi först tänkte arbeta med den 

offentliga sektorn men ändrade oss då vi fann att det fanns många studier gjorda inom just 

detta område.  

 

De teorier som vi använder vi oss av fann vi på Google Scholar, Emerald samt i Högskolan i 

Halmstads bibliotekssökning. Dock fann vi många artiklar efter att ha läst en artikel och på så 

sätt funnit en relaterad artikel.  

 

2.5 Urval 

Under danna rubrik vill vi beskriva hur vi gått till väga för att samla in empirin. Vi vill även 

belysa fördelar och nackdelar med våra val. Motiveringarna har vi grundat på egna 

förutsättningar samt litteratur som varit som belägg för våra val.  

 

2.5.1 Val av problemområde 

 

2.5.1.1 Varför användning? 

Enligt vår problemformulering ska vi undersöka hur banker på den svenska marknaden 

använder BSc. I början velade vi mellan användning och implementering av BSc och efter att 

ha funnit teori i Olve et al. (2007) som poängterade att en implementeringsprocess egentligen 

aldrig blir klar ansåg vi att de var viktigt att framhäva båda aspekterna i vår uppsats. Dock 

valde vi att lägga tyngdpunkten på användningen eftersom vi fann att det fanns spänningar i 

olika teorier om hur BSc kan användas.  

 

2.5.1.2 Varför banker? 

Anledningen till varför vi valde att undersöka den finansiella sektorn, mer precist 

bankväsendet, bygger på att denna sektor var hårt drabbad av den senaste globala 

finsanskrisen 2008. Bankerna har under finanskrisen haft större kreditförluster och kostnader i 
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form av räntekostnader då exempelvis internbankräntorna ökade. (Riksbanken, 2008) Både 

Malmi (2001) och Kaplan och Norton (1993) har skrivit att företag som stöter på 

förändringar, både internt och externt, har stor nytta av BSc. Det var intressant att se hur 

bankerna styr mot målen med hjälp av BSc även under hårda tider. Efter en mer noggrann 

sökning fann vi tre banker som vi hade som mål att intervjua. Dessa var Swedbank, SEB samt 

en anonym bank.  

 

2.5.2 Val av respondenter 

Våra val av undersökningsenheter har baserats på den privata sektorn bland tjänsteföretag. 

Mer specifikt har vi avgränsat oss till bankväsendet som använder sig av BSc samt en konsult 

som dagligen jobbar med att implementera BSc i verksamheter. Jacobsen (2002) har i sin bok 

tagit upp en del metoder och kriterier som kan följas vid urvalet av respondenter. En av 

metoderna vi valde att följa är att intervjua de personer som anses vara mest pålästa och 

involverade i BSc-arbetet i företaget. Förhoppningen är att vårt urval av tre banker och ett 

konsultföretag skall kunna svara på vår problemställning om hur banker använder BSc.  

 

Vårt hjälpmedel vid framtagningen av företag som använder BSc har varit boken ”Balanced 

Scorecard i svensk praktik” av Olve et al. (1997) där han exempelvis presenterar Nordeas 

arbete med BSc, Internetsökningar samt telefonsamtal. Att det överhuvudtaget kom till stånd 

att intervjua den finansiella sektorn har att göra med att vi först fick åtkomst med SEB. För att 

få en fördjupad förståelse om hur BSc används inom bankväsendet ville vi därför ha likartade 

företag så att den externa validiteten ökar. De banker vi valt till vår undersökning är 

storleksmässigt relativt lika och arbetar både gentemot kund och företag. Kombinationen av 

likartade banker har en positiv påverkan på vår uppsats då vi kan specificera och avgränsa 

studien mer än om vi valde att studera företag som inte ingår i samma bransch. Vi är 

medvetna om att den externa validiteten hade ökat ytterligare om vi fick åtkomst till fler 

liknande banker som använder BSc som styrverktyg, men vi fick istället anpassa oss till 

omständigheterna och resurserna vi hade.  

 

Valet av respondenter i respektive företag har vi bestämt genom att titta på vem som är med 

och delvis ansvarig när det gäller strategiutformning och som innehar en expertkompetens 

inom BSc-ämnet. Vi strävar därför efter specifika individers kunskap och synpunkter, därför 

utgör enskilda personer i företagens ledning en viktig roll i vår empiri. Vi anser att personer i 

ledningsgruppen eller andra som är högt uppsatta och som ansvarar för företagets 

verksamhetsstyrning i kombination med underanställda är kvalificerade för att visa oss en 

rättvisande bild av hur BSc används i samband med strategin. Kontakten med de mest 

kvalificerade personerna fick vi genom att prata med anställda som gav oss förslag om vem 

som var bäst lämpad för att svara på våra frågor. Vår sökning efter respondenter har gått både 

från huvudkontor och nedåt samt från kontorsanställda och uppåt. När vi sökte efter 

respondenter ville vi först och främst ha kontakt med chefer eller liknande. Vi fick åtkomst till 

kontorschefen på SEB och den Anonyma Banken samt en controllerchef i Swedbank som 

jobbar med ledningen mot kontorsnivå. Utöver dessa personer fick vi möjlighet att stärka 

informationen vi fick från cheferna med en bankman/anställd i både SEB och den Anonyma 

Banken. Controller- och kontorscheferna har berättat hur de upplever och använder BSc i det 
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dagliga arbetet. Vi anser inte att dessa chefer skulle försvara ett styrverktyg som inte 

fungerade, de var ärliga och ingående med sina svar. Dock såg vi det som positivt att vi kunde 

bekräfta det som sagts av kontorscheferna genom att prata med en bankman/anställd. 

Anledningen till detta bygger på att Kaplan och Norton (1996) uttrycker att BSc ska vara 

uppfattat av alla på hela företaget. Den teorin ville vi undersöka i praktiken.  

 

2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Rosenqvist och Andrén (2006) poängterar att det är av essentiell vikt att materialet vid en 

uppsatsskrivning hela tiden granskas kritiskt då dessa uppgifter ligger till grund för den senare 

slutsatsen. Vid avgörandet om en studie är giltig och tillförlitlig tas hänsyn till arbetets 

validitet och reliabilitet. 

 

2.6.1 Validitet  

Validiteten bedömer ett forskningresultats giltighet. Om en studie inte kan ge ett tydligt svar 

på frågan ”Vad är det som detta test mäter?” blir resultatet ogiltigt och meningslöst. 

Validiteten delas även upp i intern och extern validitet.  Den interna validiteten avser om det 

finns rationella förhållanden mellan undersökningen och den teoretiska referensramen samt 

ifall de dragna slutsatserna är valida eller ej. (Arbnor & Bjerke, 1992). De teoretiska 

modellerna vi har valt att ha med i vår studie har varit centrala för många forskare sedan tidigt 

90-tal. Till följd av den intensiva forskningen kring ämnet har vår studie fått ett kvalitativt 

stöd som därmed höjt den interna validiteten på arbetet. (Yin, 2009) Vi bedömde även att 

respondenterna var tillräckligt kunniga och väl informerade om vad BSc innebär.  

 

Den externa validiteten avser i vilken utsträckning resultatet från en studie kan generaliseras 

till andra motsvarande situationer. Genom att bara undersöka en fallstudie är det svårt att 

avgöra om den externa validiteten är hög. (LeCompte & Goetz, 1982) Den externa validiteten 

ökar då antalet undersökningar ökar, det vill säga ju fler intervjuer vi gör desto högre validitet 

får vi i vår studie. Därför har vi valt att utföra sex stycken intervjuer, varav fem är hos banker 

och en är hos en konsult. Därmed har den externa validiteten stärks avsevärt genom att ha fler 

fallföretag istället för ett. Validiteten har också stärkts genom att vi valde att informera oss 

från två olika håll; konsulter som är utomstående och hjälper till företag att implementera BSc 

samt bankerna som använder sig av BSc. Vi anser även att mängden undersökningar är rimligt 

inom tidsramen vi har och forskningsnivån vi ligger på. 

 

2.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet är jämförbart med tillförlitlighet då begreppet syftar till att avgöra om 

ett resultat skulle kunna upprepas vid fler än ett tillfälle, det vill säga om ett annat par forskare 

skulle komma fram till samma slutsats som vi om de skulle vilja göra om vår studie. (Arbnor 

& Bjerke, 1992). Jacobsen (2002) skiljer på intern och extern reliabilitet vid en kvalitativ 

studie.  

 

Den interna reliabiliteten avser i vilken utsträckning andra forskare skulle sammankoppla den 

analyserade empirin med de begreppsbeskrivningar som genererats av forskaren. (LeCompte 

& Goetz, 1982) 
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Den externa reliabiliteten avser i vilken grad en studies resultat skulle kunna upprepas. För att 

det skulle kunna vara möjligt att imitera en studie krävs det en detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssättet. Vid en kvalitativ studie som vår är det svårt att uppnå en så hög grad av 

extern reliabilitet eftersom forskare hela tiden påverkas av förhållandet och tiden de befinner 

sig i. (Jacobsen, 2002) Vi vill med hjälp av de bifogade intervjuguiderna (se Bilagor; bilaga 1 

och 2) understödja den externa reliabiliteten och få med utgångspunkten för intervjuerna. 

 

I och med att de undersökta bankerna använder BSc på olika sätt minskar 

generaliseringsgraden då vi inte kan dra slutsatsen om hur banker generellt sett använder 

styrverktyget. Vi kan heller inte avgöra om exempelvis alla SEB-banker i Sverige gör på 

samma sätt som den i Halmstad eftersom vi inte undersökte dem. Trots att den externa 

validiteten på grund av det sjunker en aning så ökar den externa reliabiliteten. Det vill säga, 

resultatet vi fick ut skulle med största sannolikhet ge samma eller liknande utfall ifall studien 

skulle upprepas. Genom att vi använde kvalitativ metod i vår forskning var vi ute efter att få 

en djupare förståelse för få enheter. Att bankerna använder BSc på olika sätt har inte haft 

negativ inverkan på vårt syfte då syftet var att beskriva hur banker använder BSc samt 

undersöka om bankerna använder BSc på sättet som teorierna beskriver det eller om de har ett 

eget sätt att använda BSc på. 

 

2.7 Källkritik 

Det är viktigt att forskare vid en kvalitativ forskningsmetod tittar på sitt material med kritiska 

ögon. Det är av stor betydelse att vi hela tiden samspelar med datainsamlingen för att studiens 

trovärdighet ska öka. Det ska även vara balans mellan kunskapen om ämnet och låta ämnet 

påverkas av subjektiva åsikter från respondenterna. För att vi ska kunna skapa en bra slutsats 

krävs det att vi har en korrekt teoretisk bas samt att vi ställer oss objektiva mot den för att få 

ett rättvisande resultat. Vi har till största grad försökt att vara objektiva mot teorin men av 

naturliga skäl går det inte vara objektiv till 100 % eftersom vi färgas av datainsamlingen samt 

våra egna värderingar. (Corbin & Strauss, 1990) All forskning är delvis subjektiv men 

forskarna måste vara medvetna om det för att på så sätt försöka minska subjektiviteten (ibid).  

 

Våra urval (se avsnitt 2.4) i metoden har motiverats så att tvivel om omedvetna val kan 

elimineras. Vi har vid val av respondenter riktat in oss på personer som enligt företagets 

anställda ansetts mest kunniga om ämnet, vilket där med ökat tillförlitligheten i vår rapport. 

Intervjuerna som följde valde vi att spela in så att vi inte missar något väsentligt, sammanställt 

text till empirin och sedan låtit respondenten godkänna materialet, visar även det på att vi ökat 

tillförlitligheten. 

 

När det gäller teoriinsamlingen har vi valt Kaplan och Norton som utgångspunkt. Dessa 

författare har betytt mycket för framtagningen och utvecklingen om BSc och därför har vi gett 

dem mycket plats i vår teoretiska referensram. Men för att inte missleda läsarna och endast ha 

med Kaplan och Nortons synvinkel kring ämnet, valde vi att ha med andra stora forskares 

undersökningar – både de som fortsatt på Kaplan och Nortons studier som ställer sig positivt 

mot BSc och de som kritiserar styrverktyget. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevant teori som används som utgångspunkt för vår uppsats. 

Inledningsvis beskriver vi de allmänna begreppen strategi och ekonomistyrning som följs av 

våra huvudsakliga teoretiska material om balanserat styrkort och dess delar.  

 

3.1 Vad är strategi? 

Det finns inte någon enkel och allmänt accepterad definition av strategi eftersom både 

praktiker och teoretiker använder begreppet på olika sätt. I vanligt språkbruk kan strategi 

definieras som en rad planerade handlingar för att uppnå ett företagsspecifikt mål genom att 

upprätta en strategi i förväg och att dokumentera allt detta i en plan. Strategi har som syfte att 

öka företagets konkurrensfördel vilket sker på konkurrenternas bekostnad. (Roos et al., 2004)  

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2009) är strategi en beskrivning av vad som behövs göras för 

att förverkliga målen där vi generellt kan säga att målen är en beskrivning av ett önskat 

framtida tillstånd. Vi kan med andra ord säga att strategi beskriver vägen mot målen. Enligt 

Larsson (2008) innebär strategi på en organisatorisk ledningsnivå en plan som balanserar inre 

(finansiella mått) och yttre faktorer (icke-finansiella mått). Detta innebär en avvägning mellan 

organisationens mål och omgivningens behov och krav. Strategins uppgift är att bygga upp en 

ställning som är så stark och flexibel att organisation kan nå sina mål oavsett alla motkrafter 

som inträffar (Larsson, 2008). 

 

Enligt Mintzberg (1990) ligger strategin hos VD:n och inte i hela bolaget. Strategisk 

utformning ska vara en kontrollerad och medveten process (ibid). Porter (1996) menar att det 

viktigaste i strategin är att differentiera sina aktiviteter från konkurrenterna för att på så sätt 

uppnå konkurrensfördelar.  

 

3.1.1 Ekonomistyrning 

Enligt Lind (2004) är det centralt att ekonomistyrningen ska fungera som ett vertyg som har 

som syfte att implementera strategi i en verksamhet. Företaget ska först formulera sin strategi 

och efter att detta är gjort ska denna användas i ekonomistyrningen för att införstå alla 

medarbetarna med den avsedda strategin. Denna aspekt stödjer även Ax, Johansson och 

Kullven (2009) som menar att den ekonomiska styrningen är till för att få hela företaget att 

sträva mot uppsatta mål och på så sätt implementera den aktuella strategin i företaget. Den 

ekonomiska styrningen har många delar som innehåller bland annat planering, genomförande, 

bevakning och utvärdering för att anpassa verksamheten så att den kan uppnå sina 

ekonomiska mål av både finansiell som icke-finansiell natur (Ax et al., 2009). Dock syftar Ax 

et al. (2009) till att stor fokus läggs på intäkter, kostnader och lönsamhet för att på så sätt 

kunna hushålla med begränsade resurser som är av finansiell karaktär.  

 

Att stor fokus läggs på den finansiella sidan av en organisation innebär att företag använder 

sig av den traditionella ekonomistyrningen. En styrning som under det senaste decenniet fått 

allt mer kritik eftersom det påstås att den skapar falska signaler om företagets effektivitet och 

lönsamhet (Olve et al., 1997). Anledningen till detta menas vara att den traditionella 
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ekonomistyrningen inte tar hänsyn till de krav som dagens marknad ställer. Fokus på pengar 

har fått företagen att bortse från icke-finansiella mått såsom produktkvalitet, leveranstid, 

fabrikens flexibilitet och kundorientering (Olve et al., 1997). Dock så förklarar Ax et al. 

(2009) att utvecklingen med ekonomistyrning går allt mer mot de icke-finansiella måtten. Den 

moderna ekonomistyrningen innefattar allt från planering och uppföljning till att utveckla 

strategier för att uppnå de icke-finansiella målen. Chavan (2007) förklarar att fokus på de 

icke-finansiella måtten gör att företaget kan utvecklas och lyckas i framtiden genom att skapa 

strategier som är viktiga för organisationen. Fokus på icke-finansiella mått kan vara viktigt för 

en organisation som strävar efter att ha en hög framtida avkastning och en fungerande strategi. 

Att endast använda sig av finansiella mått ger inte heller aktieägarna en helhetsbild av 

företaget (Chavan, 2007). Nilsson et al. (2010) nämner att BSc är en modell för 

strategiinriktad ekonomistyrning där icke-finansiella mått i största mån mäts. I detta läge kan 

det vara lämpligt att ha infört ett BSc som hjälper företaget att utveckla processer som gör 

företaget bättre ur både kundernas och aktieägarnas perspektiv. 

 

3.2 Balanserat styrkort 

BSc introducerades år 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Syftet med 

framtagningen av detta styrverktyg var att lösa organisationernas styrning (Olve et al., 1997). 

Enligt Kaplan och Norton (1999) är BSc, i stora drag, en modell som används för att 

förverkliga strategier. Kullvén (2001) utvecklar detta och menar att styrkortet även kan 

användas för att klargöra, kommunicera och styra strategi, där strategins innebörd fastställs i 

form av konkreta mått.  

Genom att använda BSc menar Kaplan och Norton (1993) att företaget kan koppla kortsiktig 

verksamhetsstyrning, i form av finansiella mått, ihop med den långsiktiga visionen och 

strategin, i form att de icke-finansiella måtten. Med vision menas en bild av företaget några år 

framåt i tiden med förutsättning att det går som ledningen vill och att de hela tiden strävar 

efter framgång (Bergstrand, 2003). Genom denna sammankoppling tvingas företaget hela 

tiden följa upp den dagliga verksamheten som i sin tur påverkar morgondagens utveckling 

(Kaplan och Norton, 1993).  

3.2.1 Motiv till införandet av balanserat styrkort 

Varför företag inför BSc har Malmi (2001) summerat i några punkter.  

 Först och främst vill företagen ha ett verktyg som kopplar strategin med handlingar. 

De behöver en ”bro” mellan strategi och verksamhet (ibid).  

 Den andra anledningen är att BSc underlättar arbetet med kvalitetsprogram eftersom 

det förenklar och preciserar uppföljningen av arbetet (ibid).  

 Det tredje motivet till införandet är på grund av att det blivit allt för kostsamt att 

använda sig av den traditionella budgeteringen (Malmi, 2001). Forskning gjord av 

Arwidi (2005) har visat att BSc inte alls verkar kompletterande till budgeten. Istället 

tycks det ersätta budgeten och används som det viktigaste styrverktyget. Dock menar 

Kaplan och Norton (1999) att budgeteringen och styrkortet är ett bra komplement till 

varandra.  
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 Vissa företag har infört BSc på grund av att de blivit påverkade av externa konsulter 

som ibland har en koppling till Kaplan och Norton. (Malmi, 2001) 

 En del organisationer har infört styrkortet för att stödja förändringar inom företaget 

(Malmi, 2001). Enligt Kaplan och Norton (1993) har styrkortet sin största styrka då ett 

företag går igenom en förändringsprocess. Anledningen till detta ligger i att företag 

skapar ett gemensamt språk i förändringsprocessen genom förståelse. Olve et al. 

(1997) menar att företaget pedagogiskt ska införa styrkortet så att de anställda förstår 

situationen och den eventuella strategiändringen. Malmi (2001) skriver att i till 

exempel ett tjänsteföretag har styrkortet antagits för att stödja ett nytt 

värdekedjekoncept. Det är snabba förändringar inom teknik som kräver nya 

styrningsprocesser och där styrkortet kommer med de nya icke-finansiella måtten. 

 

3.2.2 Införandet av balanserat styrkort 

För att företag ska lyckas med styrkortet måste de först skapa sig förståelse för situationen de 

befinner sig i. Denna förståelse bildas utifrån att företaget delar upp olika verksamhetsdelar i 

fyra kategorier; strategiutveckling, verksamhetsstyrning, IT/systemutveckling samt lärande 

inom organisationen. (Olve et al., 1997) 

 Strategiutvecklingen och utvärdering av visionen är en viktig del i inledningen av 

styrkortsprocessen eftersom dessa är styrningens utgångspunkter.  

 Verksamhetsstyrning syftar till att överföra strategiernas mått och mål till alla 

anställda eftersom delaktigheten och förståelsen bland de anställda ökar då.  

 IT och systemutveckling möjliggör att data registreras, valideras och görs tillgängliga 

för alla anställda och genom detta underlättas användningen av styrkortet eftersom 

mätningar lättare kan hanteras och användas.  

 Balanserat styrkort är bland annat ett instrument för lärande i organisationen. Här 

bedömer företag hur lönsamt kortsiktigt arbete är och/eller om de bör utföra arbete 

som ger eftersträvade effekter på längre sikt istället.  

Genom att utvärdera dessa fyra kategorier skapas en förståelse för företagets befintliga 

situation och kan därefter påbörja implementeringen av BSc. (Olve et al., 1997) 

 

Enligt Olve et al. (1997) bygger implementeringsprocessen på 11 steg. Företaget ska först 

definiera branschen de tillhör samt branschens utveckling och företagets roll i den. Sedan ska 

företagets vision fastställas och brytas ner till perspektiv där även de övergripande strategiska 

målen formuleras. Detta följs av att identifiera kritiska framgångsfaktorer, utveckla mått, 

identifiera orsak/verkan samband och skapa balans samt att fastställa det övergripande 

styrkortet, bryta ner styrkortet och mått i organisationen, formulera mål och sedan ta fram 

handlingsplaner. Efter allt detta jobb anses styrkortet vara implementerat. Dock menar Olve et 

al. (1997) att det är viktigt att ha tålamod med BSc och att företag bör förstå att BSc aldrig 

blir klart eftersom styrkortet hela tiden bör justeras efter företagets situation.  

 

Om företag vill använda BSc måste de vara beredda på en hel del svåra lärande, betydande 

kulturförändringar och mycket hårt arbete, särskilt för dem som ansvarar för 

implementeringen (Chavan, 2009). 
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3.3 Styrkortsmodellen 

Den balanserade styrkortsmodellen inleds med en vision som sedan utvecklar fyra olika 

perspektiv. Dessa fyra perspektiv är det finansiella, kund, process och lärandeperspektivet och 

tillsammans ger de en helhetsbild av företaget och skapar en balans mellan finansiella och 

icke-finansiella mått samt kort- och långsiktiga mål. I varje perspektiv ingår finansiella och 

icke-finansiella styrtal som är beskrivande mått på vad en verksamhet vill utveckla. Styrtalen 

styrs av företagets affärsidé och strategi. (Kaplan och Norton, 1999) En utveckling av dessa 

fyra perspektiv följer nedan samt en illustration i figur 3.1; 

 

3.3.1 Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet förklarar verksamheten ur ägarens perspektiv och innehåller 

styrtal som är användbara i samband med att följa upp handlingar och följder av företagets 

finanser. Perspektivet beskriver vad ägarna har för krav på verksamheten för att sedan se om 

företagsstrategin bidrar till de förbättringar av vinsten som eftersträvas. Det centrala i detta 

perspektiv är vinsten och hur visionen kan förbättra vinsten. Därmed används de finansiella 

styrtalen för att fastställa om företagets strategi bidrar till de uppsatta kraven. Exempel på 

styrtal i det finansiella perspektivet är rörelseresultat och avkastning på kapital. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

3.3.2 Kundperspektivet 

Kundperspektivet innebär att företagets verksamhet riktas mot kunderna. Målet är att utforma 

strategin så att det gynnar kunderna så att de blir nöjda och lojala. Kundperspektivet tar mest 

plats i styrkortet eftersom företagets överlevnad hänger på om kunderna är nöjda eller inte. 

Tillfredsställs inte kundernas behov av rätt produkter eller tjänster, skapas inte heller några 

intäkter och verksamheten kan då gå i konkurs (Kaplan & Norton, 1999; Olve, 1997). 

Kundperspektivbaserade styrtal är generella och gäller i princip alla företag. Exempel på 

styrtal i detta perspektiv är marknadsandelar i segmenten, återköpsbenägenhet, kundvärvning, 

kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

3.3.3 Processperspektivet 

Processperspektivet handlar om verksamhetens interna processer och deras förmåga att 

tillgodose ägarnas krav samt uppnå höga kundvärden (Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 

2001) Perspektivet syftar till att förbättra de befintliga processerna ur ett kostnads-, kvalitets- 

och tidsperspektiv. Det är även viktigt med innovation och skapandet av nya processer som 

underlättar för strategin att förverkligas samt skapa en starkare kundrelation. Perspektivets 

styrtal skall alltså beröra de interna processerna som bidrar till att skapa nöjda kunder och 

möjligheterna att uppnå de finansiella målen. Exempel på styrtal i processperspektivet är antal 

reklamationer och lageromsättningshastighet. (Kaplan & Norton, 1999) 
 

3.3.4 Lärandeperspektivet 

Lärandeperspektivets syfte är att förbättra den befintliga kompetensen och infrastrukturen för 

att sedan hjälpa företaget att uppnå de strategiska målen som är uppsatta i de ovan nämnda 

perspektiven. För att motverka klyftor som finns mellan medarbetarnas befintliga kompetens 

och den kompetensen som krävs för att uppnå målsättningar, behöver företaget ta strategiska 
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initiativ och investera i bland annat kompetensutveckling. Exempel på styrtal som används i 

lärandeperspektivet är utbildning, färdigheter, lojalitet och personaltillfredsställelse. Dessa 

styrtal visar hur väl företaget investerar för framtiden genom produktutveckling och sina 

anställdas kompetens. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

 
Figur 3.1: Grundmodell av BSc (omarbetad) (Kaplan & Norton, 1996, s. 18). 

 

De ovan nämnda fyra perspektiven är uppbyggda i tre olika tidsdimensioner; dåtid, nutid och 

framtid. Dessa underlättar för företaget att upptäcka och följa upp de styrtal som fås ur 

styrkortsmodellen. Styrtalen presenterar viktig information om de förändringar som införts i 

verksamheten samt vad de anställda ska vara medvetna om så att de företagsspecifika målen 

uppnås. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Bakom alla fyra perspektiven ligger en uttalad vision och strategi. Genom att se företag ur de 

olika perspektiven skapas en unik helhetsförståelse för hela verksamheten som bygger upp ett 

gemensamt språk i hela organisationen (Olve et al., 1997). Någonting som är vanligt bland 

svenska företag är att lägga till ett femte perspektiv. För tjänsteföretag kan det vara viktigt att 

exempelvis lägga till perspektivet för anställda (Ewing, 1995; Ewing & Lundahl, 1996; Olve 

et al., 1998 ref i Malmi, 2001). 

 

3.4 Användning av balanserat styrkort 

I detta avsnitt presenteras kärnan av uppsatsen. Enligt Kaplan och Norton (1999) bygger 

användningen av BSc på de aspekter som rubrikerna nedan representerar.  

 

3.4.1 BSc som ramverk för ledningen 

Enligt Hallgårde och Johansson (1999) är BSc mer än bara ett mätsystem. Att bara mäta 

nyckeltal räcker inte för att kunna förändra företaget. Det som utgör ett fullständigt och 

komplett styrkort är att använda det med ledningens filosofi och ledningssystemet. (Hallgårde 
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& Johansson, 1999) Se figur 3.2. Ett ledningssystem består av både människor och 

informationssystem som tillsammans bidrar till en effektiv ledning och planering av 

verksamheten. Företaget måste använda BSc för att styra, planera och följa upp verksamheten 

annars så uppfyller inte styrkortet de grundläggande uppgifterna. (Bergstrand, 2003).  

 

 
Figur 3.2: Balanserade styrkortets uppgifter (omarbetad) (Hallgårde & Johansson, 1999, s. 14) 

 

Tanken med BSc är att hjälpa ledningen att skapa ett ramverk där företagets strategi kan 

omvandlas till olika mål. Genom att använda styrkortet kan företaget pressa fram förbättringar 

och modifieringar i produkter, processer och marknadsanpassningar. Dessa förbättringar 

kommer i form av att styrkortet framhäver viktiga indikatorer inom de olika perspektiven som 

i sin tur framhäver företagets strategi och vision. Indikatorerna i sig skapar en balans som gör 

att företaget inte behöver dra in resurser på vissa strategiska prioriteringar för att framhäva 

andra. (Kaplan & Norton, 1993) Inamdar, Kaplan och Reynolds (2002) menar även de att 

företag som använder sig av styrkortet lättare kan uppfatta strategiska prioriteringar och på så 

sätt förbrukas inte resurser på fel håll. Tack vare detta kan ledningen i ett företag lägga ner 

mer resurser och tid på strategin och på så sätt kan de lättare koordinera den finansiella 

planeringen med den långsiktiga planeringen (Kaplan & Norton, 1996). 

 

3.4.2 Överföring av strategin till styrtalen 

Kaplan och Norton (1999) förklarar att de strategiska målsättningarna identifieras genom 

styrkortet. BSc fungerar som ett verktyg som omvandlar företagets vision, affärsidé och 

strategi till sammanhängande mål och styrtal. Styrtalen förtydligar faktorerna som påverkar 

företagets resultat för anställda. Enligt Kaplan och Norton (1996) har organisationer som 

lyckas transferera sin strategi till styrtalen en större chans att sätta sin strategi i verket och på 

så sätt förmedla sina mål tydligare.  

 

Det finns tre principer som hjälper styrkortet att kopplas till strategin; 

 

 Orsak/verkan samband 

En strategi består av ett antal hypoteser. Till exempel; satsning på personalens 

produktkunskaper leder till effektivare säljare och företagets resultat ökar. Genom 

kedjan av orsak/verkan samband samt styrtal från styrkortsmodellen kan 
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organisationen utveckla strategier. Styrtalen förtydligar hypoteserna mellan de 

uppsatta målen i varje perspektiv så att de kan styras och verifieras. (Kaplan & Norton, 

1999) 

 

 Utfallsmått och drivande mått 

Måtten beskriver vilket resultat företaget förväntar sig av strategin och vilka verktyg 

de kan ta till hjälp för att åstadkomma de eftersträvade resultaten. Ett utfallsmått 

beskriver vad företaget vill åstadkomma, exempelvis att öka företagets lönsamhet eller 

marknadsandel medan de drivande måtten beskriver hur företaget ska styra 

verksamheten för att uppnå dessa utfallsmått. Ett framgångsrikt styrkort bör innefatta 

en blandning av både utfallsmått och drivande mått. (Kaplan och Norton, 1999)  

 

 Koppling till de finansiella måtten 

De två tidigare principerna ska ha en koppling till de finansiella måtten då ett BSc 

även måste innehålla ekonomiska resultat. På så sätt kan företagen förklara varför de 

ekonomiska resultaten har blivit som de blivit och i så fall kan företaget förstå vad 

som bör förbättras för att nå en bättre lönsamhet. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

3.4.3 Att skapa förståelse och klarhet för strategi  

Hela organisationen ska försöka skapa en förståelse för visionen som finns i företaget. I en 

sådan process ska företaget försöka hitta en enighet i hur vision och strategi kan integreras 

och på så sätt bli förstådda (Kaplan & Norton, 1996). Enligt Olve et al. (1997) får vi genom 

styrkortet ett viktigt verktyg som kan skapa en sådan förståelse men även en förståelse för 

företagets situation för att på så sätt uppnå den dynamik som krävs för konkurrenskraft.  

 

Enligt Inamdar et al. (2002) hjälper styrkortet ledningen att skapa en klarhet i sin strategi samt 

så hjälper det företaget att samordna organisationen. Detta ger företaget en positiv inverkan då 

företaget implementerar den utarbetade strategin. Inamdar et al. (2002) menar att detta faktum 

påvisas i form av att företaget är tvunget att ge klarhet och förklara sina strategiska mål och 

strategi för att kunna använda sig av sin strategi på ett bra sätt. Denna klarhet skapar en 

samordning av alla instanserna i ett företag och på så sätt kan företaget skapa en gemensam 

strategi, detta på grund av att det uppstår ytterst få missförstånd till vad företaget vill ha ut av 

sin strategi. Tack vare att denna klarhet uppstår i strategin får ledningen större tillit till hela 

organisationen. Ledningen kan i detta läge på ett bättre sätt förmedla strategiska mål så att 

dessa förstås av alla. (Inamdar et al., 2002) Kaplan och Norton (1996) menar även de att 

förståelse för strategi och vision i företaget är av stor betydelse eftersom utan detta kan 

företaget inte skapa konkurrensfördelar.   

 

3.4.4 Att skapa bättre kommunikation  

En konkret, klar, konsistent, kongruent och tillgänglig information skapar en effektiv 

kommunikation. Konsistenskraven innebär att information ska vara komplett medan 

kongruenskravet betyder att information ska vara samma överallt. En av grundprinciperna när 

det gäller kommunikation är att kommunikationsmålen måste anpassas till 

organisationsverksamheten i sin helhet. (Larsson, 2008)  
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För att kunna skapa en strategi som är förstådd av hela företaget måste även 

kommunikationen i företag förstås. Begriper inte hela företaget vad kommunikationen 

förmedlar kan det bli svårt att implementera och förmedla mål och strategier (Olve et al., 

1997). Kullvén (2001) menar att styrkortet förbättrar kommunikationen i ett företag och 

hjälper alla anställda att förstå vad företagets strategi egentligen går ut på. Detta kommer ifrån 

det att styrkortet skapar en förståelse för strategin och gör det därmed lättare för ledningen att 

kommunicera ut den aktuella strategin (Kaplan & Norton, 1996) 

   

3.4.5 Strategikartan – upplägg av prioriteringar 

Strategier har allmänt sett aldrig skadat ett företag eftersom utan idéer om strategi och 

styrning kan ett företag inte vara konkurrenskraftigt (Nilsson et al., 2010).  Det är styrkortet 

som kan vara till stor nytta när det gäller strategiskapandet. När ett företag formulerar ett 

balanserat styrkort, bygger de först upp en strategimall eller karta som de sedan ska utgå ifrån 

för att nå sina mål. (Nilsson et al., 2010) 

 

Genom att använda sig av strategikartan kan företag finna viktiga mål inom de fyra 

perspektiven och på så sätt koppla ihop de olika målen med varandra. Dessa mål kommer i 

form av prioriteringar som företaget ska försöka sträva emot. (Kaplan & Norton, 1999)   

 

För att kunna skapa en ordentlig strategikarta är det viktigt att företaget först använder sig av 

strategiska teman som sedan placeras in i strategikartan. Dessa teman bygger på de strategiska 

målen som företaget anser vara viktiga. Vid fastställande av dessa teman kan företaget 

utarbeta en strategikarta som utgörs av styrtal som framhäver företagsstrategin. Genom att 

göra på detta sätt kan företagsledningen med hjälp av en styrkortsorienterad strategi lättare 

motivera och kommunicera prioriteringar i företaget. (Kaplan & Norton, 2006) 

 

Strategikartorna i samband med styrkort har ökat i användning bland företag för att belysa 

mål och strategi och för att på så sätt fläta samman strategierna i styrningen. Det huvudsakliga 

användningsområdet för strategikartan är att kommunicera strategin som ska visa var de valda 

strategierna kommer att leda, tidsåtgången för detta samt vilket handlande som kommer 

krävas. Strategikartan kan användas som ett diskussionsunderlag i möten för att på så sätt 

styrka de strategiska målen som finns i företaget. Sammanflätas strategikartan och styrkortet 

på ett bra sätt ger det de anställda en förståelse som realiserar företagsstrategin. Därmed är det 

viktigt att organisationen hela tiden håller sina anställda uppdaterade i de punkter som finns i 

strategikartan. (Olve el at., 2003) 
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Figur 3.3: Strategikarta – länkning av mått från de fyra perspektiven. (Kaplan och Norton, 1996, s 152) 

 

3.4.6 Att samordna olika avdelningar och personer 

Olve et al. (2003) syftar till att styrkortet på ett lättförståeligt sätt kan beskriva företagets 

ambitioner och målsättningar. Tack vare detta kan ledningen på ett lättare sätt förmedla den 

strategi som finns i företaget till hela organisationen. Enligt Kaplan och Norton (2006)  kan 

företaget genom att använda sig av styrkortet på ett lättare sätt samordna anställda, olika 

avdelningar samt de olika produkterna eller tjänsterna kring en gemensam strategi. För att 

detta ska kunna ske är det viktigt att företagsledningen tillåter olika avdelningar av företaget 

att anpassa en viss del av sitt styrkort till den miljö där avdelningen befinner sig i. Här är det 

viktigt att de olika avdelningarna skapar undermål som möter hela företagets huvudmål. För 

att detta ska kunna ske ska företagsledningen först ha skapat övergripande mål som sedan 

hjälper de olika avdelningarna att anpassa sina undermål så att de kan samordnas med 

huvudmålen. Lyckas företaget med detta skapas en samordnad strategi i hela företaget där alla 

enheter förstår sina prioriteringar. I och med detta blir det betydligt lättare för företaget att 

utföra modifieringar av strategin eftersom hela företaget förstår vad som ska göras. (Kaplan & 

Norton, 2006) 

 

Olve et al. (1997) poängterar även att det är viktigt att human- och strukturkapitalet drar i 

samma strategiska riktning. Anledningen till detta ligger i att det finns många olika personer 



 

28 

som är en del av strategin och drar dessa åt olika håll faller hela strategin. Där kan styrkortet 

vara en viktig faktor som binder samman alla dessa personer genom att effektivt samordna 

strategin genom hela företaget (ibid). Denna effektivitet kommer ifrån att stora delar av 

företaget är med i framtagningen av styrkortet samt så skyddar sig organisation från att 

felaktiga undermål etableras eftersom företaget gemensamt har fastställt huvudmålen 

(Bergstrand, 2003).  Det är viktigt att företaget motiverar sina arbetare, en bra motivation 

ligger i att företaget försöker förmedla en minsta nivå på samtliga mål för att inget ska släpa 

efter och att arbetarna ska känna att de har något att sträva efter hela tiden. (Kaplan & Norton, 

1996) 

 

3.4.7 Omprövning och feedback   

För att företag ska lyckas med styrkortet måste strategin hela tiden ifrågasättas och ses över. 

Då företagen idag arbetar i en konkurrenskraftig miljö med snabba förändringar är det viktigt 

att företagen hela tiden testar sin strategi. Genom att testa strategin kan företaget utvärdera om 

strategin bör modifieras eller inte. I och med detta är det av betydelse att företaget hela tiden 

använder sig av styrkortet så att detta inte faller i glömska. Styrkortet ger företaget ett lättare 

sätt att följa upp och kontrollera styrningen i företaget eftersom det pekar åt det håll där felen 

finns. På grund av detta bör företaget hela tiden använda sig av styrkortet vid ledningsmöten 

på alla nivåer i företaget för att på så sätt finna var felen ligger i strategin och rätta dem 

därefter. (Bergstrand, 2003)  

 

För att få ett fungerande styrsystem i ett företag krävs ständig feedback, detta eftersom 

feedbacken i form av informationen ska kunna tillämpas. Informationen ska kunna hjälpa 

företaget att fatta bättre beslut och genom detta förbättra prestationer. Detta skapar en 

säkerhet som i sin tur leder till nöjdare medarbetare. Utan feedback på aktuella prestationer 

kan företaget bara göra en gissning om pågående aktiviteter. Det är alltid bättre med mycket 

feedback än för lite. Detta kan hjälpa företaget att upptäcka och minimera eventuella problem, 

samtidigt som informationen kan kopplas till medarbetarnas arbetsprestationer. Med hjälp av 

feedback kan individer lära sig att prestera och hantera uppgifter på ett mer effektivt sätt 

vilket skapar en beteendeförändring hos företag och dess medarbetare. (Eggleton & Luckett, 

1991) 

 

Även enligt Norton (2010) är det viktigt att företag hela tiden ser över och ifrågasätter de 

handlingar som har utförts. Genom detta kan företaget ta lärdom av de misstag som gjorts och 

på så sätt förbättra sina prestationer i framtiden. Om företaget inte tar till sig och drar lärdom 

av den feedbacken som kommer in kan företaget hamna i en ond cirkel där samma misstag 

hela tiden görs om. Kaplan och Norton (2006) menar att det är bra om företaget utför 

periodvisa prestationsutvärderingar där även företagets strategi ses över och ändras i den mån 

som det behövs.  

 

3.5 Tjänsteföretag 

Enligt Ax et al. (2009) går ett tjänsteföretags verksamhet ut på att erbjuda kunden olika 

former av service. Exempel på sådana företag är banker, försäkringsbolag, konsultfirmor och 

redovisningsbyråer. Genom att ett företag erbjuder tjänster kommer personalen och deras 
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kunskap vara den viktigaste resursen i företaget. Anledningen till detta bygger på att det är 

personalen och dess kunskap som distribuerar företagets tjänster till kunden och är oftast 

företagets största resurs. I och med detta blir det viktigt för företaget att lägga störst fokus på 

personalen för att på så sätt skapa en bättre kvalitet inom företaget. (Ax et al., 2009) 

 

Ett begrepp som är viktigt vid strategiformulering är effektivitet och denna aspekt skiljer sig 

mellan ett tjänsteföretag i jämförelse med ett tillverkande företag, därmed ser även en 

framgångsrik strategi annorlunda ut (Grönroos, 1992). Effektiviteten för ett tjänsteföretag kan 

delas upp i extern och intern effektivitet. Den externa innefattar hur kunderna upplever 

företaget och dess tjänster medan den interna innefattar hur kunderna har lyckats sköta sin 

arbetskraft och sitt kapital. Effektiviteten får ett större svängrum hos ett tjänsteföretag än hos 

ett tillverkande företag. Anledningen till detta är att kunderna till ett tillverkande företag 

endast tar del av resultatet från produktionsprocessen medan hos ett tjänsteföretag tar kunden 

ofta del av produktionsprocessen. I och med detta är det viktigt att finna en balans mellan 

intern och extern effektivitet. (Grönroos, 1992)  

 

Utöver effektivitetsaspekten följer kostnadsbegreppet som innefattar goda och dåliga 

kostnader (Grönroos, 1992). De goda kostnaderna är de kostnader som är direkt produktiva, 

vilket innebär kostnader i form av att utbilda personal, utveckla tjänster samt upprätthålla 

kundkontakter. Dessa kostnader kommer i framtiden bidra till att förbättra verksamhetens 

kapacitet samt öka intäkter. De dåliga kostnaderna i sin tur kommer från onödigt formellt 

arbete i form av exempelvis onödigt pappersarbete. De dåliga kostnaderna visar sig oftast då 

ett företag står inför svåra ekonomiska beslut, vilket har en konsekvens i att de goda 

kostnaderna minskar. Detta är en ogynnsam process för ett företag eftersom den totala 

kostnadsnivån inte minskar i detta läge samt så tappar företaget konkurrenskraft och har 

svårare att tillgodose sina kunder. (Grönroos, 1992)  

 

Enligt Kaplan och Norton (1996) har informationssamhället en större påverkan på 

tjänsteföretag än på produktionsföretag. Anledningen ligger i det att tjänsteföretag i allmänhet 

måste pressa ner sina priser genom att konkurrera med en kvalitativ tjänst samt en utbildad 

personal.   

 

3.5.1 Finansiella tjänsteföretag 

De finansiella tjänsteföretagen representeras till största del av banker, vilka har som syfte att 

hantera pengar, detta främst genom inlåning och utlåning till privatpersoner och företag 

(Anthony & Govindarajan, 2003).  Den finansiella sektorn innehar den största betydelsen för 

Sveriges ekonomiska framgång. Detta eftersom den finansiella sektorn är motorn i den 

svenska ekonomin och utgör en viktig del i samhällets grundläggande infrastruktur. Den 

finansiella sektorn svarar för ungefär fyra procent av landets samlade BNP och har över 

140 000 arbetsplatser. (Svenska bankföreningen, 2012a) 

 

Den svenska bankmarknaden delas in i tre kategorier och den första kategorin utgörs av de 

fyra svenska storbankerna; Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Den andra kategorin 

består av sparbanker som har gjorts om till bankaktiebolag. Medan den tredje kategorin utgörs 
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av resterande bankaktiebolag på marknaden som är grundade från mitten av 90-talet och 

framåt. (Svenska bankföreningen, 2012b) 

 

Enligt Hussain (2005) har den europeiska bankmarknaden stött på en högre konkurrens under 

det senaste decenniet. Utöver den högre konkurrensen har bankmarknaden förändrats med 

avseende till teknologin (ibid). Denna förändring speglar sig i det att nya metoder för handel 

har tillkommit, ett exempel på detta är internethandeln (Anthony & Govindarajan, 2003). Den 

tekniska utvecklingen har haft en större påverkan på tjänsteföretagen än på de tillverkande 

företagen (Hussain, 2005). Bankmarknaden har även förändrats på det sätt att bankerna har 

gått från att vara tydliga separata verksamheter där de specialiserade sig i ett segment, 

exempelvis investmentbank, till organisationer som innefattar många olika segment, 

exempelvis investmentbank och försäkringsbolag (Svenska bankföreningen, 2012c). I och 

med detta skapades ett behov av en utvecklad ekonomisstyrning i den finansiella sektorn 

(Anthony & Govindarajan, 2003).   

 

Olve och Samuelson (2008) instämmer med Anthony och Govindarajans (2003) påstående om 

att bankmarknaden stött på en del förändringar när det gäller konkurrens och teknologi. På 

grund av dessa förändringar har banker varit i behov av en utvecklad ekonomistyrning. 

Författarna anser att tjänsteföretagen bör ta till sig den traditionella ekonomistyrningen som 

handlar om att följa de finansiella måtten. Banker har därmed blivit starkt beroende av sina 

anställda och deras prestationer eftersom de anställda är ansvariga för hur kunderna uppfattar 

företaget. Dessutom bör företagen i högre utsträckning följa upp mål som reflekterar hur 

företagets förmåga att skapa värde för sina kunder utvecklas. Dessa aspekter fångas upp i 

styrkortmodellens perspektiv. (Olve & Samuelson, 2008) 

 

Hussain (2003) menar att valet av vad som ska mätas inom banksektorn beror på det 

ekonomiska läget. En ekonomisk osäkerhet ökar benägenheten till ett förbättrat finansiellt 

resultat, vilket i sin tur generar ett ökat fokus på de finansiella måtten. Dock när det 

ekonomiska tillståndet är stabilt får de icke-finansiella måtten en större roll tillsammans med 

de finansiella måtten i styrningen. (Hussain, 2003)  

 

3.6 Kritik mot balanserat styrkort 

Voelpel, Leibold och Eckhoff (2006) menar att den balanserade synen på en organisation 

gällande de finansiella och icke-finansiella måtten redan beskrivits 25 år tidigare av Parker 

(1967), innan styrkortet presenterades av Kaplan och Norton år 1992. Voelpel et al. (2006) 

anser inte att BSc är något revolutionerande styrinstrument utan att det endast blivit en trend 

som är svårt att använda på grund av dess orörlighet. 

 

Otley (1999) har i sin artikel utvärderat styrverktyg för verksamhetsstyrning och hittat brister i 

styrningen med hjälp av styrkortet och de fyra perspektiven. Han menar att det inte ges en 

tillräcklig detaljerad beskrivning om hur själva arbetet med framtagningen av styrkortet ska 

gå till. Det saknas en formulering av prestationsmätningssystemet och hur samband mellan 

orsak/verkan mellan de olika delarna i styrkortet kan framtas. BSc kan även i vissa fall inte ge 
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en tillräcklig helhetsbild eftersom allt inte går att mäta. ”Professionella” organisationer 

(exempelvis sjukvårdsorganisationer) kan inte styra genom mätningar av beteenden och 

resultat (Ouchi, 1979, 1980, ref i Funck, 2009). Mätningarna visar bara en liten del av vad 

som händer i verksamheten då allt inte går att sätta på papper och därmed missas mycket 

annat viktigt som händer (Funck, 2009).  

 

Olve et al. (2003) har även funnit en del problem i den praktiska tillämpningen när det gäller 

implementeringen och användningen av styrkortet. De menar att det är svårt att utforma ett 

balanserat styrkort med tydlig koppling till strategin, att det finns en dålig balans mellan de 

fyra perspektiven och styrtalen inom respektive perspektiv samt att det finns för många 

och/eller svårbegripliga styrtal (Olve et al., 2003). Styrtalen kan ibland också visa sig 

meningslösa då de har en tendens att styra fel (Funck, 2009). Det saknas även information om 

hur styrtalen ska bestämmas och hur avvägningen mellan olika styrtal ska hanteras för att nå 

framgång med BSc (Otley, 1999). Nørreklit (2003) menar även hon att styrtalen kan vara 

missvisande då de bygger på ett orsak/verkan samband. Företag kan aldrig vara säkra på att en 

specifik orsak ger upphov till en specifik verkan. De kausala sambanden som Kaplan och 

Norton talar om är egentligen helt logiska samband och går inte att bevisa med empiriska 

undersökningar. De är helt enkelt bara ett tänkt samband som skulle kunna ske (Nørreklit, 

2000, ref i Funck, 2009). Funck (2009) beskriver det med ett exempel att en lojal kund inte 

alltid ger finansiella fördelar, det kan vara så att en lojal kund istället är kostsam vilket leder 

till sämre finansiella resultat. I och med detta kan företag få ett disfunktionellt beteende som 

kommer från felaktiga antaganden.   

 

Implementering av BSc kan ses som införandet av en produkt som har som syfte att toppstyra 

företag. Styrkortet kan brista då det inte finns tillräckligt stort intresse från personal eller 

ledning så att kommunikationen mellan olika avdelningar försämras. (Nørreklit, 2003) 

Personalen måste alltså vara intresserad och väl informerad i vad styrkortet egentligen handlar 

om för att företaget skall kunna dra nytta av dess förmåner. (Olve, 2003) Bara tanken på att 

införa något nytt kan skapa en känsla av obehag blad medarbetarna och införandet kan 

därmed få motsatt effekt. (Johansson, Skoog, Backlund & Almqvist, 2006) Även Nørreklit 

(2003) syftar till att styrkortet kan användas som ett sätt för ledningen att utöka sin makt 

(Johansson et al., 2006). Anledningen till detta ligger i det att arbetarna tror sig vara en del av 

strategin då det egentligen är ledningen som formulerat den aktuella strategin och på så sätt 

gör arbetarna det som ledningen vill. Vidare tar även Nørreklit (2000) upp hur tanken med 

styrkortet inte tar upp problematiken kring hur stödet bland de anställda ser ut. Teorin bakom 

styrkortet utgår ifrån att de anställda ska omfamna styrkortet även om verkligheten kan se 

annan ut (Nørreklit, 2000).   

 

Voelpel et al. (2006) anser att de fyra perspektiven som BSc är byggt på (se 3.3), driver 

organisationer att använda sig av dessa perspektiv, vilket gör att organisationers 

egendesignade perspektiv begränsas. Detta medför att organisationer som inte passar in i 

något perspektiv därmed uteblir. Problemet är att balanserat styrkort ignorerar förändringar i 

dagens organisationsmiljö, där fokus endast ligger på mättalen i perspektiven och företaget 
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helt ignorerar förändringar på marknaden. Mättalen kan göra så att chefer bara ser vad de vill 

se och inte det som är viktigt. (Voelpel et al., 2006)  

 

Enligt Johansson et al. (2006) mäter BSc flera olika aktiviteter vilket inte alltid blir rättvisa 

mätningar och jämförelser. Det händer ibland att vissa mått och mål inte går att uppnå utan 

stöd av andra redan avklarade mål. Det är viktigt att företag strävar efter att göra rätt saker i 

rätt ordning. Det är en fråga om timing och det är inte säkert att styrkortet skapar en bättre 

timing. Nørreklit (2003) bygger vidare på att mätningar bland olika aktiviteter med hjälp av 

styrkortet nödvändigtvis inte ger rättvisa mätningar. Dock poängterar hon att detta beror på att 

ledningen inte får tillräckligt med bakomliggande information till hur mätningarna ska utföras 

eftersom teorin bakom styrkortet inte presenterar specifika detaljer kring detta (Nørreklit, 

2003). 

 

Enligt Nørreklit (2003) är styrkortet egentligen ett teoretiskt styrverktyg som inte kan 

användas som ett konkret styrverktyg i företag. Anledningen till detta menar Nørreklit (2003) 

vara att styrkortet är uppbyggt av hypoteser med logiska förklaringar, som egentligen inte 

fungerar som beskrivet i praktiken.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av våra empiriska undersökningar. Inledningsvis 

kommer vi att övergripande beskriva varje företag vi utfört interjuver hos. Under varje 

företag, konsult eller bank, presenteras svaren enligt våra huvudkategorier. 
 

 

4.1 Förmedlare: Balanced Scorecard Collaborative AB 

 

4.1.1 Introduktion 

Balanced Scorecard Collaborative AB är ett affiliate bolag till The Palladium Group som 

grundades av Robert Kaplan och David Norton. Kontoret i Göteborg ansvarar för 

verksamheten på den nordiska marknaden men bidrar även till The Palladium Groups 

verksamhet i Europa och resten av världen. (BSCol AB, 2012a) 

 

David Wiraeus jobbar som konsult i företaget. Han kom i kontakt med BSc när han studerade 

i Boston, USA. Hans erfarenhet av styrkortet kom när han jobbade i New York inom telekom-

branschen med managementfrågor. Bolaget använde då delar av styrkortet för att styra och 

mäta. David har jobbat på BSCol AB sedan sex år tillbaka. Hans roll är att hjälpa olika företag 

med att förbättra styrningen samt få ut riktiga, konkreta resultat av det. Han vägleder sina 

kunder till att få en bra ledningsprocess som företaget kan följa upp och kaskadera ner i 

bolaget så att alla i bolaget styr åt samma håll. (Wiraeus, 2012) 

 

4.1.2 Strategi och styrning 

Wiraeus (2012) berättar att det är många organisationer som står inför utmaningen att 

balansera kortsiktiga krav med långsiktiga prioriteringar. Det gäller inte bara att ha bra 

strategier för att nå målen, det gäller istället att framgångsrikt kunna genomföra dem. Varje 

organisation har sina unika utmaningar och därför ser varje projekt olika ut. 

Tillvägagångssättet är beroende av de olika strategiska situationerna, kulturen, ledarskapen 

samt ambitionen. 

 

Varje bolag har till att börja med en strategi tillsammans med en strategiplan eller affärsplan 

som är formulerad av ledningen där målen är beskrivna och strategin är formulerad. Wiraeus 

(2012) ser på strategi som en riktning och fokus på specifika saker där det handlar om att välja 

rätt men framför allt även att välja bort. Problemet är att det kan hända att strategin är 

uppbyggd på en bunt papper och att det finns risk att ingen läser så att det inte kommuniceras 

ut i organisationen, och det är här BSc kommer in i bilden. BSc har idag utvecklat sig till 

Rapit Strategy Implementation, det vill säga det ska få upp hastigheten i 

strategigenomförandet snarare än bara ett mätsystem. (Wiraeus, 2012) 

 

Han förklarar vidare att det mesta i ett företag går att mäta, men det är viktigt att mäta rätt 

saker. Företaget ska identifiera de nyckeltal som verkligen driver genomförandet av strategin. 

Det som inte går att mäta går inte heller att styra. Utgångspunkten är att utgå ifrån själva 

strategin där uppsättningen av nyckeltal och ambitionsnivåer identifieras. Med detta skapas 

förståelse som driver organisationen till rätt beteenden. Nyckeltalen hjälper företaget att få ett 
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”kvitto” på att strategin har genomförts, men samtidigt fungerar dem som en indikator när 

strategin inte har genomförts. Detta ger möjligheter att vidta korrigerande åtgärder innan det 

blir för sent. (Wiraeus, 2012) 

 

4.1.3 Balanserat styrkort 

BSc ses som ett ramverk som hjälper företaget att bli bättre än de man slåss emot på 

marknaden. Speciellt i en turbulent värld krävs det att en organisation har en kraftig process 

för att utveckla, uppdatera och bearbeta sin strategi för att säkra att den strategiska spelplanen 

är riktigt. Varje organisation måste hela tiden kämpa med att anpassa strategin till konstant 

förändrade förutsättningar. Företagen som vill införa BSc ska etablera processer för att 

utveckla och uppdatera strategin vid behov. (Wiraeus, 2012) 

 

Wiraeus (2012) förklarar att BSCol AB har märkt att de flesta företagen endast jobbar med de 

finansiella måtten. Det unika med BSc är att det även inför de icke-finansiella så att företaget 

ser vad som bidrog till de finansiella resultaten. Det har visat sig att företag i allt större 

utsträckning vill ha med och vill mäta de icke-finansiella måtten. Detta är ett orsak/verkan 

samband, om företaget gör något med de icke-finansiella måtten leder detta även till att de 

finansiella måtten påverkas. 

 

Wiraeus (2012) menar vidare att det är viktigt att införa styrkortet när företaget känner att de 

måste ha mer information när det gäller finansiella, icke-finansiella, kundmässiga och internt 

processmässiga aspekter för att kunna ta de rätta besluten och för att följa upp strategin. 

Företagen kanske har som motiv att förbättra det finansiella resultatet eller vill på ett 

effektivare sätt nå ut till alla medarbetare. För att engagera alla i organisationen krävs det att 

företaget omvandlar mått och resurser till kommunikationen. Det är bra om styrkortet 

beblandas med andra styrverktyg. Enligt Wiraeus (2012) fungerar det bra att beblanda TQM 

och LEAN till BSc, då BSc fungerar som ett paraply för de andra styrverktygen. BSc hänger 

ihop med de andra verktygen, till exempel ingår LEAN under interna processperspektivet. 

BSCol AB ser det bara som positivt om flera system används samtidigt. (ibid) 

 

När det gäller införandet av BSc hänvisar BSCol AB till en implementeringsprocess som kan 

ses som en grundmodell. Modellen består av sex steg:  

1. Formulering av strategin (uppskriven affärsplan).  

2. Strategin ”mappas” i en strategikarta med tillhörande mått och prioriteringar. Det är 

här BSc tas fram. 

3. Koordinera organisationen med hjälp av alignement som bidrar till synergier i 

organisationen när alla i bolaget blir medvetna om prioriteringarna. Samordna alla 

avdelningar så att alla drar åt samma hål. 

4. Koppling av resurser till det operationella och planeringen av verksamheten. 

5. Uppföljning kvartalsmässigt eller månadsmässigt. 

6. Testa strategin och anpassa strategikartan till organisationen. Att se om företaget 

behöver ändra på något. (ibid) 
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Figur 4.1 Utgångspunkten för strategisk ledning (Norton, 2010) 

 

Eftersom varje företag är unikt så måste modellen (Figur 4.1) anpassas till varje specifik 

situation för att det inte finns någon organisation som är lik den andra. Varje företag 

implementerar styrkortet på eget sätt. Enligt Wiraeus (2012) erfarenhet, tar det tre till sex 

månader i genomsnitt för att implementera styrkortet. Sedan kan det ta ytterligare tre till sex 

månader, beroende på hur stort företaget är, för att BSc ska nå ut till alla i företaget. Efter de 

första tre till sex månaderna är det meningen att företaget ska kunna jobba med BSc själva. 

Det spelar ingen roll vilket management system det är, om en organisation vill implementera 

styrkortet så måste de ha ett par ambassadörer i bolaget som har stor vilja att vara med. 

Skapas inte ”buying” för att göra någonting så följer inte hela organisationen med vilket leder 

till misslyckande med implementeringen. Wiraeus (2012) förklarar vidare att det är viktigt att 

företaget engagerar sig i processen för att det ska bli bra. 

 

Styrkortsmodellen 

När det gäller styrkortsmodellen och om den måste omfatta alla de fyra perspektiven för att ett 

arbete med BSc ska vara lyckat, så är detta beroende på vilken bransch som det gäller. För en 

offentlig verksamhet används de finansiella måtten mer som ett ramverk. De koncentrerar sig 

istället på kunden eller patienten och skapar då ett patientperspektiv. Företag eller 

organisationer kan därför anpassa perspektiven utifrån deras behov men majoriteten av alla 

företag använder alla fyra perspektiven. Det är inte heller helt ovanligt att företag tar med ett 
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femte perspektiv, miljöperspektivet. I tjänsteföretag är det också vanligt att införa ett 

medarbetarperspektiv i samband med lärandeperspektivet. (Wiraeus, 2012) 

 

4.1.4 Användning av balanserat styrkort 

Wiraeus (2012) påstår att det går att konkretisera strategin och genomföra den med BSc. BSc 

handlar om att beskriva, mäta och koppla resurser till strategin på ett bra sätt. 70 % av alla 

företag som jobbar med en ledningsprocess, det vill säga de som följer upp strategin, slår sina 

konkurrenter. Därför är det viktigt att jobba med ledningsprocessen och BSc som system. 

BSCol AB jobbar därför med att ge råd om hur strategin skall följas upp. De vägleder sina 

kunder att skapa effektiva ledningsmöten som fokuserar på att ta och följa upp strategiska 

beslut. Företaget har som mål att hjälpa sina kunder att verkställa en ledningsprocess med 

ledningsmöten så att de förbättrar sin verksamhetsutveckling. (Wiraeus, 2012) 

 

Wiraeus (2012) berättar att BSCol AB har sedan 1997 arbetat med att hjälpa kunder att skapa 

processer för att implementera sina strategier och bli mer framgångsrika än sina konkurrenter. 

Detta genom att hjälpa dem att nå så kallad “Execution Premium”. (Wiraeus, 2012) För att nå 

”Execution Premium” presenterar BSCol AB ett webbaserat beslutstödsystem (Executive 

Strategy Manager) för företagen. ESM hjälper till att enkelt kommunicera ut strategin och 

identifiera prioriteringar genom hela organisationen. Systemet används kontinuerligt för att 

kunna ta fram och använda styrkortet. (BSCol AB, 2012b) 

 

Ett av de viktigaste syftena är att BSc används för kommunikationen och för att kommunicera 

ut strategin så att alla anställda följer samma mål. Om företaget lyckas med detta finns det 

större sannolikhet att de blir framgångsrika i jämförelse med sina konkurrenter. (Wiraeus, 

2012) Statistiken på BSCol ABs hemsida säger att bara 5 % av medarbetarna och mindre än 

25 % av mellancheferna förstår strategin. Detta eftersom det är allt för många företag som har 

strategier som är alldeles för omfattande eller inte tillräckligt strukturerade för att skapa 

klarhet och förståelse. (BSCol AB, 2012c)  

 

Wiraeus (2012) säger att företagen använder orsak/verkan samband för att tidigt se signaler på 

om någonting går fel. När ett företag jobbar med strategikartan brukar de gå nerifrån och upp, 

det vill säga utgå från lärandeperspektivet och sedan röra sig upp mot interna 

processperspektivet, kundperspektivet samt det finansiella perspektivet. Om företaget till 

exempel märker att det inte har uppfyllt måtten eller styrtalen i lärandeperspektivet och inte 

lärt sig från sina misstag, är det svårt att överföra den nya kompetensen till de andra 

perspektiven och därför är det svårt att uppnå de finansiella resultaten som eftersträvats. 

 

”Lyser det rött ur ett kund eller interna processer 

perspektiv från en målsättning eller mått så är det stor 

sannolikhet att det kommer ha negativa effekter på de 

finansiella resultaten i framtiden (kanske på en 3-6 

månaders horisont).” (Wiraeus, 2012) 
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4.1.5 Tjänstebranschen 

Arbetet med BSc skiljer sig mellan produktions- och tjänstebranschen. Företaget som arbetar 

på tjänstemarknaden ligger större vikt på medarbetarperspektivet, som faller in under 

lärandeperspektivet. För dem är det viktigt att alla i hierarkin är medvetna om strategin medan 

det i en stor industri inte är lika viktigt att strategin når ut till alla i hela organisationskedjan. 

Inom tjänstebranschen har den sista länken i organisationskedjan direkt kontakt med kunderna 

(exempelvis en receptionist i ett hotell), därför är det viktigt att strategin verkligen når ut till 

alla i ett tjänsteföretag. (Wiraeus, 2012) 

 

 

4.2 Användare: Swedbank 

 

4.2.1 Introduktion 

Swedbank har varit en av de ledande bankerna i Sverige sedan 1820. De har sedan dess varit 

kända för att ha kunden och det lokala samhället i fokus. Swedbanks verksamhet går ut på att 

vara en fullsortimentsbank för både privatpersoner och företag. Swedbank har idag 315 kontor 

runt om i Sverige med ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 531 000 företagskunder. Banken 

sträcker sig även utanför Sverige gränser, nämligen i de baltiska länderna, övriga Norden, 

samt USA, Kina, Ryssland och Ukraina. (Swedbank, 2012) 

 

Charlotte Anderén Fornander är controllerchef inom den Svensk bankrörelse. Hon har varit 

anställd på denna post under de senaste fyra åren men har en 12-årig erfarenhet av begreppen 

strategi och styrning från hennes tidigare arbete i ett försäkringbolag. 

 

4.2.2 Förtydliga och översätta vision och strategi 

Anderén Fornander (2012) berättar att strategi är viktigt i ett företag eftersom utan denna kan 

företag inte synkronisera mål och arbeta gemensamt. Strategin utformas i takt med 

förändringarna i omgivningen, därför varierar den från år till år efter behov av vilka nya 

strategier som behövs. 

 

De som styr framtagningsprocessen av strategier är ledningen. Controllergruppen tillsammans 

med regionschefer jobbar med respektive region och deltar och bearbetar vad de anser bör 

utformas och verklighetsankytas. Controllers hjälper ledningen att utforma strategin. Till viss 

del är även de lägre nivåerna i Swedbankkoncernen inblandade, det vill säga kontorscheferna 

i respektive stad, men det är framförallt ledningen (regionschefer) som formar framtagningen 

av strategin efter det som de anser ger den bästa styrningen. Eftersom regionscheferna 

förmedlar och följer upp nyckeltalen från de olika kontoren är styrkortet en viktig del i 

uppföljningen. 

 

4.2.3 Kommunicera och koppla strategiska mål och mått 

Enligt Anderén Fornander (2012) är inte syftet med BSc att kommunicera ut själva strategin 

utan mer att följa och följa upp strategin i form av att de uppnår resultat gentemot kunder eller 
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lönsamhet. Strategin står framförallt ledningen för. I Swedbank fungerar det så att det är 

ledningen som kommunicerar ut strategin i företaget med bland annat styrkortet.   

 

4.2.4 Planera, sätta upp mål och anpassa strategiska initiativ 

Anderén Fornander (2012) ser på strategin som en riktning var företaget är på väg och ett sätt 

att samla alla medarbetare för att styra åt samma håll. I styrningen är det viktigt att alla drar åt 

samma håll och att alla agerar utifrån den uppsatta strategin.  

 

För att en så stor koncern som Swedbank ska kunna styra åt samma håll krävs det 

gemensamma styrformer och KPIer. Med KPIer menas nyckeltal som följs upp löpande under 

året. De jobbar med ett så kallat kontorstyrkort där alla KPIer är upptagna för att sedan kunna 

mäta och jämföra olika kontor. Utöver det används lönsamhetsmätningar och fokusmodell. 

Fokusmodellen är ett försäljningsuppföljningsverktyg som aggregerar ihop ett 

försäljningsvärde för målsättningar de har och mäter utfallet av regionsprestationer, 

kontorsprestationer och individuella prestationer. Allt detta i kombination med tydlig strategi 

driver alla medarbetare att dra åt samma håll. (ibid) 

 

BSc har utformats på alla nivåer i företaget. På huvudnivå och kontorsnivå ser nyckeltalen i 

stort sett likadana ut men på individnivå ser det olika ut beroende på om man jobbar på 

privatsidan eller företagssidan. (ibid) 

 

4.2.5 Förbättra strategisk feedback och lärande 

I kombination med BSc använder Swedbank övergripande finansiella planer som fördelas ut i 

form av kostnadsramar, benchmark samt uppföljning av resultat för att ständigt bli bättre. 

(Anderén Fornander, 2012) 

 

Swedbank lägger störst fokus på finansiella mått i den dagliga styrningen samt 

kundnöjdhetsmätningar och medarbetarundersökningsmätningar. Det är viktigt med nöjda 

kunder eftersom det är de som genererar till att banken uppfyller sina finansiella mål. (ibid) 

Anderén Fornander (2012) säger att Swedbank inte använder sig av ett traditionellt BSc med 

fyra perspektiv. De utformar istället ett styrkort med KPIer som de väljer att fokusera på vid 

det innevarande året. KPIer innehåller till viss mån vissa perspektiv men inte fullständigt. 

Styrkortet används mer som en bra sammanfattning av hur det går för ett kontor eller en 

individ. Styrkortet, med sammanfattningen av de KPIer som följs upp, är endast en 

komponent i styrningen. I det dagliga arbetet jobbar Swedbank även med att följa upp 

resultaträkningen på kontoren, försäljningsaktiviteten och riskavkastningen. Dessa olika delar 

bildar styrningen. Styrkortet är på så sätt ett strategisk ledningssystem eftersom det är en 

sammanfattning av viktiga styrtal, men inte ett komplett ledningssystem. (Anderén Fornander, 

2012) 

 

Orsaken till att banken inte använder BSc på ett traditionellt sätt beror på att en verksamhet 

som Swedbank, med relativt lika enheter, är jämförelsen mellan kontoren viktigare än 

specifika måltal. Det fungerar bättre att styra med uppföljning av nyckeltal varje månad för att 



 

39 

kunna ranka olika kontor och benchmarka kontoren med varandra. Feedback på om det gått 

bra eller dåligt fås just genom benchmark, det vill säga utvärdering av verksamheten i 

förhållande med andra banker och genom uppföljning av KPIer. Sedan jobbar de succesivt 

och riktar in verksamheten åt det håll som behövs. I och med detta är det ett ständigt lärande 

att uppmärksamma faktorer där det gått snett och lära sig på detta så att nya vägar kan läggas 

för att nå de uppsatta målen på ett mer strategiskt sätt. (ibid) 

 

Företaget försöker se koppling av kausala samband mellan KPIer. Tanken är att se 

orsak/verkan samband mellan de nyckeltal som tas upp och resultatet. Om kundaktiviteten 

exempelvis vill mätas räknas det på hur många kundmöten som sker. Ju fler kundmöten, desto 

nöjdare kunder. (ibid) 

 

4.2.6 Nackdelar med BSc 

Nackdelen med styrkortet anser Anderén Fornander (2012), är att det kan uppfattas som 

statiskt och oflexibelt. De styrtal som väljs ut är befintliga och endast ett par nyckeltal. 

Ledningen anser att styrkortet behöver kompletteras med annan uppföljning som exempelvis 

uppföljningsmöten där uppföljning av styrkortet är en av delarna. 

 

 

4.3 Användare: SEB 
 

4.3.1 Introduktion 

SEB är en av de fyra största bankerna i Sverige och grundades år 1856. Banken betjänar 

ungefär 4 miljoner kunder idag och har över 17 000 anställda i ett 20-tal länder runt om i 

världen. Utöver arbetet med finansiella tjänster gentemot privatpersoner och företag, har SEB 

även ett försäkringsbolag. SEBs mission och vision går ut på att hjälpa individer att utvecklas, 

erbjuda bra rådgivning samt att vara en pålitlig partner. (sebgroup, 2012) 

 

Annika Werner Brynéus är kontorschef för SEB i Halmstad. I Halmstadskontoret arbetar 30 

personer varav hon är personalansvarig för 20 stycken. Annika har arbetat för SEB i snart 15 

år och har de senaste tre åren varit kontorschef i Halmstad samt att hon var med i uppstarten 

av Falkenbergskontoret år 2006, även där som kontorschef. Hennes tidigare erfarenheter av 

strategi och styrning har hon bland annat fått från uppstarten av Falkenbergskontoret samt 

uttrycker hon att strategi och styrning är en del av vardagen för en kontorschef. (Werner 

Brynéus, 2012) 

 

4.3.2 Förtydliga och översätta vision och strategi 

Enligt Werner Brynéus (2012) är strategi en väg att gå för att nå målet. Dock poängteras det 

att definitionen av själva begreppet strategi är svår då det ser olika ut för varje företag. 

 

När det gäller styrningen i ett företag menar Werner Brynéus (2012) att det är av essentiell 

vikt att alla arbetarna är införstådda med strategin för att företaget på så sätt ska kunna ha en 
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fungerande styrning. Detta i sin tur bidrar till att arbetarna vet hur de ska kunna tillföra något 

till företaget. 

Då det gäller styrkortsmodellen och de fyra perspektiven i BSc anser Werner Brynéus (2012) 

att samtliga perspektiven överlappar varandra, hon ser inte hur dessa kan skiljas. Som 

exempel tar hon upp hur kundperspektivet går ihop med det finansiella. Detta genom att en 

ökad kundnöjdhet genererar högre finansiella resultat i framtiden. Hon fortsätter med att 

utveckla detta och lägger till hur även lärandeperspektivet spelar en stor roll i kundnöjdheten. 

Denna aspekt bygger hon på att då personalen är väl utbildad kan de leverera en bättre 

kompetens och därmed genereras en högre kundnöjdhet. Då Werner Brynéus (2012) talade 

ganska mycket om att banken styrs mycket av regler fann hon att detta kanske också är ett 

perspektiv i SEBs styrkort. Utöver detta la hon även till att ett underperspektiv till 

lärandeperspektivet kan vara medarbetarperspektivet eftersom SEB är väldigt måna om sina 

medarbetare.  

 

4.3.3 Kommunicera och koppla strategiska mål och mått 

Då det gäller motiven till införandet av BSc förklarar Werner Brynéus (2012) att dessa bygger 

på att SEB ville ha någon form av styrning där även individen kunde vara med och påverka. 

Utöver detta säger hon även att motiven ligger i att banken ville att arbetarna skulle kunna 

greppa och förstå vad och varför något skall göras. En annan aspekt i detta tror hon ligger i att 

skapa en kommunikation som både går upp och ned.   

 

Eftersom kommunikation enligt Werner Brynéus (2012) är en viktig del av arbetet med BSc 

är det viktigt att den kommunikation som delas ut är lättförstådd. I kommunikationen är det 

viktigt att alla förstår sina mål och följer sina prioriteringar samt vet vad som förväntas av 

dem. Werner Brynéus (2012) berättar att detta görs genom möten där en dialog mellan chef 

och anställd är av essentiell vikt för att alla ska förstå det som eftersträvas. Dock poängterar 

hon att det kan komma specifika mål från huvudkontoret som inte går att ändra eller anpassa 

eftersom dessa nya mål bygger på nya regler som exempelvis finansinspektionen tagit fram. 

 

Werner Brynéus (2012) fortsätter med att förklara att kommunikationen av prioriteringar inte 

består av en traditionell strategikarta. De viktigaste prioriteringarna förmedlas via exempelvis 

mail till kontorsledningen som sedan förmedlar ut denna till sina arbetare. Prioriteringarna 

kan också komma genom intranätet.  

 

4.3.4 Planera, sätta upp mål och anpassa strategiska initiativ 

Werner Brynéus (2012) säger att det är viktigt att företagsledningen sätter rimliga mål som i 

sin tur kan brytas ner till undermål på exempelvis kontorsnivå. Denna aspekt i styrningen 

anser hon att SEB har lyckats väl med. Enligt henne arbetar SEB med att förmedla ut strategi 

och mål ända ner till individnivå och ge dessa individer deras personliga mål och göra dem till 

en del av styrningen. Enligt Werner Brynéus (2012) är det självklart att banken kämpar med 

att få en hög avkastning och tillämpar styrningen därefter. Dock poängterar hon att det är 
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genom olika strategiska aspekter, som exempelvis medarbetare, som denna avkastning kan bli 

verklighet.  

Då det gället styrningen i SEB berättar Werner Brynéus (2012) att banken använder sig av 

både prognoser och budget utöver styrkortet. Ett flödesschema av styrningen i SEB kan se ut 

så här; Individuella mål som utmynnat från kontorets mål, som är kopplade till regionens mål, 

som i sin tur brutits ner från huvudkontorets mål. Utöver de individuella målen sätter banken 

även mål på gruppnivå så att banken på så sätt ska dra åt samma håll. 

 

Enligt Werner Brynéus (2012) är SEB en samordnad organisation där alla instanserna drar åt 

samma håll. Anledningen till detta menar hon ligger i att alla förstår sina prioriteringar och att 

alla därmed känner sig delaktiga. Denna delaktighet utvecklar hon genom att förklara att 

medarbetarna får komma med synpunkter för att på så sätt känna sig mer delaktiga i strategin 

och styrningen. Enligt Werner Brynéus (2012) kan ett engagemang gentemot företaget svårt 

uppstå om arbetarna inte känner sig delaktiga. Framtagningsprocessen av strategier ligger i 

första hand hos ledningen men eftersom varje instans har ganska fria tyglar gör detta att de 

kan anpassa denna strategi till exempelvis sitt geografiska område. I och med denna 

anpassning får arbetarna ett större ansvar och blir mer delaktiga i det strategiska arbetet. 

Werner Brynéus (2012) säger även att en samordning av instanserna sker tack vare att det är 

en dialog mellan regionerna och att idéer och framsteg delas dem emellan.  

 

4.3.5 Förbättra strategisk feedback och lärande 

För att det ovan nämnda flödesschemat av styrningen ska fungera har SEB kontinuerliga 

uppföljningar för att på så sätt märka avvikelser och för att kunna åtgärda dessa. (Werner 

Brynéus, 2012) 

 

Aspekten om avkastning återkommer Werner Brynéus (2012) till då det gäller de finansiella 

måtten. Då SEB är ett aktiebolag är det viktigt att uppvisa ett så högt resultat som möjligt, 

men detta innebär inte att de icke-finansiella ska bli lidande. Anledningen till detta menar hon 

ligger i det att finansiella och icke-finansiella mått inte går att särskilja. Som exempel till detta 

tog hon upp att det görs medarbetarundersökningar för att skapa en bättre trivsel och att detta 

på sikt leder till en högre lönsamhet då kunder förmodligen blir nöjdare med servicen. 

Uppföljningar på icke-finansiella mål görs en gång i månaden medan de finansiella målen 

följs upp en till tre gånger i veckan i samband med att BSc följs upp. Detta för att finna om 

Halmstadkontoret ligger i linje med det som förvantas av det samt för att finna avvikelser i 

utfallen av olika mål. (Werner Brynéus, 2012)  

 

Enligt Werner Brynéus (2012) tittar SEB mycket på kausala samband, det vill säga hur en 

orsak påverkar en verkan. Hon menar att detta är viktigt då förståelse för ett utfall etableras, 

detta arbete görs så ofta som möjligt och även positiva utfall ses över. Ett exempel på hur de 

gör visas i flödesschemat; gör prognoser för att uppskatta vad som kan åstadkommas. Efter 

det utförda arbetet undersöks vad som åstadkommits vilket följs upp och därmed kan företaget 

lära sig på detta till nästa månad. Hela det här arbetet menar Werner Brynéus (2012) genererar 

en koppling till de finansiella måtten eftersom företaget i slutändan vill ha ett ökat resultat.   
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För att SEBs styrning ska fungera menar Werner Brynéus (2012) att det är viktigt med 

feedback så att lärdom om sina misstag, med även lyckanden, tas upp. Hon berättar att de en 

gång i månaden diskuterar utfallet i ledningsgruppen på distriktsnivå och där de sedan tar 

fram/diskuterar viktiga punkter/aktiviteter att arbeta med i framtiden. Denna feedback går åt 

båda hållen och Werner Brynéus (2012) säger att hon kan uttrycka sina synpunkter till 

närmsta chef och, om möjlighet finns, görs någonting för att tillgodose dessa synpunkter. 

Dock poängterar hon att det kan vara väldigt svårt att lyssna på alla synpunkter. Enligt 

Werner Brynéus (2012) är den externa feedbacken också en viktig del i SEBs arbete. Ett 

exempel på detta är se hur kundnöjdheten ser ut och detta görs genom att kunderna får svara 

på enkäter. På detta sätt kan SEB finna vilka brister som finns externt.  

 

4.3.6 Nackdelar med BSc 

Werner Brynéus (2012) säger att arbetet med BSc egentligen inte har några större problem 

eller nackdelar. Anledningen till detta menar hon ligger i att mål och prioriteringar 

kommuniceras ut på ett bra sätt. Dock poängterar hon att det ibland kan komma övermäktiga 

mål som är svåra att synkronisera med sina handlingar i och med detta kan det bli svårt att 

bidra till den övergripande strategin. En annan aspekt som hon kan se som ett problem är att 

den bakomliggande informationen till varför något ska göras inte alltid är tydlig. Denna 

aspekt kan orsaka förvirring till vad som egentligen eftersträvas.   

 

4.3.7 En anställds syn 

Enligt Börjesson (2012) är strategin i SEB väldigt bra förmedlad och lättförstådd. Hon anser 

att kommunikationen har haft sin del i detta då en både upp och nedgående feedback ger 

lärdom. Öppenheten på företaget menar Börjesson (2012) ökar delaktigheten bland de 

anställda eftersom de känner att de kan bidra och att deras åsikter spelar roll. Då det gäller de 

individuella målen förklarar hon att det finns fem aspekter som arbetaren mäts på och att det 

finns underliggande mål i varje aspekt. Hur dessa mål sedan ska uppnås ligger i arbetarens 

intresse, detta menar Börjesson (2012) ger den anställde en ökad känsla av delaktighet. Hon 

framhäver hur huvudmålen bryts ner till vad arbetaren ska göra för att till slut bidra till 

företagets övergripande mål. Detta följs upp ett par gånger i veckan så att arbetaren ser att 

denne är på rätt väg.  

 

4.4 Användare: Anonym Bank 

 

4.4.1 Introduktion 

Kontorschefen har arbetat för denna bank i 12 år och kom från en konkurrerande bank. 

Positionen som chef har han haft under sina samtliga år för banken. Kontorschefen arbetade 

även på denna position i fem år innan han började arbeta på denna bank. I och med detta har 

han dagligen arbetat med strategi och styrning eftersom detta är en del av Kontorschefens 

vardag. (Kontorschefen, 2012) 

 

4.4.2 Förtydliga och översätta vision och strategi 

Enligt Kontorschefen (2012) har utformningen av strategi en stor del i bankens dagliga arbete. 

Anledningen till detta ligger i det att det är viktigt att se var företaget är på väg någonstans. 
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Företagets främsta styrningsverktyg är BSc som är uppdelat i fem olika parametrar. 

Kontorschefen (2012) framhäver att deras bank, innehar kundperspektivet som den viktigaste 

delen i BSc. Detta eftersom att en bank utan kunder inte kan överleva och därför är det viktigt 

att hela tiden styra mot kunden och att denne blir nöjd. Dock är inte kundperspektivet den 

enda delen i bankens styrning. Kontorschefen (2012) berättar att de fem parametrarna, utöver 

kundparametern, är försäljning-, kvalitet-, effektivitet- och medarbetarparametern. Inom dessa 

parametrar är det viktigt att hela tiden mäta för att på så sätt se hur kontoret ligger i 

förhållande till de övergripande målen. Som ett komplement till BSc använder sig banken av 

olika prioriteringar i form av nyckeltal för att på så sätt möta de övergripande målen. 

(Kontorschefen, 2012) 

 

Styrningen hos denna bank bygger på att det ska finnas en förståelse till vad som ska göras. 

Därför är det viktigt att hela tiden följa upp aktiviteter och mäta för att på så sätt kunna finna 

de fel som görs och rätta till dem (Kontorschefen, 2012). 

Enligt Kontorschefen (2012) använder sig banken av alla fyra perspektiven men fyller även på 

med ett femte, medarbetarperspektivet. Dock poängterar han att även om perspektiven inte 

har de namn som nämns i teorin bygger de på samma sak. Alla perspektiven hänger ihop och 

det ena bidrar till det andra. Som exempel till detta tar Kontorschefen (2012) upp hur en 

utbildad personal ökar kundnöjdheten vilket i sin tur ökar företagets finansiella resultat. Men 

för att lyckas med detta är det viktigt att mäta sina prestationer för att på så sätt finna vad som 

gjorts rätt och vad som gjorts fel. Detta påvisar att även processperspektivet innehar en större 

vikt av BSc. Att mäta prestationerna och se hur det har gått har en stor del i bankens dagliga 

arbete (Kontorschefen, 2012).  

 

Dock hävdar Kontorschefen (2012) att det är av yttersta vikt att huvudmålen är tillräckligt 

tydliga så att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem samt hur de kan bidra till den 

övergripande strategin och målen. För att underlätta förståelsen för målen samt vilka 

handlingar som ska utföras finns olika instruktioner och manualer som de anställda kan följa 

samt att alla bör ha fått en förståelse till vad BSc innehåller. (Kontorschefen, 2012) 

 

4.4.3 Kommunicera och koppla strategiska mål och mått 

Då det gäller kommunikationen inom banken förklarar Kontorschefen (2012) att BSc har en 

viss inverkan i detta. Då BSc är ett verktyg för ett framåtriktat perspektiv är det viktigt att de 

uppsatta målen kommuniceras ut och bryts ner till olika prioriteringar för de olika kontoren. 

 

4.4.4 Planera, sätta upp mål och anpassa strategiska initiativ 

Enligt Kontorschefen (2012) kan motiven till att BSc infördes i denna bank ligga i det att det 

är ett verktyg som hanterar och mäter många olika parametrar. Detta i sin tur gör det lätt att 

följa upp verksamheten och de olika enheterna, och leder till att banken på ett enkelt sätt 

finner vilka parametrar som inte uppfyller förväntningarna och åtgärda dessa i tid.   
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Kontorschefen (2012) poängterar att det är viktigt att banken skapar huvudmål som sedan 

bryts ner till undermål som till slut blir individuella mål för varje arbetare. Utan denna process 

kan det vara svårt att veta vad som ska mätas och därmed blir det svårt att rätta till de fel som 

gjorts. Här menar han att det är viktigt att mäta både finansiella och icke-finansiella mått. 

 

För att visa hur måluppsättningen går till följer ett flödesschema; huvudmål sätts som sedan 

förmedlas ut till kontoren och bryts ner i undermål av vilka de anställda skapar egna 

prioriteringar för att på så sätt möta huvudmålen. Skapandet av undermål sker genom att 

Kontorschefen förmedlar ut de övergripande målen till de anställda och genom dialog skapas 

olika prioriteringar (Kontorschefen, 2012). 

 

Prioriteringarna som utarbetas och används ser olika ut från kontor till kontor (Kontorschefen, 

2012). Anledningen till att det ser så ut är för att banken lättare ska kunna samordnas genom 

att olika kontor har olika fokusmål beroende på hur långt de har kommit. Detta gör att 

samtliga instanser kan fokusera på att bidra till den övergripande strategin utan att bli 

överrumplade med orimliga mål (Kontorschefen, 2012).  

 

Genom att etablera egna prioriteringar som bidrar till den övergripande strategin skapas ett 

visst självstyre för varje kontor inom banken (Kontorschefen, 2012). Att egna prioriteringar 

skapas för varje kontor innebär att medarbetarna får vara med och bestämma vad som bör 

göras för att nå de övergripande målen. I och med detta blir medarbetarna mer delaktiga i 

bankens strategi och förstår sina uppgifter. (ibid) 

 

4.4.5 Förbättra strategisk feedback och lärande 

Enligt Kontorschefen (2012) är både extern och intern feedback av stor vikt för banken. Den 

externa feedbacken kommer i form av kundnöjdhetsmätningar medan den interna kommer i 

form av medarbetarnöjdhetsmätningar. Här är det viktigt att hela tiden förstå utfallet och 

kunna antingen förbättra eller fortsätta på samma sätt beroende på hur utfallet ser ut 

(Kontorschefen, 2012). Vid denna aspekt menar Kontorschefen (2012) att mätningar spelar en 

stor roll till att förstå varför utfallet blev som det blev. Utan mätningar blir inte feedbacken 

tillräcklig och därmed kan det inte göras något åt eventuella avvikelser. (Kontorschefen, 

2012) 

 

De finansiella och icke-finansiella måtten går hand i hand och går inte riktigt att skilja på 

(Kontorschefen, 2012). Anledningen till detta ligger i att exempelvis en kompetent anställd 

bidrar till en ökad kundnöjdhet som i sin tur bidrar till ett ökat finansiellt resultat. Dessa mått 

är med andra ord sammanflätade. Därmed är det viktigt att hela tiden utbilda sina anställda så 

att de kan leverera en bra kvalitet till kunderna. Även om det är de finansiella målen som 

banken strävar mot är det viktigt att hela tiden se över de icke-finansiella målen i banken så 

att det hela tiden finns en förståelse till varför de fått ett visst resultat exempelvis 

(Kontorschefen, 2012).  
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För att få en förståelse till vad BSc innehåller har kontoret månatliga uppföljningar och ser 

över hur det har gått för dem. I dessa månatliga uppföljningar tittas det till största del på 

mätningar och resultaten av de aktiviteter som utförts inom kontoret. Kontorschefen (2012) 

uttrycker det; ”Det som mäts, blir gjort”. Han berättar att han ibland även kan titta på de olika 

parametrarna i BSc dagligen för att se hur banken ligger till. Mätningarna kopplas senare till 

ett orsak/verkan samband som indikerar på vilken konsekvens en viss handling har fått. Här 

menar Kontorschefen (2012) att det är genom de icke-finansiella måtten som de finansiella 

nås, genom orsak/verkan. Genom att utbilda sin personal samt ha en nöjd personal kan banken 

erbjuda tjänster av hög kvalitet som slutligen leder till ett högre finansiellt resultat 

(Kontorschefen, 2012). I detta fall genererar det icke-finansiella måttet, personal, till en 

finansiell verkan. Enligt Kontorschefen (2012) ser banken även på utfallsmått och drivande 

mått i form av att de anställda har ett övergripande mål som måste tillgodoses och detta görs 

genom individuella mål. De övergripande målen blir i detta läge utfallsmåtten medan de 

individuella målen blir de drivande måtten. Som exempel tog Kontorschefen (2012) upp hur 

de anställda med en ökad utlåning kunde tillgodose bankens övergripande mål i form av en 

högre avkastning på eget kapital. Detta i sig påvisar att banken på ett bra sätt har lyckats 

koppla sina aktiviteter och handlingar med de finansiella måtten (Kontorschefen, 2012).  

 

4.4.6 Nackdelar med BSc 

Kontorschefen (2012) nämner att det är svårt att följa BSc strikt då felaktiga slutsatser ibland 

kan dras eftersom någon kanske missar att uppdatera systemet. I ett sådant läge kan det bli att 

mätningar görs på fel saker därmed skapas felaktiga prioriteringar. Annars menar 

Kontorschefen (2012) att BSc egentligen inte har några större negativa aspekter. 

 

4.4.7 En anställds syn 

Enligt en bankaställd (2012) är arbetet med mål och prioriteringar betydligt lättare idag än vad 

det var förr. Anledningen till detta ligger i att banken är tydligare med vad som önskas av de 

anställda samt så framgår det hur detta ska uppnås. En annan aspekt i detta bygger på att de 

anställda får vara med och skapa de prioriteringar som kontoret ska använda sig av för att 

möta de övergripande målen. I och med detta berättar den bankanställda (2012) att det är 

lättare att koppla sina mål med konkreta arbetsuppgifter. Är det något som är oklart eller 

något som kan vara svårt att utföra har den anställde en dialog med chefen om hur detta på 

lättast sätt kan uppnås. Detta menar den bankanställde (2012) bygger på att banken har 

utvecklat de icke-finansiella måtten och lagt mer vikt på dessa vilket har lätt till att kontoren 

lättare kan skapa sina egna prioriteringar. Den bankanställde (2012) uttrycker att det är svårt 

att vrida på finansiella mått och anpassa dem. En högre förståelse samt en högre delaktighet 

till mål och prioriteringar har genererat att varje anställd förstår vad som förväntas av denne. 

En annan bra aspekt med detta system är att målen inte är statiska utan förändras efter 

situation.   
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5. Analys 

Nedan följer en analys där vi ställer vårt empiriska material mot den teoretiska 

referensramen. Analysen är indelad i fem avsnitt som hittas i tidigare kapitel för att lättare 

skapa en återkoppling mellan teori och empiri. I de första avsnitten beskriver vi 

analysmetoden och analyserar införandet av BSc och de följande fyra behandlar 

analysmodellen och användningen av BSc. Slutligen presenterar vi övergripande likheter och 

skillnader mellan företagen. 

 

5.1 Analysmetod 

Denna analys följer den analysmodell som finns illustrerad nedan (figur 5.1) samt beskriven i 

kapitel två. Rubriceringen i analysen följer de rubriker som finns beskrivna i analysmodellen 

och samtliga banker analyseras tillsammans under varje rubrik med det innehåll som rubriken 

framhäver. Under varje rubrik presenteras den underliggande teorin först och följs av 

konsulterna som representerar en sorts övergång från teori till empiri, slutligen analyseras 

empirin. Konsulterna, som är en blandning av teoretiska och praktiska aspekter, bildar en 

övergång mellan teorin och empirin. Även likheter och skillnader mellan bankerna beskrivs i 

en egen rubrik för att åskådliggöra för läsaren hur användningen kan skilja sig.  

 

Anledningen till att strukturen ser som den gör bygger på att vi på ett enkelt sätt vill framhäva 

hur användningen ser ut i respektive rubrik. Genom att göra på detta sätt kan vi ge läsaren en 

förståelse för varje del och hur användningen ser ut i banker och inte specifikt i en bank. Då vi 

undersöker användningen av BSc i banker ansåg vi det vara viktigt att ge en helhetsbild av 

samtliga banker. 
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5.2 Införandet av balanserat styrkort 

Olve et al. (1997) anser att det är viktigt att företag har tålamod med BSc och att företag bör 

förstå att BSc hela tiden behöver justeras efter företagets situation. Även Wiraeus (2012) 

föreslår att BSc anpassas till varje specifik situation eftersom varje företag är unikt. Det finns 

inte någon organisation som är lik den andra. Varje företag implementerar styrkortet på eget 

sätt. Enligt Wiraeus (2012) erfarenhet, tar det tre till sex månader i genomsnitt för att 

implementera styrkortet. Sedan kan det ta ytterligare tre till sex månader, beroende på hur 

stort företaget är, för att BSc ska nå ut till alla i företaget. Implementeringsprocessen beror 

även enligt Olve et al., (1999) på företagets storlek och situation. För mindre företag kan det 

ta ungefär sex månader och för större, avancerade företag upp till ett år. Det är viktigt att inte 

ha bråttom med implementeringsprocessen eftersom denna avgör om implementeringen 

resulterar positivt eller negativt. Wiraeus (2012) förklarar vidare att det är viktigt att företaget 

engagerar sig i processen för att det ska bli bra. Om ett företag vill använda BSc måste de som 

ansvarar för implementeringen vara beredda på en del besvärliga lärande och förändringar 

tillsammans med mycket hårt arbete för att företaget ska kunna använda styrverktyget på ett 

gynnande sätt (Chavan, 2009). Om inte de ansvariga för implementeringen har tillräckligt 

stort intresse för att förvandlingsprocessen ska lyckas så kan de inte heller föra den positiva 

andan vidare till övriga anställda. I detta skede händer det som Nørreklit (2003) talar om, 

styrkortet brister då det inte finns tillräckligt stort intresse från personal eller ledning. Detta på 

grund av att kommunikationen mellan olika avdelningar försämras. Personalen måste alltså 

vara intresserad och väl informerad i vad styrkortet egentligen handlar om för att företaget 

skall kunna dra nytta av dess förmåner (Olve, 2003) och för att undvika att skapa en känsla av 

obehag blad medarbetarna så att införandet får motsatt effekt (Johansson et al., 2006). 

 

Wiraeus (2012) menar vidare att det är viktigt att införa styrkortet när företaget är i behov av 

mer information när det gäller finansiella, icke-finansiella, kundmässiga och internt 

processmässiga aspekter för att kunna ta de rätta besluten och för att följa upp strategin. 

Företagen har oftast som motiv att förbättra det finansiella resultatet eller vill på ett 

effektivare sätt nå ut till alla medarbetare. Det är detta som Kontorschefen i den Anonyma 

Banken (2012) syftar på. De vill med hjälp av olika mätningar av de icke-finansiella måtten 

kunna följa upp verksamheten så att de kan undersöka om de är på god väg att uppfylla sina 

finansiella mål. För den Anonyma Banken går de finansiella och icke-finansiella måtten hand 

i hand. Till exempel bidrar en kompetent anställd till en ökad kundnöjdhet som i sin tur bidrar 

till ett ökat finansiellt resultat. Därmed är det viktigt att hela tiden utbilda sina anställda så de 

kan leverera en bra kvalitet till kunderna som på lång sikt leder till ökande finansiella resultat.  

När det gäller motiven till införandet av BSc för SEB förklarar Werner Brynéus (2012) att det 

var på grund av att banken ville ha någon form av styrning där alla anställda kunde vara med 

och påverka. Det är meningen att arbetarna skall kunna förstå bankens situation genom att 

veta vad och varför något skall göras. För SEB är det viktigt att skapa en kommunikation som 

både går upp och ned i banken. Alla anställda ska vara tillgängliga för varandra. Detta är 

viktigt för att alla anställda ska dra åt samma håll. Kaplan och Norton (2006) menar att ett 

företag lättare kan dra åt samma håll med hjälp av en öppen kommunikation eftersom det då 

blir lättare att förmedla den strategi som företaget använder sig av. Swedbank driver sina 

medarbetare att dra åt samma håll med hjälp av en så kallad fokusmodell, som kan liknas en 
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strategikarta. Anderén Fornander (2012) poängterar att fokusmodellen i kombination med en 

tydlig strategi uppmuntrar alla medarbetare att dra åt samma håll. 

 

5.3 Förtydliga och översätta vision och strategi 

Enligt Kaplan och Norton (1996) är det viktigt för företag att skapa en strategi som kan 

förstås av alla och därigenom skapa konkurrensfördelar. Genom att hela företaget förstår 

strategin och vad ledningen vill ha ut av detta kan företaget använda sig av sin strategi på ett 

framgångsrikt sätt (Inamdar et al., 2002).  

 

Wiraues (2012) talar utifrån sina erfarenheter om att det är viktigt att företag innehar en 

lättförstådd strategi eftersom detta driver företaget till rätt beteenden. Strategi kan vara 

uppbyggd på en bunt papper som ingen läser vilket leder till att strategin inte kommuniceras 

ut i företaget (Wiraues, 2012). Utgångspunkten i företag, menar Wiraeus (2012), är att utgå 

ifrån själva strategin och skapa en förståelse för denna. Enligt Olve et al. (1997) kan företag 

genom att använda BSc skapa denna förståelse för strategin. Werner Brynéus (2012) håller 

med om att det är viktigt att arbetarna är införstådda med strategin eftersom det är strategin 

som är vägen till målet. Anderén Fornander (2012) talar även hon om att det är viktigt med 

strategi i företag eftersom utan denna kan företag inte synkronisera mål. Kontorschefen 

(2012) ansluter sig till dessa påståenden och menar att det är viktigt att strategin och målen är 

tillräckligt tydliga så att alla medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Olve et al. 

(2003) syftar till att det är svårt att utforma ett BSc med en tydlig koppling företagsstrategin. 

Funck (2009) utvecklar detta ytterligare och menar att styrtalen ibland kan vara meningslösa 

då de har en tendens att styra fel och därmed styr även strategin fel.  

 

Enligt Kaplan och Norton (1999) utvecklar ett företags vision de fyra perspektiven som finns i 

BSc. Genom att se på företaget genom dessa fyra olika perspektiven skapas en unik 

helhetsförståelse för hela verksamheten (Olve et al., 1997). Genom att använda de fyra 

perspektiven kan företaget lättare finna de styrtal som är viktiga för företaget (Kaplan & 

Norton, 1999). Styrtal som sedan presenterar viktig information för de anställda om vad de 

ska vara medvetna om så att de företagsspecifika målen uppnås (ibid). Enligt Wiraeus (2012) 

använder en större del av företagen de fyra perspektiven i sitt arbete med BSc. Men företagen 

kan även anpassa dessa perspektiv så att de passar den situation som de befinner sig i (ibid). I 

och med detta menar Wiraeus (2012) att det inte är ovanligt att företag utarbetar även ett 

femte perspektiv, som i tjänstebranschen brukar vara medarbetarperspektivet. Kontorschefen 

(2012) påvisar det faktum att företag kan anpassa de fyra perspektiven efter eget behov. Detta 

eftersom att Kontorschefens (2012) bank har utvecklat fem perspektiv (eller parametrar som 

det kallas i den Anonyma Banken) i sitt arbete med BSc och trots att de inte har samma namn 

som i teorin innebär de samma sak. Det femte perspektivet i denna bank är något som även 

Wiraeus (2012) nämnde som vanligt i tjänstebranschen, medarbetarperspektivet. I SEB fyller 

Werner Brynéus (2012) på med ytterligare ett perspektiv som hon kallar regelperspektivet i 

och med att banker är så pass styrda av regler. Till skillnad från Wiraeus, Kontorschefen och 

Werner Brynéus talar Anderén Fornander (2012) om att Swedbank inte använder sig av alla 

fyra perspektiven utan istället av KPIer som till viss mån kan omfattas av något perspektiv.  
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Otley (1999) menar att BSc har brister i sina fyra perspektiv. Anledningen till detta ligger i att 

det inte ges en tillräckligt detaljerad beskrivning om hur själva arbetet med framtagningen av 

BSc ska gå till (ibid). Voelpel et al. (2006) menar dock att de fyra perspektiven som BSc 

bygger på driver organisationer till att använda sig av dessa perspektiv vilket medför att 

situationsanpassning blir svårt.  

 

5.4 Kommunicera och koppla strategiska mål och mått 

Enligt Olve et al. (1997) är det viktigt att kommunikationen inom företaget förstås för att 

strategin ska kunna förstås av arbetarna. En konkret, klar, konsistent, kongruent och 

tillgänglig information skapar en effektiv kommunikation (Larsson, 2008). Kullvén (2001) 

menar att BSc förbättrar kommunikationen i företaget och hjälper alla anställda att förstå 

strategin. Detta eftersom BSc skapar en förståelse för strategin och gör det lättare att 

kommunicera ut den (Kaplan & Norton, 1996).  

 

Enligt Wiraeus (2012) är det viktigt att mål och resurser omvandlas till kommunikation för att 

kunna engagera alla i företaget. Ett av de viktigaste syftena med BSc är att använda det för 

kommunikationen och för att kommunicera ut själva strategin så att denna förstås av alla 

medarbetarna (ibid). Werner Brynéus (2012) håller med om detta att kommunikation är en 

viktig del av arbetet med BSc. Det är viktigt att den kommunikation som delas ut även är 

lättförstådd. I kommunikationen är det viktigt att alla förstår sina mål och följer sina 

prioriteringar samt vet vad som förväntas av dem. Werner Brynéus (2012) berättar att detta 

görs genom möten där en dialog mellan chef och anställd är av essentiell vikt för att alla ska 

förstå det som eftersträvas. Dock poängterar hon att det kan komma specifika mål från 

huvudkontoret som inte går att ändra eller anpassa eftersom dessa nya mål bygger på nya 

regler som exempelvis finansinspektionen tagit fram. 

 

Börjesson (2012) håller med Werner Brynéus och menar att kommunikationen i SEB är bra 

formulerad och blir därmed lättförstådd. Anderén Fornander (2012) skiljer sig från detta och 

berättar att BSc inte har någon del i att kommunicera ut själva strategin. I Swedbank är det 

ledningen som bär ut strategin i banken och inte BSc, detta verktyg har ett annat 

användningsområde än själva kommunikationen (ibid). Kontorschefen (2012) talar däremot 

om att BSc till viss del används för kommunikationen. Eftersom BSc är ett verktyg för ett 

framåtriktat perspektiv är det viktigt att de uppsatta målen kommuniceras (ibid). En 

bankanställd (2012) utvecklar detta ytterligare och menar att kommunikationen är bra 

eftersom det finns en dialog om det är något som inte förstås i bankens strategi.  

 

En av Nørreklits (2003) kritiska aspekter gentemot BSc tar upp hur detta styrverktyg kan 

försämra kommunikationen i företaget om inte personal är tillräckligt intresserad av att 

använda sig av detta verktyg.  

 

5.5 Planera, sätta upp mål och anpassa strategiska initiativ 

Genom att använda BSc kan företaget lättare samordna anställda, olika avdelningar samt de 

olika produkterna eller tjänsterna kring en gemensam strategi (Kaplan & Norton, 2006). Dock 



 

50 

är det viktigt att företagsledningen tillåter olika avdelningar att anpassa sitt BSc till den miljö 

som avdelningen befinner sig i (ibid). Men för att detta ska kunna ske bör företagsledningen 

först ha skapat övergripande mål som sedan kan brytas ner till undermål som bidrar till de 

övergripande målen. I ett sådant skede kan en samordnad strategi i företaget skapas (ibid). 

Denna aspekt menar även Olve et al. (1997) är av betydelse då det är viktigt att ett företags 

human- och strukturkapital drar åt samma håll. Detta eftersom samtliga anställda är en del av 

strategin och drar inte dessa åt samma håll fallererar hela strategin (ibid). Även enligt Wireus 

(2012) är det viktigt att företag koordinerar sin verksamhet så att alla drar åt samma håll. En 

sådan samordning sker då alla i bolaget blir medvetna om vilka prioriteringar som är viktiga 

(ibid). Men för att sådana prioriteringar ska kunna skapas är det viktigt att kunna välja rätt 

men även välja bort (ibid). Anderén Fornander (2012) ansluter sig till dessa aspekter och 

menar att det är viktigt att alla medarbetare styr åt samma håll. Men för att något sådant ska 

ske är det viktigt att banken har gemensamma styrformer och att jämförelser mellan kontor 

kan göras. Anderén Fornander (2012) utvecklar detta och förklarar att huvudmålen och 

kontorsmålen ser i stort sett likadana ut, men de individuella målen skiljer sig. Werner 

Brynéus (2012) påpekar även hon att det är viktigt att bankens övergripande mål kan brytas 

ner till undermål för både kontoret och individen. En sådan nedbrytning bidrar i sin tur till att 

företaget samordnas eftersom alla medarbetarna förstår sina prioriteringar samt känner sig 

delaktiga (ibid). Werner Brynéus (2012) menar att banken inte kan samordna sina anställda 

om det inte finns ett engagemang gentemot företaget. Detta engagemang får företaget genom 

att göra de anställda mer delaktiga just genom att låta de skapa sina egna undermål som bidrar 

till den övergripande strategin (ibid). Även Börjesson (2012) håller med i denna aspekt och 

uttrycker att de individuella målen skapar en högre delaktighet då arbetaren själv får anpassa 

hur denne ska uppnå dessa mål för att sedan bidra till de övergripande målen. Även 

Kontorschefen (2012) talar om hur viktigt det är att företaget först skapar övergripande mål 

som sedan bryts ner till undermål. Dock så syftar Kontorschefen (2012) till att utan en sådan 

process blir det svårt att veta vad som ska mätas vilket leder till att det blir svårt att rätta till 

fel som gjorts. Nedbrytning av huvudmålen samt fastställande av prioriteringar ser olika ut 

beroende på kontor då alla kontor inte har hunnit lika långt. Detta bidrar i sin tur att banken 

kan samordnas eftersom varje kontor kan fokusera på hur de ska bidra till den övergripande 

strategin (ibid). Att skapa egna mål och prioriteringar skapar ett visst självstyre samt en ökad 

delaktighet bland de anställda eftersom de får vara med och bestämma (ibid). En bankanställd 

(2012) i den Anonyma Banken håller med denna aspekt och menar att arbetet med mål och 

prioriteringar är betydligt lättare idag eftersom de anställda har möjlighet att skapa egna 

prioriteringar för att på så sätt bidra till de övergripande målen. Både en högre delaktighet 

samt en bättre förståelse har genererat att varje anställd förstår vad som förväntas av dem och 

att de därmed kan bidra till de övergripande målen (ibid).  

 

Nørreklit (2003) menar däremot att BSc kan användas som ett sätt för ledningen att utöka sin 

makt genom att ge de anställda en tro om att de är en del av strategin. Denna aspekt bygger på 

det faktum att det är ledningen som formulerar den aktuella strategin och på så sätt gör 

medarbetarna som ledningen vill (ibid).  
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5.6 Förbättra strategisk feedback och lärande 

För att arbetet med BSc ska bli lyckat måste strategin hela tiden ifrågasättas och ses över 

(Bergstrand, 2003). BSc är ett verktyg som ger företaget ett lättare sätt att följa och 

kontrollera styrningen då det pekar åt det håll där felen finns (ibid). Norton (2010) förklarar 

att det är viktigt att företaget hela tiden ifrågasätter de handlingar som utförts samt tar lärdom 

av sina misstag för att förbättra sina prestationer i framtiden. Enligt Kaplan och Norton (2006) 

är det viktig att ett sådant ifrågasättande sker igenom prestationsutvärderingar och mätningar 

där företagets strategi ses över och ändras i den mån som behövs. En ständig feedback inom 

företaget är viktigt för att få ett fungerande styrsystem och därigenom förbättrade prestationer 

inom företaget (Eggleton & Luckett, 1991). Med hjälp av feedback kan beteendeförändringar 

ske hos både företag och medarbetare då feedbacken hjälper individer att prestera och hantera 

uppgifter på ett mer effektivt sätt (ibid).  

 

Enligt Wiraeus (2012) erfarenheter går allt i ett företag att mäta men att det är viktigt att mäta 

rätt saker. Här är det viktigt att identifiera nyckeltal som driver genomförandet av strategin 

eftersom det som inte går att mäta kan inte heller styras (ibid). Dessa nyckeltal hjälper 

företagen att se om en strategi har utförts men även om den inte har utförts (ibid). Därmed är 

BSc ett verktyg som beskriver, mäter och kopplar resurser till strategin (ibid). Wiraeus (2012) 

poängterar att företag i allt större utsträckning jobbar med icke-finansiella mått och 

därigenom försöker finna orsak/verkan-samband för att finna vad som ger högre finansiella 

resultat. Det blir därmed av betydelse att företaget lär av sina misstag för att på så sätt kunna 

anpassa processer och finna avvikelser i strategiarbetet (ibid).  

 

Enligt Anderén Fornander (2012) är benchmark en viktig del i Swedbanks arbete med att 

jämföra sin egen bank med andra banker och därigenom få reda på om det har gått bra eller 

dåligt för banken. Men för att kunna jämföra behöver vissa nyckeltal etableras och sedan 

följas upp en gång i månaden (ibid). Genom att göra på detta sätt menar Anderén Fornander 

(2012) att det uppstår en ständigt lärande i företaget som indikerar på vad som gått fel och 

därigenom kan nya vägar läggas för att uppnå till de mål som etablerats. Det är dock viktigt 

att företaget ser på orsak/verkan samband för att kunna etablera bra nyckeltal då en specifik 

orsak ger en viss verkan (ibid). Werner Brynéus (2012) menar att det är viktigt att ha 

kontinuerliga uppföljningar av verksamheten. Detta på grund av att det är viktigt att banken 

lär sig av både sina misstag och sina lyckanden. Dessa lärdomar får banken bland annat från 

att det som åstadkommits ses över och följs för att på så sätt lära sig på detta till nästan månad 

(ibid). De finansiella målen är de viktigaste för företaget och det är viktigt att dessa följs upp 

ofta, men de icke-finansiella målen får inte bli lidande för det (ibid). Anledningen till detta 

bygger på att de icke-finansiella målen är en bidragande faktor till de finansiella (ibid). Enligt 

Werner Brynéus (2012) är orsak/verkan sambandet ett bra bevis på att de icke-finansiella 

målen i slutändan bidra till de finansiella. Därmed blir det viktigt att följa upp båda aspekterna 

för att på så sätt få en förståelse till varför något blev som det blev (ibid).  Det är även viktigt 

att titta både på intern och extern feedback, eftersom både medarbetare och kunder är lika 

viktiga som de finansiella målen (ibid). Börjesson (2012) menar även hon att det är viktigt 

med uppföljningar då dessa visar på om arbetet går åt rätt håll. Även Kontorschefen (2012) 

poängterar hur viktigt det är att hela tiden följa upp verksamheten och se om banken ligger i 
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linje med de mål som etablerats. Sen är även dessa uppföljningar och mätningar viktiga 

eftersom, som Kontorschefen (2012) uttrycker det; ”Det som mäts blir gjort”. Mätningarna 

sker i form av att resultat och aktiviteter ses över (ibid). Dessa mätningar kopplas till ett 

orsak/verkan samband för att på så sätt finna varför det gått som det har gått (ibid). I ett sådant 

samband är både de finansiella och icke-finansiella målen viktiga att se över så banken kan 

lära sig av sina misstag (ibid). Genom att mäta och lära sig av sina misstag kan företaget 

tillgodose de övergripande målen eftersom arbetarna förstår sina prioriteringar (ibid). En 

bankanställd (2012) håller med detta och menar att då banken har lagt mer vikt på de icke-

finansiella måtten har medarbetarna på ett bättre sätt kunnat förstå sina prioriteringar. Till 

skillnad från detta menar Nørreklit (2003) att mätningar med hjälp av BSc inte nödvändigtvis 

behöver ge rättvisa mätningar. Anledningen till detta menas ligga i att en beskrivning av hur 

dessa mätningar ska utföras inte har konkreta förklaringar (ibid). Nørreklit (2003) är även 

kritisk till orsak/verkan sambandet och menar på att det är ett samband som nödvändigtvis 

behöver ge en rättvisande bild. Detta eftersom företag aldrig kan vara säkra på att en specifik 

orsak ger en viss verkan (ibid).  

 

5.7 Likheter och skillnader mellan bankerna 

Enligt Kontorschefen (2012) är BSc huvudverktyget i bankens styrning och ett bra sätt att 

kunna mäta aktiviteterna på, dock kombineras detta verktyg med benchmark. Werner Brynéus 

(2012) talar om att BSc är ett viktigt styrverktyg som används i kombination med prognoser 

och budget. Anderén Fornander (2012) talar dock om att deras kontorsstyrkort används i 

kombination med kostnadsramar och benchmark. Den återkommande faktorn för dessa banker 

är att BSc används i kombination med andra verktyg. 

 

För samtliga banker är en återkommande aspekt det faktum att övergripande mål bryts ner till 

undermål (Anderén Fornander 2012, Werner Brynéus 2012, Kontorschefen 2012). Samtliga 

intervjupersoner talar om hur deras kontor kan bryta ner de övergripande målen till 

individuella mål för samtliga anställda för att de på så sätt kan vara en del av företagets 

strategi (Anderén Fornander 2012; Werner Brynéus 2012; Kontorschefen 2012). Dock skiljer 

sig förklaringarna till varför det är på detta sätt. Werner Brynéus (2012) talar om hur en 

nedbrytning av dessa mål skapar en förståelse bland de anställda så att de ska känna sig 

delaktiga. Anderén Fornander (2012) talar däremot om att de individuella målen är bra att ha 

för att banken ska kunna jämföra och mäta olika kontor. Detta eftersom det är viktigare för 

Swedbank, med relativt lika enheter, att jämföra olika kontor än specifika måltal (Fornander, 

2012). Även Kontorschefen (2012) talar om att BSc är ett bra sätt att mäta aktiviteter på och 

jämföra och se hur det har gått.  

 

En ytterligare aspekt som är återkommande för de intervjuade bankerna är den om hur de 

övergripande målen sätts. Enligt Fornander, Werner Brynéus och Kontorschefen (2012) är det 

den högsta ledningen som sätter de övergripande målen för att sedan förmedla ner dessa till 

varje instans. Dessa övergripande mål förmedlas sedan ut till de anställda på möten och bryts, 

som nämnt innan, ner till individuella mål (Anderén Fornander 2012, Werner Brynéus 2012, 

Kontorschefen 2012). Då det gäller möten och uppföljning av aktiviteter talar Werner 

Brynéus (2012) om att uppföljning på de olika målen görs en gång i månaden på de icke-
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finansiella måtten medan de finansiella följs upp en till tre gånger i veckan. Till skillnad från 

Werner Brynéus berättar Kontorschefen (2012) att han och hans anställda har 

uppföljningsmöten en gång i månaden, men att han ibland ser över de olika parametrarna 

dagligen. Både Werner Brynéus (2012) och Kontorschefen (2012) säger att dessa 

uppföljningsmöten är till för att se hur det har gått för kontoret samt se på avvikelser och 

åtgärda dessa. Här är Kontorschefen (2012) mer precis och menar på att mätningar är en av de 

viktigaste aspekterna i dessa uppföljningar eftersom, som han uttrycker det; ”Det som mäts, 

blir gjort”.   

 

Då det gäller de fyra perspektiven i BSc, skiljer sig användningen av dessa till viss del hos de 

olika bankerna. Anderén Fornander (2012) förklarar att Swedbank inte använder sig av de 

fyra perspektiven som ett traditionellt BSc består av. Till skillnad från Anderén Fornander 

(2012), berättar både Werner Brynéus (2012) och Kontorschefen (2012) att deras banker 

använder sig av alla fyra perspektiven. Werner Brynéus (2012) utvecklar detta och menar att 

de fyra perspektiven går hand i hand och går inte att skilja åt. Dock förklarar både Werner 

Brynéus (2012) och Kontorschefen (2012) att det tillkommer ett perspektiv till de fyra 

traditionella perspektiven. I deras respektive banker är medarbetarperspektivet ett ytterligare 

perspektiv som är viktigt i bankens BSc (Werner Brynéus, 2012; Kontorschefen, 2012). 

Werner Brynéus (2012) lägger till ytterligare ett perspektiv som hon kallar 

”regelperspektivet”, detta eftersom att banker är så styrda av regler att dessa hela tiden måste 

följas. Här skiljer sig Werner Brynéus (2012) ifrån de andra två intervjupersonerna, Anderén 

Fornander (2012 samt Kontorschefen (2012), i form av just detta sjätte perspektiv.  

 

Finansiella mått är en faktor som är viktig hos samtliga banker. Anderén Fornander (2012) 

uttrycker att Swedbank lägger störst fokus på finansiella mått i den dagliga styrningen. Dock 

har de icke-finansiella måtten en del i arbetet eftersom det är viktigt att ha nöjda kunder 

(Fornander, 2012). Även Werner Brynéus (2012) uttrycker att finansiella mått får störst 

spelrum men poängterar att banken inte kan nå sina finansiella mått om inte de icke-

finansiella måtten tillgodoses. Kontorschefen (2012) ansluter sig till detta och poängterar att 

det är viktigt att mäta både finansiella och icke-finansiella mått eftersom dessa går hand i 

hand. Därigenom menar Anderén Fornander (2012), Werner Brynéus (2012) samt 

Kontorschefen (2012) att orsak/verkan samband är viktiga att se över. Dock syftar Anderén 

Fornander (2012) till att dessa samband är viktiga då banken vill finna vilka nyckeltal som 

påverkas av varandra. Werner Brynéus (2012) och Kontorschefen (2012) talar dock om att 

orsak/verkan sambandet är viktigt då avvikelser samt de aspekter som har varit bra ses över. I 

och med ett sådant samband menar Werner Brynéus (2012) att en bättre förståelse för ett visst 

utfall fås medan Kontorschefen (2012) syftar till att orsak/verkan sambandet är ett bra sätt att 

mäta aktiviteterna på.  

 

Slutligen när det gäller likheter och skillnader mellan bankerna är aspekten kring hur BSc 

används som styrverktyg viktig. Anderén Fornander (2012) uttrycker att kontorsstyrkortet på 

Swedbank används mer som ett strategiskt ledningssystem som en viktig sammanfattning av 

viktiga styrtal. Syftet med BSc i Swedbank är inte att kommunicera ut själva strategin utan 

snarare att följa och följa upp strategin (Fornander, 2012). Även Kontorschefen (2012) går lpå 
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samma bana, då han uttrycker att BSc är ett viktigt verktyg för att mäta aktiviteter och 

prestationer. BSc, menar Kontorschefen (2012), är ett verktyg som på ett bra sätt kan 

användas för att hantera och följa upp olika parametrar. Både Anderén Fornander (2012) och 

Kontorschefen (2012) uttrycker att det är av betydelse att uppföljningar görs för att på så sätt 

finna vad som har gått bra och vad som inte gått bra. Även Werner Brynéus (2012) talar om 

uppföljning och hur det är viktigt att finna avvikelser från de uppsatta målen så att dessa kan 

åtgärdas i tid. Till skillnad från Anderén Fornander (2012) och Kontorschefen (2012) talar 

Werner Brynéus (2012) om att BSc är en viktig del av kommunikationen. Mer precist är BSc 

det verktyg som delar upp övergripande mål till individuella mål och de blir därigenom lättare 

att kommunicera ut till de anställda (Werner Brynéus, 2012). Enligt Werner Brynéus (2012) 

är det av yttersta vikt att det som kommuniceras ut är lättförstått och att samtliga förstår sina 

prioriteringar och vad som förväntas av dem. Visserligen tar även Kontorschefen (2012) upp 

att BSc har en viss del i kommunikationen eftersom det är ett verktyg för framåtriktat 

perspektiv. Dock framhäver Werner Brynéus (2012) detta mer och poängterar att 

kommunikation och dialog är viktigt för att alla ska förstå sina prioriteringar och för att de 

övergripande målen ska kunna tillgodoses.  
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6. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen är indelad i tre delar. Den första delen behandlar våra slutsatser och svaret 

på vår problemformulering. Vidare har vi även beskrivit konsekvenserna av vår slutsats.  Till 

slut ger vi förslag till fortsatt forskning som är nära relaterad till ämnet balanserat styrkort. 

 

Efter att ha analyserat den empiri samt den teori vi har samlat in har vi kunnat dra slutsatser 

till hur användningen ser ut i de undersökta bankerna. Frågeställningen i vårt arbete är 

följande; – Hur används balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden? 

 

6.1 Slutsatser 

Även om samtliga banker talade om att det är viktigt att ha en lättförstådd strategi anser vi att 

BSc inte används för just denna aspekt. Anledningen till detta anser vi vara att de intervjuade 

bankerna inte gav ett uttryckligt svar till att det är BSc som används för skapa en lättförstådd 

strategi. I och med detta anser vi att Olve et al. (2003) kan ha en poäng i det att det är svårt att 

koppla ihop BSc med företagsstrategin. Vi vill påstå att ett BSc egentligen inte används för att 

förenkla strategi och göra denna lättförstådd utan det är snarare upp till ledningen att skapa en 

lättförstådd strategi.  

 

Aspekten gällande kommunikation och BSc anser vi vara svårtydlig. Precis som aspekten 

gällande lättförstådd strategi, talar samtliga banker om att det är viktigt att ha en 

kommunikation. Fornander (2012) uttrycker tydligt att BSc inte används för 

kommunikationen medan kontorschefen (2012) menar på att BSc i viss mån används för 

detta. Werner Brynéus (2012) talar om att kommunikation och dialog är viktigt men tar inte 

upp hur BSc används för detta. Vi anser att det därför är svårt att konstantera om BSc används 

för kommunikationen eftersom vi inte kan konkretisera detta hos de undersökta bankerna. Om 

sådant är fallet anser vi dock inte att detta görs i den mån som teorin beskriver det.  

 

En av de största likheterna mellan bankerna är hur de övergripande målen bryts ner till 

undermål som exempelvis individuella mål för att samordna organisationen. Denna aspekt 

anser vi kan ha något att göra med användningen av BSc. Även om det uttryckligen inte kan 

etableras om BSc innehar ett sådant användningsområde finner vi att likheten mellan dessa 

banker till viss del kan framhäva att BSc används för att bryta ner mål. Med tanke på att alla 

bankerna poängterade att det är viktigt att hela organisationen drar åt samma håll verkar det 

som att de arbetar med just detta. Följer vi då teorin kan vi finna att det beskrivs hur viktigt 

det är att bryta ner mål som sedan följer de övergripande målen vilket slutligen leder oss till 

att detta kan vara en del av användningen. En annan aspekt som kan påvisa att detta är en del 

av användningen är aspekten som tar upp motiven till införandet. Motiv som förklarar att det 

var viktigt att samordna företaget. 

 

Ytterligare en aspekt som verkar vara en del av bankernas användning är mätningar och 

jämförelser. Anledningen till detta anser vi ligga i det att samtliga banker framhävde hur 

viktigt det är med mätning och uppföljning av exempelvis det dagliga arbetet. Dock 

återkommer vi än en gång till det faktum att denna aspekt kan vara svår att konstantera då vi 
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uttryckligen inte har kunnat se att det är BSc som är den bidragande faktorn i detta. 

Kontorschefen (2012) uttrycker klart att; ”Det som mäts blir gjort” och både Werner Brynéus 

(2012) och Fornander (2012) framhäver att det är viktigt att finna de fel som begåtts för att på 

så sätt kunna rätt till dem och lära sig på dem för framtiden. Detta i sig kan till viss del påvisa 

att mätningar och jämförelser är en del av användningen. Dock håller vi med Funck (2009) 

om att mätningar inte kan ge någon helhetsbild av företaget och att företag genom att bara 

mäta missar viktiga aspekter. 

 

En annan viktig aspekt i BSc är de fyra perspektiven. Vi anser att dessa perspektiv är en del i 

hur företag använder BSc. Enligt teorin finns det fyra perspektiv, dock visar empirin på att 

SEB och den Anonyma bank som uttryckligen använder BSc lägger till ett femte perspektiv. 

Swedbank däremot som inte har BSc som huvudverktyg använder sig av ett, kanske två 

perspektiv beroende på situation. I och med detta anser vi att ett BSc kan anpassas beroende 

på företag och situation vilket gör det svårt att konkretisera hur ett specifikt BSc kan se ut. 

Här håller vi med Otley (1999) som poängterar att ett BSc har brister i sina perspektiv 

eftersom det inte finns en detaljerad beskrivning om hur själva arbetet av framtagningen ska 

gå till.  

 

Kort och koncist anser vi att svaret på vår problemformulering vara att bankerna till viss del 

använder BSc för samordning, mätningar och jämförelser. Dock är problemställningen om hur 

BSc används i banker en ganska komplex frågeställning som inte är lätt att besvara. 

Anledningen till detta bygger på att vi har kunnat se att användningen av BSc nödvändigtvis 

inte är den bidragande faktorn till exempelvis kommunikationen. Vi anser att ett BSc inte har 

tillräckligt tydliga riktlinjer till hur något ska utföras och därmed ansluter vi oss även till 

Nørreklits (2003) antaganden som bygger på att BSc egentligen är ett akademiskt verktyg som 

inte kan användas i verkligheten på det sätt som är tänkt. BSc får enligt oss en subjektiv 

prägel genom att det anpassas efter den som använder det.  

 

6.2 Konsekvenser av slutsatsen 

Slutsatserna i vår studie kan bli svåra att generalisera till alla banker på den svenska 

marknaden. Dock vill vi påstå att det kan finnas en gemensam faktor hos alla banker om att 

det är svårt att konkret uttrycka hur BSc används. Som vi har förklarat i slutdiskussionen finns 

det alldeles för många osäkra aspekter för att kunna konstatera hur ett BSc används. Denna 

osäkerhet anser vi inte komma ifrån att studien är utförd fel utan snarare till det att BSc inte 

har en detaljerad beskrivning och kan därmed ses som endast ett akademiskt verktyg. Med 

detta menar vi att BSc är ett verktyg som kan användas för att öka medvetenheten hos 

ledningen i företag men inte för att styra företag på sättet som är tänkt. På så sätt blir BSc ett 

akademiskt verktyg då det lär företagen att det exempelvis är viktigt med en förståelig 

kommunikation.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Inledningsvis vill vi gärna ge förslaget att fortsatt forskning kan vara att undersöka en specifik 

bank och gå från högsta ledningen ända ner till de anställda för att på så sätt kunna beskriva 
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om hela företaget ser på BSc på samma sätt. I och med detta kan fortsatt forskning bygga på 

både Kaplan och Nortons antagande om att hela företaget ska vara införstått i användningen 

av BSc samt på Nørreklits antagande om att intresset för BSc i företag inte är tillräckligt stort 

för att detta verktyg ska fungera.  

 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka vilka skillnader det finns i 

användningen mellan olika branscher. En sådan undersökning blir intressant eftersom 

exempelvis den finansiella tjänstesektorn levererar kvalitet genom sina medarbetare medan ett 

producerande företag levererar kvalitet i form av produkter.  

 

Slutligen kan det även vara intressant att utföra en liknande studie vid en annan tidpunkt för 

att på så sätt se om tiden har en påverkan på hur BSc används.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide (Balanced Scorecard Collaborative AB) 

 

Introduktion 

1. Vem är du och vilken roll har du i företaget? 

2. Hur länge har du arbetat för detta företag? 

3. Vad är dina tidigare erfarenheter av strategi och styrning? 

 

Strategi och styrning  

4. Vad är strategi enligt er? 

5. Vilka aspekter är enligt er viktiga för ett företags ekonomiska styrning? 

6. Hur ser ni på finansiella respektive icke-finansiella mått? 

 

Balanserat styrkort 

7. Vad är det som är så speciellt med BSc enligt er? 

a) Hur är det bättre än andra styrverktyg?  

8. Hur dirigerar ni era kunder vid införandet av styrkortet? 

a) Använder ni er av någon speciell implementeringsprocess och hur ser 

denna i så fall ut? 

9. Enligt er erfarenhet; hur lång tid i genomsnitt brukar det ta era kunder att 

implementera styrkortet?  

Vad ger ni era kunder för motiv till att införa BSc?  

a) När är det viktigt att införa BSc?  

b) Hur ser ni på att BSc beblandas med andra styrverktyg? 

c) Är det effektivast som ett självständigt styrverktyg? 

10. Enligt er; måste BSc innehålla samtliga fyra perspektiv för att detta styrverktyg ska 

lyckas och i så fall varför?  

11. Hur används dessa perspektiv hos de företag som ni har som kunder?  

12. Kan företaget använda styrkortet i annat syfte än att få en helhetsbild av företaget? 

13. Hur har era kunder överfört sin strategi till styrtalen genom; 

a) Orsak/verkan? 

b) Utfallsmått och drivande mått? 

c) Koppling till de finansiella måtten? 

 

Användning av balanserat styrkort 

14. Hur använder era kunder BSc för; 

a) Kommunikationen?  

b) Ledningssystemet? 

1) Pressa fram förbättringar och modifieringar i företaget? 

2) Att finna en balans mellan interna och externa faktorer? 
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c) Att kommunicera prioriteringar? 

d) Skapa förståelse för strategin? 

e) Samordna företaget? (exempelvis; avdelningar, personer, instanser) 

15. Hur viktigt är det med feedback och hur ska denna feedback i så fall utföras? 

16. Vilka nackdelar har ni upplevt med BSc?   

 

Tjänstebranschen 

17. I ert arbete med BSc; har ni märkt om företaget inom tjänstebranschen använder BSc 

på ett speciellt sätt och i så fall hur? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide (Swedbank, SEB och Anonym Bank) 

 

Introduktion 

1. Vem är du och vilken roll har du i företaget? 

2. Hur länge har du arbetat för detta företag? 

3. Vad är dina tidigare erfarenheter av strategi och styrning? 

 

Förtydliga och översätta vision och strategi 

4. Hur ser ni på strategi? 

5. Vilka aspekter är viktiga i ert företags ekonomiska styrning? 

6. Hur ser styrningen ut i ert företag? (Exempelvis; vilka styrverktyg använder ni?) 

7. Använder ni er av alla fyra perspektiven (finansiellt, kund, process, lärande) och i så 

fall hur? 

8. Använder ni er av något kompleterande styrverktyg i samband med BSc? 

 

Kommunicera och koppla strategiska mål och mått 

9. Fanns det några specifika motiv till varför ni införde det BSc? 

10. Hur stor del får BSc i ert dagliga arbete? 

11. Hur använder ni BSc för; 

a. Kommunikationen?  

b. Ledningssystemet? 

c. Att kommunicera prioriteringar? 

d. Skapa förståelse för strategin? 

e. Samordna företaget? (exempelvis; avdelningar, personer, instanser) 

 

Planera, ställa upp mål och anpassa strategiska initiativ 

12. Kopplar ni styrkortet till; 

a. Orsak/verkan 

b. Utfallsmått och drivande mått? 

c. Koppling till de finansiella målen? 

13. Låta medarbetarna komma med synpunkter när det gäller strategin, hur och varför? 

 

Förbättra strategisk feedback och lärande 

14. Hur ser feedbacken ut i ert företag? (dvs. hur utvärderar ni och förbättrar det dagliga 

arbetet)  

15. Hur kopplas de finansiella måtten med de icke-finansiella måtten i ert företag? 

 

Nackdelar med BSc 

16. I ert arbete med BSc; har ni stött på problem och nackdelar? 
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Sammanfattningsvis 

17. Hur använder ni BSc? 

 

En anställds syn 

18. Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan chefer och dig som anställd?   

19. Hur underlättar kommunikationen verksamheten? 

20. Har du som anställda möjlighet att vara med och skapa de prioriteringar som kontoret 

ska använda sig av för att möta de övergripande målen? Hur i så fall? 

 


