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FÖRORD 
 
Under de senaste 10 veckorna har vi fått en djupare inblick hur Swedbank Luleå 
beskriver mätsystemet för sitt balanserade styrkort. Vi har även fått god kännedom hur 
företaget följer upp sina mätningar av sitt balanserade styrkort och vilka åtgärder som 
vidtas. 
 
När vi som författare skriver en sådan här uppsats finns det givetvis ett antal personer 
som vi vill tacka. Till att börja med vill vi tacka Swedbank med Kari Erkheikki i spetsen. 
De har varit väldigt tillmötesgående och gjort denna studie möjlig. Ett tack även till våra 
studiekamrater, (Björn Nyström och Jacob Enersen ska känna sig speciellt träffade) som 
har bidragit med konstruktiv kritik och goda råd. Tillsist vill vi rikta ett stort tack och 
uppskattningen till vår handledare Kent Nilsson. Han har under hela arbetets gång 
bidragit med intressant diskussion kring ämnet, konstruktiv kritik och många goda råd.  
 
Avslutningsvis vill vi författare även tacka varandra för ett gott samarbete och många 
goda hemmalagade luncher där vår amerikanska ”double egg ´n bacon cheese burger” 
redan blivit en klassiker.  
 
 
Luleå Oskarsvarv, 25 maj 2007 

 
Johan Blom & Henrik Falk 
 
 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
På senare år har företag efterfrågat ett styrsystem som inte bara mäter de finansiella 

målen utan också mäter de icke finansiella målen. Kaplan och Norton tog därför fram 

en flerdimensionell styrmodell som heter the Balanced Scorecard. Modellen består av 

finansiella och icke finansiella perspektiv som ska ha ett kausalt samband mellan 

varandra. Författare är överens om att det är viktigt att mäta och utvärdera prestationer 

för att få styreffekt och det som inte mäts går heller inte styra. Syftet med denna 

examensuppsats var: att öka förståelsen för hur mätningar och uppföljning av ett 

balanserat styrkort för ett företag går till väga. För att kunna besvara syftet valdes det 

att göras en fallstudie inom Swedbank Luleå. Empiriskt material samlades in genom 

personliga intervjuer med fem stycken aktörer inom företaget. Det valdes även att 

stärka validiteten genom att göra en enkätundersökning. De slutsatser som kunde dras 

efter att ha analyserat empirin var att Swedbank har skapat ett balanserat styrkort med 

tre stycken perspektiv utifrån en intern framgångmodell. Det mesta talar för att det 

råder ett kausalt samband mellan perspektiven. Med hjälp av företagets interna 

arbetssätt IDA var den rimligaste tolkningen att medarbetarna är integrerade från 

utformningen av styrkortet till mätningen av målen. Mätningarna följs sedan upp 

mellan chef och anställd en gång i månaden, där såväl uppnådda som icke uppnådda 

mål behandlas. Uppfattningen är den att det behövs en sådan kontinuerlig månatlig 

uppföljning av de finansiella målen för att styrkortet ska behålla sitt intresse. De icke 

finansiella målen mäts bara en gång per år, där mätningarna sker i form av externa 

konsulter. Tänkbara anledningar till att de bara mäts en gång per år torde vara att 

mätningar i större organisationer kan ta lång tid samt vara kostsamma att genomföra.  

 



 

ABSTRACT 
 
During the past years, a model which doesn’t just measure the financial targets has been 

demanded. It should also measure the non financial targets. Kaplan and Norton created 

a model that they called the Balanced Scorecard. The scorecard is edified with financial 

and non financial perspective. The purpose of the model is that the targets should have a 

cause and effect connection. Authors agreed the importance of measurement and the 

fact that what you measure, is what you get. The purpose of this degree of bachelor 

examination was: to increase the knowledge of measurement and evaluation of a 

company’s balanced scorecard. To answer the purpose we chose to do a case study at 

Swedbank Luleå. The empirical material was collected by interviewing five people in 

the organisation. In order to strengthen the validity a quantitative investigation with 

questionnaire was performed. The conclusions that were made after the analyse of the 

material is that Swedbank has created a balanced scorecard with three perspectives. 

Most likely there was a cause and effect connection between the perspectives. It 

indicated that with help of their internal model IDA  that the employees are integrated in 

the design of the model and the measurement of the targets. The measurements are 

followed up once a month between the manager director and the employee. During the 

meetings they discuss good results, as well as bad results. The conclusion is that the 

company needs to follow its financial targets once a month otherwise the scorecard will 

lose its interest. The company only measures its non financial targets once in year with 

help by external consults. The main reason why measurements only are made once a 

year is most likely the fact that such measurements could be rather expensive and take a 

long time in bigger organisations. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer grunderna för studien att presenteras. Först kommer 
en bakgrund om ekonomistyrning att presenteras för att sedan gå in på problem som 
finns runt det aktuella ämnet. Utifrån den kommande problemdiskussionen presenteras 
studiens syfte och slutligen forskningsfrågor.  
  
1.1 Bakgrund 
 
En central utgångspunkt inom ekonomistyrningen är att styrningen ska fungerar som ett 
verktyg för att implementera företagets strategi. Det innebär att företaget först 
formulerar sin strategi och därefter använder ekonomistyrningen för att förmå 
medarbetarna att arbeta i linje med den avsedda strategin och företagets övergripande 
mål. (Lind, 2004) 
 
Ekonomistyrning definieras enligt Anthony och Govindarajan:  
 

Management control is the process by which managers influence other members of 
the organization to implement the organization’s strategies. (Anthony & 
Govindarajan, 2003, s 7) 

 
Sedan mitten av 1980-talet har finansiellt orienterade definitioner av ekonomistyrning 
kritiserats för att vara alltför begränsade. Ekonomstyrning har efter hand givits ett 
vidare innehåll. Den utvidgade synen på ekonomistyrning har inneburit att den tidigare 
finansiella styrningen har kompletterats med andra styrmedel, såsom 
organisationsstruktur, kultur och belöningssystem. (Lind, 2004) 
 
Ekonomistyrning har även fått allt mer kritik för att bland annat vara bristfällig och 
företag står därför mitt uppe in omvälvande förändring (Kaplan & Norton, 1999, s 12 ff). 
Industrisamhällets konkurrensmetoder håller på att ersättas av informationssamhällets 
(ibid). Detta innebär att marknaden är under ständig tillväxt vilket får till följd att 
kunder ställer högre krav och vill få individuella behov uppfyllda vilket i sin tur ställer 
högre krav på företagen att utveckla sina medarbetare och anpassa sig efter kunderna 
(Olve, Roy & Wetter, 1999, s 23).   
 
Olve et al (1999, s 24) menar att medarbetare behöver andra mål än de så kallade hårda 
måtten som resultat och avkastning. Här måste organisationen vara väl medveten om 
företagets övergripande strategi och utifrån det bygga upp en välfungerande styrning 
(ibid). Författarna menar att Balanced Scorecard är en specifik styrmodell som kan vara 
ett bra verktyg för att skapa en helhetssyn på omvärlden och bygga upp företaget med 
hjälp av detta verktyg.  
 
1.2 The Balanced Scorecard 
 
På senare år har de finansiella måtten i olika styrsystem blivit allt mer ifrågasatta 
(Kaplan & Norton, 1992). Kritiken fokuserar på att man granskningar företagets tidigare 
händelser istället för att fokusera mer på de framtida (ibid). Författarna menar vidare att 
många styrsystem har finansiella mått som inte tar hänsyn till det finansiella värdet på 
företagets immateriella tillgångar som till exempel humankapital och kundrelationer. 
 
Informationssamhället har enligt Kaplan och Norton (1999, s 13) fått mer radikala 
konsekvenser för serviceorganisationer än för tillverkande företag. Många 
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organisationer, särkilt inom bland annat finansbranschen, verkade i årtionden i bekväma 
konkurrensbefriade miljöer (ibid). Detta innebär att dagens informationssamhälle kräver 
en helt ny sorts konkurrensförmåga av både tillverknings- och serviceföretag. 
Företagens förmåga att mobilisera och utnyttja sina immateriella resurser har blivit mer 
avgörande än förmågan att investera i och förvalta fysiska tillgångar (ibid). 
 
Det behövs ett verktyg som kan mäta och utvärdera sådana immateriella resurser och 
prestationer. Kaplan och Norton (1992) menar att the Balanced Scorecard är ett lämpligt 
styrverktyg för att mäta sådana prestationer. The Balanced Scorecard togs fram med 
syftet att det skulle vara till hjälp att ta fram mått som kan ge ett företag information om 
det framtida värdet och företagets framtida strategiska position (ibid). 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Olve et al (1999, s 211) hävdar att om ett balanserat styrkort ska kunna hållas vid liv 
krävs system och procedurer för att samla in nödvändig information och förmedla denna 
till övriga medarbetare och partners. Därför är det viktigt att kvalitén i styrkortet 
säkerställs. Detta arbete omfattar bland annat analyser av måtten och säkerställande av 
mätsystem (ibid). Författarna ställer sig frågorna; Är måtten tydliga och enhetligt 
definierade? Med vilken periodicitet ska de olika måtten mätas? 
 
För att lyckas med att skapa kundvärde, goda resultat och bra företagskultur måste alltså 
de uppsatta målen mätas och följas upp för att kunna vidta åtgärder. Det är också viktigt 
att mäta prestationer och förstå att mätningar påverkar individers beteenden. ”What you 
measure is what you get” är enligt Merchant (2006) något som gäller. Samtidigt menar 
Merchant att mätningar är som ekonomiska tillgångar, de generar nytta för företaget 
men kostar också pengar att producera och utföra. 
 
Dåligt utformade mätsystem är ett av det största hindret för ett företag att omsätta 
kunskaper i handling (Pfeffer & Sutton, 2000, s 147). Det finns enligt Merchant (2006) 
olika tillvägagångssätt för att utföra mätningar. Det finns marknadsmässiga mätningar1, 
finansiella mätningar eller kan företaget använda sig av en kombination av dessa två 
metoder. Frågan är när ett företag ska använda sig av något av dessa tillvägagångssätt? 
Valet av mätsystem beror på företagets storlek, bransch och företagets resurser. 
 
Pfeffer och Sutton (2000, s 150) skriver vidare om vanliga mätproblem som uppstår i 
företag och problem som skapar en klyfta mellan insikt och handling. Ekonomiska 
påtryckningar utifrån leder till att många företag endast ser ett kortsiktigt resultat i form 
av ett dagsresultat och glömmer bort det långsiktiga och därigenom försummar de icke 
finansiella delarna av företaget (ibid). Med andra ord innebär det att företag inte sätter 
sig in tillräckligt mycket i resultaten och företagets långsiktiga mål.  
 
Ovanstående diskussion väcker ett antal frågor: Hur ofta ska mätningar göras för att få 
bästa möjliga utfall? Kan mätningar som sker alltför ofta leda till minskad 
svarsmotivation hos de berörda och ge missvisande svar? Kan mätningar som sker 
alltför sällan bidra till att utfall tar för lång tid att analysera och kan åtgärderna då ta för 
lång tid att rätta till? På vilket sätt ska företag mäta målen i sitt balanserade styrkort? 
Hur ska ledningen behandla och analysera utfallet för att uppnå bästa möjliga styreffekt? 
 
 
                                                 
1 Mätningar som bygger på förändring av marknadsvärdet 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Ovanstående diskussion har lagt grunden för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Problemdiskussion behandlar främst mätningar av prestationer och uppföljning av dessa 
mätningar. Utifrån problemdiskussionen uppstår följande syfte: 
 

att öka förståelsen för hur mätningar och uppföljning av ett balanserat styrkort 
för ett företag går till väga. 

 
Forskningsfråga 1: Hur beskrivs mätsystemet för det balanserade styrkortet i ett 

företag? 
 
Forskningsfråga 2: Hur följs mätningar upp i det balanserade styrkortet och 

vilka åtgärder vidtas? 
 
1.5 Disposition 
 
Nedan presenteras uppsatsens disposition. Uppsatsen kommer att bestå av fem kapitel 
för att öka förståelsen inom området balanserad styrning. Uppsatsen avslutas med ett 
sjätte kapitel som utgör slutsatser av studien.  
 
Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel presenterar vi bakgrunden för studien som 

vidare leder fram till en problemdiskussion. Därefter följer studiens syfte 
och forskningsfrågor. 

 
Kapitel 2 Metod: I detta kapitel presenterar vi förstudier till undersökningen. Här 

beskriver vi vår valda metod samt metod för den empiriska insamlingen. 
 
Kapitel 3 Teori: Detta kapitel utgör den teoretiska referensramen för uppsatsen. 

Kapitlet inleds med en kort introduktion till balanserad styrning. Kapitlet 
fortlöper med en beskrivning rörande mätningar, uppföljning och feedback 
från det balanserade styrkortet.  

 
Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel presenteras den empiriska insamlingen som har 

utförts med valda datainsamlingsmetoder.  
 
Kapitel 5 Analys och tolkning: Syftet med detta kapitel är att tolka teori och 

forskning samt att analysera den insamlade empirin. 
 
Kapitel 6 Slutsatser: I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram 

samt tankegångar som återknyts till uppsatsens syfte. 
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2 METOD 
 
I denna del av rapporten förklaras tillvägagångssättet vid val av forskningsmetod och 
insamlingsmetod för den empiri som behandlas senare i rapporten.  
 
2.1 Forskningsansats 
 
Studien inleddes med att söka relevant litteratur för att skapa en teoretisk referensram 
kring det valda ämnet och det aktuella problemet. Detta för att sedan kartlägga och 
skapa en uppfattning om verkligheten. Utifrån den teoretiska referensramen 
sammanställdes en intervjuguide. Intervjuguiden användes senare vid fem intervjuer 
med valda aktörer inom det valda företaget för att fungera som ett verktyg för att samla 
in empiri.  
 
Utifrån ovanstående diskussion valdes det att utgå från en deduktiv forskningsansats 
som enligt Johansson Lindfors (1993, s 55) är bäst lämpad för denna forskning. Denna 
deduktiva ansats innebär att studien är uppbyggd från den teoretiska referensramen till 
empirin för att skapa en bättre förståelse rörande det valda ämnet. 
 
2.2 Val av forskningsstrategi 
 
Denna studie kommer att undersöka ett tjänsteföretag inom finansbranschen. Eftersom 
undersökningsenheten är ett företag valdes det att studera detta företag på djupet. Detta 
för att skapa en större förståelse om hur det aktuella ämnet tillämpar sig i det valda 
företaget samt få en möjlighet att studera objekt i detalj. Därför lades tyngdpunkten på 
att göra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ med tanke på att den valda 
uppgiften var av komplex natur (Denscombe, 2000, s 204). Enkätundersökningen 
sammanställdes i en tabell och enkäterna tolkades i ord utifrån en siffertabell för att 
skapa en tydligare uppfattning.  
 
För en sådan undersökning lämpar sig bäst en fallstudie. En fallstudie erbjuder även 
författarna möjlighet att förklara varför vissa enskilda resultat uppstår till skillnad från 
vad en surveyundersökning vanligtvis gör (Denscombe, 2000, s 41ff.) 
 
2.3 Litteraturstudie 
 
Initialt gjordes en litteratursökning inom databaserna Lucia, Libris, Emerald Light och 
Business Source Elite (Ebsco). Sökmotorerna Lucia och Libris användes främst för att 
finna relevant litteratur och sökmotorerna Emerald Light samt Ebsco främst för 
sökandet av vetenskapliga artiklar. De sökord som användes var balanserad styrning, 
balanserat styrkort, implementering av balanserad styrning, tillämpning av balanserad 
styrning, balanserad styrning inom bank, mätningar och mätningar av mål samt dess 
engelska motsvarigheter. Vetenskapliga artiklar och litteratur söktes även med hjälp av 
återkommande författarnamn rörande det aktuella ämnet. De mest påträffande 
författarna inom ämnet var Kaplan, Norton, Ittner och Nørreklit. 
 
Genom referenslistor från andra uppsatser inom ämnet skapades även kontakt med 
ytterligare författare som var relevant för teorikapitlet. Dessutom gjordes det vidare 
sökningar på dessa författare för att få in mer relevant material till teorikapitlet. Dessa 
sökningar genomfördes i samma databaser som nämns i stycket ovan. 

 -4-



 

Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en förståelse och förkunskap inom ämnet 
för att sedan skapa den teoretiska referensramen. 
 
2.4 Empirisk insamling 
 
Med tanke på studiens syfte, forskningsfrågor och valda forskningsstrategi bedömdes 
det att intervjuer var den metod som var bäst lämpad för den empiriska insamlingen. 
Den empiriska insamlingen bygger på personliga intervjuer. Personliga intervjuer 
valdes eftersom problemet var av sådan natur att det krävdes utförliga svar. Möjligheten 
att kunna följa upp frågor, förklara frågorna, och förklara eventuella oklarheter är större 
än vid till exempel en enkätundersökning (Denscombe, 2000, s 161f). Denscombe lyfter 
även fram fördelar med att i en intervju har informanterna möjlighet att utveckla sina 
idéer, förklara sina synpunkter samt identifiera vad de anser är de centrala delarna. 
Intervjuer ger även en relativt hög svarsfrekvens (ibid).  
 
En bedömning gjordes att en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2000, s 135) skulle 
vara bäst lämpad för denna studie, eftersom en färdig lista med frågor inom ämnet var 
gjord samt att den intervjuade fick möjlighet att utveckla sina idéer och tala fritt runt det 
aktuella ämnet. På detta sätt begränsades den intervjuade till det aktuella ämnet 
samtidigt som intervjuarna var flexibla rörande frågorna och dess ordning. Utifrån detta 
valdes personliga intervjuer vilket är den vanligaste typen av intervju (Denscombe, 
2000, s 136). Detta eftersom de är lätta att arrangera, uppfattningar och synpunkter 
härstammar från en specifik källa som i fallet blir den intervjuade och slutligen är 
personliga intervjuer relativt lätta att kontrollera (ibid). Intervjuerna ägde rum på 
Swedbanks kontor i Luleå mellan den 30/4 – 7/5 2007. Intervjun med Kari Erkheikki 
tog cirka en timma och med de fyra tjänstemännen pågick varje intervju cirka 30 
minuter. Respektive intervju utgick från en frågeguide2. 
 
Det utfördes även en metodtriangulering för att få möjligheten att se studien från olika 
perspektiv. Med hjälp av metodtriangulering (Svenning, 2003, s 95) kunde det skapas 
en slags kontroll av den kvalitativa datan samt öka uppsatsens validitet. Metoden bygger 
på gammal analogi där man bestämmer exakt position genom att hänvisa till två eller 
flera punkter (Denscombe, s 103). Trianguleringen användes för att styrka intervjuerna 
med frågeförmulärer som slumpmässigt fylldes i av företagets medarbetare. Detta för att 
få en bredare uppfattning om det aktuella problemet från fler aktörer än de respondenter 
som valdes att intervjuas. Det delades slumpmässigt ut 25 stycken enkäter3 till anställda 
i Swedbank på olika nivåer inom företaget. Svarsfrekvensen uppgick till 60 procent 
vilket innefattar 15 stycken svarade enkäter. Enkäterna sammanställdes i en tabell och i 
ett diagram4. 
 
2.5 Val av fallstudieföretag 
 
Studien genomfördes på Swedbank i Luleå. Genom studier av vetenskapliga artiklar 
framkom det att företag, speciellt tjänsteföretag inom finansbranschen var i behov att  
mäta och utvärdera sina prestationer inte bara finansiellt utan även icke- 
finansiellt. Det var därför lämpligt att studera en bank. Valet av fallstudieföretag 
grundar sig även på tidigare access till företaget och geografisk närhet. 

                                                 
2 Frågeguiden återfinns i bilaga 1,2 och 3 
3 Enkäten återfinns i bilaga 4 
4 Tabell och diagram av enkätsammanställningen återfinns i bilaga 5 
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Därefter kontaktades rörelsechefen Thomas Lejon på Swedbanks kontor i Luleå. Lejon 
hänvisade därefter vidare till deras chef för avdelningen private banking, Kari Erkheikki 
som var tidigare verksam inom verksamhetsstyrning. Efter att ha samtalat med 
Erkheikki framkom det vara lämpligt att utföra studien på Swedbank Luleå. 
 
2.6 Aktörssynsätt 
 
Aktörsynsättet antar verkligheten som en social konstruktion som i sin tur är beroende 
av studiens författare (Arbnor & Bjerke, 1994, s 94). Denna verklighet består av olika 
innebördsnivåer där den producerande människan och den producerade verkligheten är i 
konflikt med varandra (ibid). Detta eftersom människan skapar en egen verklighet 
samtidigt som verkligheten skapar människan. Beskrivningen av verkligheten sker 
genom betydelseangivning i de olika nivåerna med utgångspunkt i hur aktörer upplever, 
tolkar och handlar i verkligheten (ibid). Vidare försöker aktörer förstå och omtolka 
samband och med hjälp av detta skapa en verklighet som fortsätter att växa. Målet med 
denna uppsats var att i så stor utsträckning som möjligt fånga den objektiverade 
verkligheten genom att kartlägga respondenters uppfattning rörande det aktuella ämnet. 
Därför var detta synsätt en central i denna uppsats.  
 
Enligt aktörsynsättet är den objektiva verkligheten skapad av människan och bör därför 
ifrågasättas (Arbnor & Bjerke, 1994, s 87). Författarna menar vidare att dessa 
objektiverade delar av verkligheten eller deras innebörder påverkar i sin tur människan 
själv. Relationen mellan det som människan producerar och hur det producerade i sin 
tur påverkar henne själv är dialektiska. Detta innebär att författarna ständigt omtolkar 
innebörder som spelar in i dessa relationer (ibid).  
 
I och med valet att anta ett aktörsynsätt har det fångats en egen bild av verkligheten 
vilket kan ha påverkat den analys och de slutsatser som har kommit fram utifrån studien. 
Detta skulle utifrån aktörssynsättet kunna innebära att studiens slutsatser kan 
ifrågasättas med hänsyn till den objektiverade verkligheten.  
 
2.7 Reliabilitet 
 
Med tanke på att en fallstudie har genomförts med huvudsak en kvalitativ 
undersökningsmetod och främst genom användning av personliga intervjuer bedöms 
reliabiliteten som tämligen låg. Vid intervjuerna fångades respondentens uppfattning 
och synsätt samt verkligheten vid ett aktuellt tillfälle och intervjuaren kan ses som en 
integrerad del av forskningsinstrumenten (Denscombe, 2000, s 250ff).  Om andra 
forskare skulle genomföra samma intervjuer med samma material och samma 
respondenter men vid en annan tidpunkt skulle utfallet sannolikt bli annorlunda. I och 
med att studien antar ett aktörsynsätt har författarna tillsammans med respondenterna 
skapat den verklighet som kartläggs och studeras. Eftersom en kvalitativ studie 
genomfördes kan felaktiga stickprov, intervjuareffekter, intervjusituationen och 
eventuella tolkningsproblem äventyra reliabiliteten och därför vara svår att återskapa 
(Svenning, 2003, s 68). Vidare menar Denscombe (2000, s 162) att intervjuarens 
inverkan kan bidra att det kan blir svårt att uppnå objektivitet. Den insamlade datan kan 
ses som unik beroende på bland annat de specifika individer som deltar i intervjun (ibid). 
För att i så liten utsträckning som möjligt undvika detta valde författarna att inta en 
neutral roll under intervjun för att inte påverka den intervjuade. Dock har även en 
kvantitativ datainsamling genomförts vilket i sig skulle kunna öka reliabiliteten i 
uppsatsen.  
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2.8 Validitet 
 
Som det nämndes i föregående stycke kan en undersökning mer eller mindre fånga 
verkligheten (Svenning, 2003, s 64). Innan intervjuerna genomfördes testades 
intervjuguiden på en tjänsteman inom banksektorn. Detta gjordes för att reducera den 
risk som kan uppstå genom att frågorna inte alltid är utformade på lämpligt sätt för att få 
in så korrekt empiri som möjligt. Innan intervjuerna genomfördes tilläts Erkheikki ta del 
av tre inledande frågor och på resterande frågor var målet spontanitet. De övriga fyra 
respondenterna fick ingen möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Detta eftersom att 
det bedömdes att respondenterna var väl insatta i ämnet och trovärdigheten skulle bli 
högre om svaren var spontana.  
 
Eftersom det var direktkontakt med respondenterna vid intervjuerna skapades en 
möjlighet att kontrollera den data som samlades in angående relevans och riktighet 
(Denscombe, 2000, s 162). När intervjun med Kari Erkheikki hade sammanställt tilläts 
han ta del informationen och kontrollera utskriften. På detta sätt fick han möjligheten att 
kontrollera utskriftens riktighet (Denscombe, 2000, s 158) och med detta borde 
uppsatsens validitet ha stärkts.  
 
Det har dessutom genom intervjuer med medarbetare och enkäter genomförts en 
metodtriangulering. Därmed torde validiteten i uppsatsen blir stärkt eftersom man får 
möjlighet att se ämnet i olika perspektiv (Denscombe, 2000, s 103). Detta ger en 
fingervisning att den insamlade empirin överensstämmer mellan metoderna samt att 
resultatet inte är för hårt knutet till en metod för insamling (ibid). 
 
2.9 Analys av insamlad empiri 
 
För att få med all väsentlig information från de intervjuade respondenterna valdes det att 
spela in samtliga intervjuer på en diktafon. Det fördes även fältanteckningar under varje 
intervju för att komplettera diktafonen. Efter att ha genomfört varje intervju lyssnades 
materialet igenom och jämfördes med de fältanteckningar som gjordes. Intervjun skrevs 
också ner samtidigt som bandet lyssnades igenom. Detta gjordes för att få större 
möjlighet att ta del av det som bedömdes mer relevant för denna studie. Som tidigare 
nämnts i ovanstående avsnitt fick respondenten ta del av den sammanställda intervjun 
för att reducera eventuella oklarheter som kunde ha uppstått.  
 
Efter att ha samlat in samtliga enkäter som var utlämnade sammanställdes dessa. Svaren 
kontrollerades på en fråga i taget för att försäkra om att all information kom med. Efter 
sammanställningen kontrollräknades utfallet ytterligare en gång.  
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer studien vidare att gå in på det balanserade styrkortet och hur 
den modellen skapades samt hur modellen är uppbyggd. Den senare delen av kapitlet 
kommer även att visa mätningsprocessen samt uppföljning av mätningar.  
 
3.1 Ekonomistyrning  
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2003, s 495) kan man jämföra 
ekonomistyrningssystem med en instrumentpanel i ett flygplan för att visa all den 
information av mixen mellan de finansiella och icke finansiella mått som är viktiga för 
att få ett fungerande styrningssystem i ett företag. I ett sådant styrsystem räcker det inte 
med ett enda enskilt mått för att kunna kontrollera detta komplexa styrsystem medan 
alltför många mått gör styrsystemet okontrollerbart (ibid). Med andra ord så räcker det 
inte att bara använda sig av de finansiella måtten och nyckeltalen för att styra och följa 
upp företaget. De finansiella styrtalen beskriver enbart de historiska händelserna men 
dessa räcker inte till för att kunna investera i framtida leverantör och kundrelationer, 
processer samt innovationer och det är då som de icke finansiella måtten är nödvändiga 
(Kaplan & Norton, 1999, s 17). 
 
3.1.1 Tillämpning av ekonomistyrning 
 
Tillämpning av ekonomistyrning beskrivs som en process. Denna process kan delas upp 
i tre delprocesser, utformning, implementering och användning. Att utforma en process 
handlar om att ta fram, formulera och faställa de styrmedel som ska användas vid 
styrningen. Styrmedel kan ses som viktiga förutsättningar för att styrningen ska kunna 
tillämpas och styrmedel kan även vara olika till sin karaktär beroende på vilken 
styrform som tillämpas. När dessa styrmedel har utformats ska de implementeras i 
organisationen. Kortfattat handlar de om att kommunicera styrmedlen till den/de inom 
organisationen som ska styras. På detta sätt kan organisationsmedlemmarna bli varse 
om vad som förväntas och vad som krävs av dem. (Nilsson, 2005)    
 
Efter ovanstående diskussion kan styrningen tillämpas. Användningen kan delas i tre 
aktiviteter; planering, utvärdering/mätning/kontroll och beslutsfattande. Att använda 
styrning vid planering innebär att man vid planeringsprocessen låter besluten påverkas 
av de styrmedel som har utformats och implementerats. Nästa aktivitet som är 
utvärdering/mätning/kontroll handlar förenklat om att undersöka att styrmedlen följs 
eller uppnås. Aktiviteten handlar även om att undersöka hur väl styrmedlen följs. 
(Nilsson, 2005) 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är beslutsfattande den aktivitet som de flesta 
förknippar med styrning. Om styrningen direkt påverkas av styrmedlen används de vid 
beslut. Styrningen används även indirekt av de planer som har tagits fram under 
förutsättning att dessa planer eller beslut direkt påverkas av styrmedlen samt av den 
utvärdering/mätning/kontroll som har skett. På detta vis vävs aktiviteterna ihop med 
varandra (Nilsson, 2005). Beslut kan även ämna på att utforma nya styrmedel och/eller 
revidera tidigare utformade styrmedel. Om så är fallet påverkas delprocessen av 
utformning av delprocessens användning, vilket innebär att tillämpningens tre 
delprocesser hänger samman med varandra. Gemensamt för de tre delprocesserna är att 
information fyller en central roll inom och för varje delprocess (ibid). Ovanstående 
diskussion illustreras i figur 1 på nästa sida.  
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Figur 1: Tre delprocesser vid tillämpning av styrning 

(bearbetning av Nilsson, 2005) 
 
Under 1980-talet pågick det diskussioner om styrsystem och hur man ska mäta 
prestationer. Många chefer var övertygande om att traditionella mått för finansiella 
prestationer inte tillät dem att delta effektivt i verksamheten och ville därför ersätta dem 
med operationella mått. Med detta som utgångspunkt föreslår Kaplan och Norton fyra 
olika frågeställningar riktade mot företagens ledare. Dessa omfattar hur kunderna 
uppfattar företaget, hur företaget ska utmärka sig, hur de skapar mervärde och till sist 
hur de uppfattas av aktieägarna. Traditionella finansiella styrmått som till exempel 
räntabilitet på eget kapital räcker inte alltid till för att kunna styra dagens företag 
effektivt. I samband med dessa diskussioner om olika styrsystem började idéerna om ett 
balanserat styrkort växa fram. (Kaplan & Norton, 1992) 
 
3.2 The Balanced Scorecard 
 
Tanken om ett nytt styrsystem började år 1990 med att företaget Nolan Norton Institute 
sponsrade en studie som handlade om hur man kan mäta prestationer i ett företag 
eftersom befintliga metoder som var baserade på tidigare redovisningsmått hade börjat 
spela ut sin roll. Företagets VD David Norton var ansvarig för denna studie och anlitade 
en akademisk konsult vid namn Robert Kaplan och de tillsammans hade som syfte med 
studien att utveckla en ny modell för att mäta resultat. Grundtanken var att få ett system 
med finansiella mått och mått som är kopplade till prestationer och då skapades the 
Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard skulle klart och tydligt avspegla balansen 
mellan korta och långsiktiga målsättningar mellan finansiella och icke finansiella mått. 
(Kaplan & Norton, 1999, s 7) 
 
The Balanced Scorecard har en mix som kompletterar de finansiella styrtalen med de 
icke finansiella som kan ses som de faktorer som påverkar det framtida resultatet 
(Kaplan & Norton, 1999, s 17). Författarna menar vidare att organisationens vision och 
strategier ska ligga till grund vid framtagandet av styrtalen och målsättning som senare 
fungerar som byggstenar till the Balanced Scorecard. Genom att skapa mål för enskilda 
affärsenheter kan företagsledaren mäta hur den styrda enheten skapar ett mervärde för 
företagets befintliga och framtida kunder. Med hjälp av detta mervärde kan 
företagsledaren stärka sina interna kunskaper och investera i medarbetare, bättre system 
samt nya rutiner och på så sätt skapa ett framtida bättre resultat (ibid).  Utifrån 
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ovanstående menar författarna att Balanced Scorecard lägger tyngdpunkten på 
värdeskapande faktorer som skapar resultat på längre sikt men modellen tar också 
hänsyn till resultatet på kort sikt. 
 
En grundtanke med detta the Balanced Scorecard är att man ska beskriva alla 
affärsenhetens strategi som en kausal kedja. Både de finansiella och icke finansiella 
mått ska ha ett orsak – verkan samband mellan sig. System ska lyfta fram sambanden 
mellan målen/måtten och de olika perspektiven. Detta för att målen ska kunna styras 
och bekräftas (Kaplan & Norton, 1999, s 141.) Modellen the Balanced Scorecard består 
av olika perspektiv som presenteras i nedanstående kapitel.  
 
3.2.1 Utformning 
 
The Balanced Scorecard ska mätas och utformas med hjälp av fyra olika perspektiv 
(Kaplan & Norton, 1999, s 17 ff). Dessa fyra perspektiv är finansiella-, kund-, process- 
samt lära & växa perspektivet. Perspektiven ska vara sammanlänkade med varandra där 
företagets vision och strategi ska vara i fokus. Detta illustreras i figur 2 nedan och 
pilarna mellan perspektiven visar att det ska råda samband mellan dem. 
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Figur 2: The Balanced Scorecard av Kaplan och Norton 
(bearbetning av Kaplan och Norton, 1999, sid. 18) 

 
Det finansiella perspektivet visar om företagets valda strategi och dess implementering 
bidrar till att förbättra företagets ställning och företagets vinst. Dessa styrtal är ofta 
lönsamhet, rörelseresultat, avkastning på eget kapital. I kundperspektivet skall företaget 
identifiera sina aktuella kunder och marknadssegment som företaget ska vända sig mot. 
I detta perspektiv mäts kundtillfredsställelse, kundlönsamhet och marknadsandelar. I 
processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som ligger till grund för 
att företaget ska nå kund- och aktieägarmålen. Här använder sig företag av mått som 
resursförbrukning och tidsmått. I det sista, lära & växa perspektivet ska företaget 
identifiera den grundläggande uppbyggnad som krävs för att skapa långsiktig tillväxt. 
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Här är det viktigt att företaget stärker sina möjligheter att ständigt skapa mervärde för 
sina kunder och aktieägare. I detta perspektiv används utbildning och liknande faktorer 
som stärker företaget och dess medarbetare. (Kaplan & Norton, 1999, s 17 ff) 
 
En del företag har valt att lägga till ett femte perspektiv, humanfokus (Olve et al, 1999). 
Detta perspektiv kan tolkas som medarbetarperspektiv och är något som vi författare 
anser har en viss betydelse för tjänsteföretag. Vi anser att det går att koppla perspektivet 
humanfokus till kundperspektivet för att i tjänsteföretag är det viktigt att ta vara på alla 
medarbetare och de ska i sin tur ta hand om företagets kunder. Det är trots allt 
medarbetarna som kunderna har kontakt med och medarbetarna bör därför agera i linje 
med företagets strategi. Med hjälp av the Balanced Scorecard får företaget ett 
styrsystem som överför företagets strategier till operativa termer (Kaplan & Norton, 
1999, s 18). 
 
3.2.2 Implementering 
 
När styrningen har utformats och formuleringsprocessen är klar kan implementeringen 
av styrmodellen inledas. Implementeringen innebär att de mål och prestationsmått som 
har utformats kommuniceras till organisationens medlemmar. (Nilsson, 2005)  
 
Implementering av the Balanced Scorecard kan enligt Kaplan och Norton (1999, s 187) 
ses som en strategisk samordning från toppen och ner. Strategin bör förstås från 
styrelsen till kansliet för att alla ska förstå vad deras arbete bidrar till. Författarna menar 
att med hjälp av ett Balanced Scorecard går det att utveckla en sådan förståelse uppifrån 
och ner (ibid).  
 
Implementeringsprocessen bör börja med att inom ledningsgruppen bygga upp en 
laganda och engagemang. Detta är ett viktigt steg för att alla inom ledningsgruppen ska 
kunna sprida sin vision, affärsidé och strategi till hela organisationen och till dess 
externa intressenter. Här ska ledningen kommunicera ut företagets strategi och koppla 
den till medarbetarnas personliga mål. Denna del av processen är nödvändigt för att 
samtliga medlemmar ska skapa samsyn och engagemang och på så sätt maximera 
modellen och skapa ett effektivt styrkort. (Kaplan & Norton, 1999, s 187) 
 
3.2.3 Mätning av mål 
 
En organisations mätsystem påverkar i allra högsta grad beteendet hos människor. ”Det 
man inte kan mäta kan man inte styra” är ett uttryck som författarna Kaplan och Norton 
använder för att påvisa att mätningar har betydelse. Företag mäter oftast bara de 
finansiella styrtalen men Kaplan och Norton menar att företag måste mäta de mjuka 
perspektiven för att det är de icke finansiella perspektiven som är kopplade till 
företagets långsiktiga framgång. (Kaplan & Norton, 1999, s 29) 
 
Pfeffer och Sutton (2000, s 148) menar att alla mätningar riktar uppmärksamhet mot det 
man mäter. Människor påverkas i allra högsta grad av vetskap att det som presteras mäts 
och påverkar det man gör, uppmärksammar och bortser från (ibid). Följden av detta blir 
att det som man mäter blir gjort och det man inte mäter lämnas. Betydelsen av 
mätningar är inte något som är nytt för någon (ibid). Pfeffer och Sutton menar dessutom 
att mätningarna påverkar beteendet speciellt om det kopplas till olika belöningar. 
Människor vill skapa bra resultat på faktorer som är viktiga för företaget (ibid). 
 

 -11-



 

För att styrkortet ska behålla sitt intresse krävs det löpande uppföljning av målen. Detta 
för att det ska fungera som det företagsamma verktyg det faktiskt är (Olve et al, 1999, s 
92). Därför måste målen i styrkortet ständigt mätas och utvärderas.  När the Balanced 
Scorecard har börjat användas ökar ledningens förståelse för själva scorecardet (Kaplan 
& Norton, 1999, s 47). Ledningen har då kunskap i vilka styrtal som fungerar och vilka 
styrtal som inte fungerar och eventuellt bör justeras eller bytas ut (ibid).  
 
Merchant (2006) lyfter i sin artikel fram sju kriterier som ska vara uppfyllda för att ta 
fram användbara mätningar för att mäta ett företags VD. Mätningarna ska vara i linje 
med företagets strategi, kontrollerbarhetsprincipen ska vara tillämpbar, tidsmässigt 
mätbara, exakta och objektiva. De berörda ska ha förståelse för det som mäts och 
mätningarna ska vara kostnadseffektiva (ibid). 
 
Det finns fyra misstag som företag kan göra när de ska sätta upp sina mål för att mäta 
prestationer. Det första misstaget är att företaget inte kopplar måtten till organisationens 
övergripande strategi. Företagen sätter upp mål efter traditionella modeller och 
använder det balanserade styrkortet endast som en checklista för sina mått. Andra 
misstaget som företag ofta gör är att de inte styrker sambanden mellan de olika måtten, 
vilket får till resultat att en del chefer nyttomaximerar sig själv genom att manipulera 
resultaten och får sig själv att framstå som framgångsrik. Ett tredje misstag är att företag 
sätter upp fel prestationsmål. I studien fick Ittner och Larcker bekräftat att även om ett 
företag satsar på 100 % nöjda kunder ger det inte högre intäkter per kund utan istället 
ger det sämre eller ingen återbäring alls åt företaget. Ett fjärde misstag är att företag ofta 
mäter fel objekt. Många företag samlar in data för mätning av målen innan de vet vilka 
mål de vill mäta. (Ittner & Larcker, 2003) 
 
3.2.4 Uppföljning och feedback av mätningar 
 
Författarna Anthony och Govindarajan (2003, s 496) skriver att the Balanced Scorecard 
är ett exempel på styrsystem för att mäta prestationer. Författarna anser att det 
balanserade styrkortet är ett verktyg som hjälper företag att fokusera på uppsatta mål, 
skapa kommunikation inom företaget, sätta upp mål inom organisationen och skapa en 
slags feedback samt uppföljning som går i linje med företagets övergripande strategi. 
 
Kaplan och Norton (1996) skriver i sin artikel att med hjälp av the Balanced Scorecard 
kan företag ständigt testa sin formulerade strategi och kontrollera om den fungerar eller 
inte fungerar samt utreda orsaker till utfall. Författarna menar att man kan se det som att 
the Balanced Scorecard levererar ett grundläggande feedback system. Systemet ska vara 
testbart och ge klargörande samt utveckla de hypoterser som ligger till grund i den 
övergripande strategin. Detta ger också företaget en möjlighet att testa orsak – verkan 
sambanden i sitt balanserade styrkort (ibid).  
 
I detta fall menar författarna att om uppföljningen av mätningen visar på att företaget 
inte har orsak – verkan samband mellan perspektiven är det en indikation på att 
företagets strategi inte fungerar fullt ut. Kaplan och Norton (1996) menar vidare att 
insamling av data för att finna korrelationer och kausalitet kan ta lång tid att mäta och 
följa upp, speciellt i större organisationer. Tiden som det tar att mäta målen och 
prestationer kan sträcka sig från månader till år (ibid). 
 
Kaplan och Norton (1996) skriver att om företag inte lyckas uppfylla de uppsatta målen 
är det viktigt att ledningen tar uppföljningen av mätningen på allvar och reder ut varför 
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målen inte är uppfyllda. Detta för att ha möjlighet att ändra sin nuvarande strategi eller 
få bekräftat att företaget behöver formulera fram en helt ny strategi (ibid). 
 
Vidare finns det enligt Ittner och Larcker (1998) ett samband mellan mätningarna och 
uppföljning av kundnöjdhet och framtida positiva ekonomiska prestationer. Mätningen 
av kundnöjdhet tenderar dock enligt författarna att ge större effekt på aktiemarknaden 
än i företagets räkenskaper.  
 
För att få ett fungerande styrsystem i ett företag krävs ständig feedback (Eggleton & 
Luckett, 1991). Detta är nödvändig information för att styrsystemet ska kunna tillämpas 
och styras med kontroll. Författarna menar att utan feedback på aktuella prestationer 
kan man endast göra sig en gissning om företagets pågående aktiviteter (ibid). För 
mycket feedback är bättre än för lite. Utan information om prestationer finns det inga 
incitament att öka prestationsgraden vilket i sin tur kan leda till missnöjda medarbetare 
(ibid). 
 
Eggleton och Luckett skriver vidare att företag kan dra nytta av feedback på så sätt att 
informationen kan hjälpa till att fatta bättre beslut och förbättra företagets prestationer. 
Författarna menar att feedback kan upptäcka och reducera eventuella problem, samtidigt 
som informationen kan kopplas till medarbetarnas arbetsprestationer. Acceptansen på 
den feedback som en mottagare får är beroende av den tron att informationen är en 
exakt mätning av mottagarens prestation. (Eggleton & Luckett, 1991)   
 
Författarna Eggleton och Luckett (1991) hävdar i sin artikel att med hjälp av feedback 
lär sig individer att prestera och hantera uppgifter på ett mer effektivt sätt.  
Avslutningsvis menar författarna att feedback är en variabel som skapar en 
beteendeförändring hos företag och dess medarbetare (ibid). 
 
3.3 Kritik mot the Balanced Scorecard 
 
Författarna Kaplan och Norton (1999, s 140) menar att finansiella och operationella 
mått ska ha ett orsak – verkan samband och att ett korrekt upprättat styrkort ska 
beskriva en affärsstrategi genom en kausal kedja. Nørreklit (2003) tar i sin artikel upp 
kritik mot detta orsak – verkan samband. Nørreklit menar vidare att det inte är något 
som helst orsak – verkan samband mellan de olika mätfaktorerna som ett Balanced 
Scorecard består av. Författaren ger vidare ett praktiskt exempel där hon menar att om 
icke lojala kunder är dyra behöver inte det automatiskt betyda att lojala kunder är billiga. 
Vidare ifrågasätter författaren populariteten hos det balanserade styrkortet.  Nørreklit 
menar att det the Balanced Scorecard har blivit populärt genom intensiv marknadsföring 
snarare än att det skulle vara något unikt och innovativt styrverktyg och på så vis fått 
genomslagskraft.  
 
Dock menar Ittner, Larcker och Randall (2003) att företag inte alltid har ambition att 
utgå från ett orsak – verkan samband. Southern (2002) hävdar å andra sidan att ledare 
har ett behov att uppmärksamma de orsak – verkan samband som finns mellan strategi 
och prestationsmått och drar den slutsatsen att det är det mest primära värdet med att 
tillämpa Kaplan och Nortons modell.  
 
The Balanced Scorecard har också fått kritik för att vara ett toppstyrt styrsystem. 
Nørreklit (2003) skriver i sin artikel att hon anser att modellen är en hierarkiskt top - 
down teori som gör att om styrkartan inte är väl rotad i verksamheten eller i 
organisationen är modellen stort ifrågasatt som ett strategiskt styrsystem. Nørreklit 
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(2000) menar att på grund av den hierarkiska ordningen har modellen svårt att nå 
acceptans i den operativa verksamheten. Författaren anser att implementeringsprocessen 
skulle bli mer framgångsrik om utformningen istället sker genom interaktiva processer. 
Detta för att bättre förankra styrningen i verksamheten vilket i sin tur ökar 
möjligheterna att uppnå de förväntade effekterna.  
 
Nørreklit (2000) menar avslutningsvis att the Balanced Scorecard är mer än bara ett 
strategiskt mätsystem. Hon ser styrmodellen som ett verktyg för en ledare att skapa 
kontroll. Detta för att enskilda avdelningar och övrig personal ska kunna koppla deras 
egna mål till företagets övergripande mål och strategi (ibid).  
 
3.4 Sammanfattning av teorin 
 
I början av detta kapitel började vi med att förklara begreppet ekonomistyrning som en 
process som är uppdelad i tre steg. Utformning, implementering och användning där 
denna studie fokuserar på tredje steget användning, som består av mätning, uppföljning 
och feedback. I början av 90–talet utvecklades de traditionella 
ekonomistyrningssystemen. Då skapade Kaplan och Norton modellen the Balanced 
Scorecard. Tanken var då att skapa ett styrsystem som skulle bestå av både finansiella 
och icke finansiella mått.  
 
The Balanced Scorecard består av fyra perspektiv. Dessa perspektiv är finansiellt 
perspektiv, kundperspektiv, lära och växa perspektiv och slutligen processperspektiv. På 
senare år har en del företag valt att lägga till en femte parameter, 
medarbetarperspektivet. I varje perspektiv sätter man upp mål som ligger i linje med 
företagets övergripande strategi. För att styrkortet sedan ska behålla sitt intresse och 
fungera på bästa sätt krävs ständig uppföljning och mätningar av de mål som är uppsatta 
i respektive perspektiv.  
 
Författarna Eggleton och Luckett skriver i sin artikel att feedback är en viktig parameter 
för att få ett fungerande styrsystem. Utan denna information blir system svårt att 
tillämpa samt svårt att styra med kontroll. Författarna menar också att feedback kan vara 
till hjälp för att förbättra prestationer och att feedback kan ligga till grund för bättre 
beslutsfattande. 
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4 EMPIRI 
 
I kapitel inleds med en kort presentation om Swedbank och Swedbank Luleås 
balanserade styrkort. Därefter presenteras de aktörer som har intervjuats för att sedan 
redogöra för deras personliga uppfattning om det aktuella området som studeras. 
Avslutningsvis presenteras den enkätundersökning som genomfördes. 
 
4.1 Historik Swedbank 
 
Den allra första Sparbanken bildades år 1820 i Göteborg med en djup förankring i 
lokalsamhället. Med ett snabbt fäste i Sverige och med 498 sparbanker i landet var 
Sparbanken en snabbt växande bank år 1928. För att bli ännu starkare valde 
sparbankerna att slå sig samman och 1992 bildades Sparbanken Sverige. Nuvarande 
Swedbank med sitt ursprung i jordbrukskassorna och med syfte att tillgodose 
jordbrukets växande kapitalbehov bilades 1992 ett bankaktiebolag vid namn 
Föreningsbanken. År 1997 skedde det en sammanslagning mellan föreningsbankerna 
och de fristående sparbankerna och då bilades Föreningssparbanken. 
 
Nästa steg i bankens historia var år 2005 då Föreningssparbanken köpte upp den 
baltiska Hansabanken. Med sina 98 % av aktierna i Hansabank beslutade årsstämman 
att banken ska byta namn till Swedbank. Detta genomfördes hösten 2006 och banken 
har idag cirka 4,1 miljoner privatkunder i Sverige och 477 kontor runt om i landet. 
 
4.1.1 Swedbank och det balanserade styrkortet 
 
Omvärldsanalyser visade tidigt att gamla ekonomistyrningssystem hade börjat spelat ut 
sin roll för dåvarande Föringssparbanken. Därför krävdes en förändring av sättet att 
styra för att klara av den hårdnande konkurrensen. Banken upptäckte tidigt att det 
behövdes ett system som var baserat på annat än bara hårda tillgångar. År 1992 
introducerades Swedbanks framgångsmodell som idag utgör deras balanserade styrkort. 
Företaget skapade därför en modell som klart och tydligt visar hur bankens lönsamhet 
påverkar investeringar i immateriella tillgångar. Utifrån denna modell skapades tre olika 
perspektiv – kunder, medarbetare och lönsamhet. Med hjälp av modellen kunde 
företaget se ett samband mellan lönsamhet och kund- samt medarbetarorientering. Den 
ursprungliga framgångsmodellen illustreras nedan i figur 3. 
 
 

Relation

Kvalitet

Kundbas Kompetensbas

Lönsamhet

Strategi/Livsstil

Behov

Beteende/Val

Värderingar

Strategi

Produkter och service

Kundlöften

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Kärnkonceptet av Swedbanks framgångsmodell 
(bearbetning av Ennerfelt, Paltschik och Tillberg, 1996,  sid. 46) 
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Modellen visar hur inre och yttre effektivitet kan bidra till ökad lönsamhet samt att 
lönsamhet kan skapas endera genom ökat kundvärde eller genom att ständigt förbättra 
produktionen och effektiviteten av företagets varor och tjänster. 
 
4.1.2 Presentation av aktörer 
 
Studiens empiriska insamling har skett genom intervjuer med fem aktörer inom 
Swedbank Luleå. De aktörer som medverkade var en chef och fyra tjänstemän. Aktören 
som hade positionen chef var det för avdelningen Private banking. 
 
4.2 Intervju med Kari Erkheikki 
 
Kari Erkheikki är anställd hos Swedbank sedan 1981. Erkheikki har en lång erfarenhet i 
banken som tidigare business controller där han arbetade med verksamhetsstyrning och 
framförallt med balanserat styrkort. Idag arbetar han som chef för avdelningen Private 
banking. Avdelningen agerar rådgivare åt förmögna personer och företag som vill satsa 
på kapitalförvaltning. Erkheikki har även i ett initialt skede arbetat med redovisning, 
som aktiemäklare samt som kontorschef för banken. 
 
4.2.1 Det balanserade styrkortet 
 
Uppbyggnad 
Swedbanks balanserade styrkort är utformat utifrån deras framgångsmodell som 
illustreras i figur 4. Styrkortet är uppbyggt utifrån tre perspektiv. Dessa perspektiv är 
kunder (marknadskapital), medarbetare (humankapital) och lönsamhet (finansiellt 
kapital). Syftet med dessa tre variabler är att skapa en jämvikt mellan perspektiven och 
inte maximera något av dem på kort sikt. Det finns styrkort på fem olika nivåer inom 
Swedbank. Styrkort finns på regionnivå, rörelsenivå, affärsområdesnivå, svenska 
kontorsrörelsen och individnivå. Syftet med styrkort på olika nivåer är att de ska bidra 
till varandra från individnivå upp till regionnivå.   
 
 

Kunder Medarbetare

Lönsamhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Framgångsmodellen 
(bearbetning av Swedbank, internt material) 

 
Finansiella och icke finansiella mål 
Styrkortet består av såväl hårda samt mjuka mål på allt från regionnivå till individnivå. 
Erkheikki beskriver målen på rörelsenivå utifrån styrkortet inom Swedbank Luleå. De 
finansiella målen är uppdelade i lönsamhet, försäljning och risk. Exempel på mål inom 
lönsamhet är att K/I-tal5 före kreditförluster max ska uppgå till 50 %. Nyckeltal inom 

                                                 
5 Kostnader i förhållande till intäkter före kreditförluster. 
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försäljning är bland annat intäktsökning som ska uppgå till minst 10,5 %. Det är något 
som budgeteras lokalt av respektive enhet. Inom den slutliga kategorin risk ska 
kreditförlustnivå i bankportfölj ha ett mål med bibehållen låg riskprofil och hög 
kreditkvalitet.  
 
De icke finansiella målen är i kundperspektivet andel nöjda privatkunder och andel 
nöjda företagskunder. Dessa nöjdkundindex ska uppgå till minst 75 % av total andel 
kunder. Det sista perspektivet som är medarbetarperspektivet är nyckeltalen nöjd 
medarbetarindex samt sjukfrånvaro. Nyckeltalet nöjd medarbetarindex ska uppgå till 
minst 75 % av personalen.     
 
Framtagande av mål 
Framtagandet har sin grund i att styrelsen tar fram en strategisk 3-års plan som tilldelas 
ledningen. Ledningen uppdaterar i sin tur planen varje år och tilldelar varje rörelsechef 
den aktuella planen en gång per år. Utifrån denna övergripande plan tar varje 
rörelseområde tillsammans med personal fram en verksamhetsplan. Denna 
framtagningsmodell kallas för IDA, Insikt, Delaktighet och Ansvar. Modellen i sig 
återspeglar i medarbetarnas delaktighet i utformningen av det balanserade styrkortet. 
Cheferna har enligt Erkheikki en egen målbild över hur de kan förbättra de 
övergripande målen. Medarbetarna sätter individuella mål efter deras möjlighet att 
förbättra försäljningen men samtidigt även en målbild hur de vill förbättra lönsamheten 
i sin del av verksamheten. Erkheikki menar med andra ord att de anställda är delaktiga i 
nästan hela processen och i högsta grad involverad gällande budgetering och 
verksamhetsplanering. 
 
Kausalitet mellan perspektiven 
Erkheikki anser att det råder kausalitet mellan perspektiven. Han förklarar det genom att 
skapa ett högt värde för kunden, leder det till bättre lönsamhet, det vill säga ökad 
försäljning. Med god lönsamhet kan företaget satsa mer pengar på företagets kompetens, 
det vill säga medarbetarna. Detta leder i sin tur till att medarbetarna ökar sin kompetens 
och blir mer motiverade att hjälpa kunderna och därmed ökar kundnöjdheten. Detta är 
enligt Erkheikki framgångsmodellen som ständigt ska snurra runt och skapa en röd tråd 
genom hela styrkortet. Det gäller att förbättra alla perspektiven utan att det är på 
bekostnad av någon annan. Perspektiven skall ej vara i konflikt mellan varandra.  
 
Kommunikation av mål 
När målen ska kommuniceras ut till medarbetarna skrivs det först en verbal 
verksamhetsplan som cheferna sedan går igenom med alla medarbetare. Det upprättas 
en verksamhetsplan för varje affärsområde som summeras upp och blir rörelseområdets 
övergripande verksamhetsplan. Det upprättas även en detaljerad aktivitetsplan på 
affärsområdesnivå. Målet är att chefer och ledare ska kommunicera aktivitetsplanen till 
sina medarbetare. I grund och botten har medarbetarna själv deltagit och utformat denna 
aktivitetsplan.  
 
4.2.2 Mätning 
 
Utfallet i det finansiella perspektivet mäter Swedbank varje månad. Enligt Erkheikki 
görs mätningarna varje månad med hjälp av väl fungerande rapporteringssystem där 
aktörerna kan välja att studera utfallet av mätningarna på det balanserade styrkortet. De 
kan även välja att studera djupare detaljer rörande speciell data. Mätningarna av det 
finansiella perspektivet gällande lönsamhet görs tio gånger per år där juli och januari 
bortfaller, medan mätningar av försäljningen gör man årets alla tolv månader. Erkheikki 
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säger att alla mål kan mätas men de väljer att endast följer upp de mål som anses viktiga 
för att bidra till den övergripande strategin. Detta på grund av att företaget har så många 
produkter och tjänster. Det blir enligt Erkheikki för mycket information om man ska 
presentera all den uppmätta datan. De väljer istället ut de mål som är strategisk viktigt 
för det balanserade styrkortet. K/I-talen är enligt Erkheikki de viktigaste nyckeltalen ur 
lönsamhetsaspekt. Detta tal är ett allmänt vedertaget nyckeltal inom bank.  
 
Övriga nyckeltal görs det endast en djupare analys någon gång per år. Dessa nyckeltal 
bedöms ej vara av lika stor betydelse för att bidra till den övergripande strategin. 
Erkheikki anser att företaget mäter ”rätt objekt” och med det motiverar han att målet i 
hela verksamhetsstyrningen är att styra mot de uppsatta övergripande målen. På 
huvudkontoret finns det anställda business controllers som följer upp att rörelseområdet 
styr mot de strategiskt uppsatta målen. Erkheikki säger att Swedbank även mäter de icke 
finansiella målen i sitt balanserade styrkort. Dessa mätningar görs av externa konsulter 
och sker en gång per år. 
 
4.2.3 Uppföljning 
 
En gång per månad sker det enligt Erkheikki individuella uppföljningssamtal med varje 
medarbetare av både mjuka och hårda parametrar. Här läggs fokus på hur individer 
levererar deras personliga mål. Rörelsechefen har i sin tur uppföljningsmöten med sina 
underchefer en gång i månaden. Här ser man till hur varje affärsområde levererar sina 
uppsatta mål samt hur detta bidrar till rörelseområdets mål. Regionchefen följer sedan i 
sin tur upp rörelsechefen på samma sätt utifrån samma agenda en gång per månad. 
Erkheikki bedömer de viktigaste mätresultaten att följa upp är de som är uppsatta i varje 
rörelseområdets styrkort. Återigen menar Erkheikki att lönsamheten är den viktigaste 
variabeln att följa upp med tanke på företagets börsnoterade publika ställning. Dock 
poängterar Erkheikki betydelsen av de övriga perspektiven i deras balanserade styrkort, 
de måste vara i jämvikt för att nå lönsamhet. 
 
Skulle ett mål inte uppfyllas behandlar man avvikelserna på de individuella 
uppföljningsmötena som sker varje månad. Respondenten menar att vederbörande ska 
utifrån mötena granska en handlingsplan för att ha möjlighet att vidta åtgärder. Denna 
handlingsplan följs i sin tur upp på kommande möte. Han menar att de har ett tydligt 
fokus att följa planen och den lagda målbilden. Vissa mål är tydliga och dessa kan man 
rå över själv och dessa ska man sträva efter att uppnå.  Erkheikki menar samtidigt att det 
kan uppstå situationer där marknadens förutsättningar förändras radikalt. I sådana 
situationer är det inte relevant att tro att man ska uppnå uppsatta mål. Respondenten 
förklarar att en affärsområdeschef med ett uppsatt kostnadsansvar måste leva upp till det 
om inget oförutsett inträffar. Avvikelser från ett sådant mål måste en handlingsplan tas 
fram för att komma till rätta med problemet till nästa månad. Avvikelser i icke 
uppnådda mål ska leda till en handlingsplan.  
 
Sker avvikelser från de icke finansiella målen hanteras även de varje månad på 
uppföljningsmötena. Dock finns det inte aktuell data på de målen mer än en gång per år. 
När företaget får resultat från kundnöjdhetsmätningarna föranleder det oftast enligt 
Erkheikki till ett antal åtgärdspunkter.  Ett exempel på det är efterfråga på ökad 
tillgänglighet. Åtgärd på detta är att Swedbank har förändrat sina öppettider. När det 
gäller medarbetarperspektivet är det enligt respondenten möjligt att följa upp 
parametern sjukfrånvaro varje månad. Erkheikki tycker att denna parameter är viktig att 
följa upp. Även om det inte finns aktuell data i och med att nöjdkund - och 
medarbetarindex bara mäts en gång per år anser Erkheikki att man kommer långt med 
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ren kommunikation med medarbetarna under de individuella mötena. Det går att 
resonera tillsammans med medarbetarna om den aktuella situationen.  
 
4.2.4 Utvärdering och feedback 
 
Utvärderingen sker från individnivå genom uppföljningsmöten upp till ledningen. 
Kommunikationen sker sedan från utifrån principen chef till nästa chef. Varje månad 
sker det feedback genom individuella möten. Erkheikki menar dock att feedback sker 
löpande varje arbetsdag. Han startar varje arbetsdag med ett kort morgonmöte för att 
avge en lägesrapport allmänt rörande de uppsatta målen. Respondenten tycker att 
feedback skapar en beteendeförändring och anser att feedback är viktigt för att skapa 
energi och motivation för de anställda. Han anser även att feedback är oerhört viktigt 
vilket återspeglar den tid som de lägger ner. Erkheikki anser också att feedback är 
viktigt i den mening att alla ska känna sig delaktiga och veta vart de är på väg. Ett led i 
skapandet av feedback är så kallad medlyssning. Cheferna sitter då tillsammans med 
sina medarbetare under kundsamtal för att kunna vara med på fältet och skapa underlag 
för feedback samt reducera eventuella problem vilket sker någon gång per kvartal.  
 
Avslutningsvis tycker Erkheikki att utmaningen ligger i att få det balanserade styrkortet 
att fungera optimalt. Detta på grund av att tunga parametrar som kundnöjdhet och 
medarbetarindex endast uppdateras en gång per år. Han hävdar att det finns flera skäl 
till dessa mätningar bara sker en gång per år. Ett första skäl är kostnaden för 
undersökningarna. Samtidigt menar respondenten att mätningar av medarbetarindex 
som sker alltför ofta kan leda till minskad svarsmotivation och i och med det ej 
sanningsenliga svar. Samma princip gäller mätningar gällande kundperspektivet där 
Erkheikki tycker att det skulle vara intressant att göra mätningar av dessa parametrar i 
alla fall ytterligare en gång per år.  
 
4.3 Intervju med tjänstemän inom Swedbank Luleå 
 
Här nedan presenteras de intervjuer som är gjorda på fyra stycken tjänstemän inom 
Swedbank Luleå. Två tjänstemän var verksamma inom avdelningen Private banking och 
två tjänstemän inom området Företagtsrådgivning. Samtliga respondenter har stor 
erfarenhet av den aktuella banken och dess bransch. Här valdes det att kalla 
respondenterna vid fiktiva namn. 
 
4.3.1 Respondenternas syn på uppföljning och feedback 
 
Respondent A – Anders Andersson 
Andersson anser att i princip alla mätresultat följs upp där de finansiella målen är av 
större intresse för respondenten personligen i hans yrkesroll. Andersson säger att han 
har ett personligt ansvar att granska sitt individuella styrkort med jämna mellanrum. 
Respondenten berättar vidare att denna har personliga uppföljningsmöten med sin chef 
en gång i månaden där de går igenom styrkortet och skapar sig en förståelse om det 
aktuella läget. 
 
Personligen har Andersson aldrig varit i en situation där han tvingats vidta åtgärder för 
icke uppnådda mål. Respondenten har därför ingen uppfattning om hur lång tid som 
läggs ner på att åtgärda icke uppnådda mål. Sedan finns det enligt respondenten icke 
uppnådda mål som ej är lika mycket prioriterade.  Respondenten menar då att de på sätt 
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och vis tillåts slarva med denna uppföljning på grund av att kärnområdena går så pass 
bra.  
 
Enligt respondenten sker feedback en gång i månaden med individuella samtal med den 
närmaste chefen. Feedback ges även en gång i veckan i form av försäljningsstatistik.  
Respondenten upplever ej att feedback skapar någon direkt beteendeförändring för 
honom personligen. Andersson tycker inte att det finns någon annan som är lika insatt i 
hans arbetsuppgifter som han själv och bedömer sig alltid göra sitt bästa. Därför har 
respondenten svårt att se feedback skapa en personlig beteendeförändring. 
 
Avslutningsvis tycker Andersson att mycket feedback är bättre än ingen feedback alls 
och han menar vidare att det inte skulle kännas tillfredställande om det inte var någon 
som bryr sig. Samtidigt säger sig respondenten att feedback även kan skapa lite problem 
på grund av att den upplevas som en sorts kontroll. Det får en att känna sig övervakad 
och kontrollerad.  
 
Respondent B – Sven Svensson 
Svensson är av åsikten att alla mätresultat följs upp. Uppföljningen sker en gång i 
månaden med den närmaste chefen. Sedan görs även en individuell uppföljning löpande. 
Personligen anser han att de finansiella måtten är viktigare men han talar även om att de 
icke finansiella måtten är viktiga att åskåda men åsikten om hur han själv trivs på sitt 
arbete skiljer sig inte så mycket från månad till månad.  
 
När man tittar på åtgärder för icke uppnådda mål tycker Svensson att 
medarbetarsamtalen är ett bra tillvägagångssätt. Där tittar man på vad som har gått bra 
och vad som har gått mindre bra. Respondenten tycker att det läggs ner ganska mycket 
tid på uppföljningen av icke uppnådda mål. Svensson berättar vidare att ledningen 
kommunicerar ut feedback minst en gång i veckan. Det sker direkt uppföljning på 
framförallt avdelningsmålen veckovis medan feedback sker personligen en gång i 
månaden genom medarbetarsamtalen. Respondenten anser att feedback skapar en 
personlig beteendeförändring och ökar motivationen att förbättra sig till kommande 
månad. Svensson tycker att feedback är viktigt ur två aspekter, positiv feedback är en 
stimulansfaktor och utan feedback blir det svårare att rätta till problem. 
 
Respondent C – Per Persson 
Persson tycker att alla mätresultat följs upp men att det läggs olika tyngdpunkt vid olika 
dem. Vissa mätresultat är mer intressant att följa upp bland annat för sitt personliga 
intresse. Persson anser att framför allt de finansiella målen är viktiga men att man även 
ej får glömma de mjuka målen om hur man bemöter sina kunder. Han berättar vidare 
om eventuella mål som ej är uppnådda. Dessa mål måste tydliggöras för att kunna utföra 
åtgärder. Respondenten bedömer att de lägger ner cirka en och en halv timme i veckan 
på att rätta till icke uppnådda mål.  
 
Persson berättar att feedback sker varje vecka och ibland kommer det månatligen. 
Ibland mer och ibland mindre för att fokusera mot målen. Han ställer sig tveksam till 
huruvida det skapar en beteendeförändring personligen eftersom han har arbetat länge 
med sin roll och bedömer sig veta vad som ska göras. Svensson berättar vidare att 
feedback är ett redskap för att veta var man står.  
 
Avslutningsvis anser respondenten att feedback är viktigt för att det sporrar en och få en 
vink om man är på rätt väg. Svensson menar också att det är tillfredställande att se att 
man uppnår uppsatta mål.  
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Respondent D – Lars Larsson 
Larsson upplever att alla mätresultat följs upp där genomgång sker en gång i månaden. 
Respondenten tycker att det är intressant att följa upp såväl finansiella som icke 
finansiella mål som till exempel nya kunder och försäljning. Larsson upplever sig inte 
vara i en situation där åtgärder behöver vidtas för att hantera icke uppnådda mål. Dock 
anser respondenten att det är viktigt att prata om eventuella åtgärder. Han bedömer att 
man lägger ner cirka två till tre timmar i månaden på att hantera icke uppnådda mål.  
 
Respondenten berättar vidare att feedback sker en gång i månaden där man pratar om 
vad som är bra och vad som är mindre bra. Personligen anser han att feedback inte 
skapar någon beteendeförändring på grund av ett eget inre driv. Larsson utvecklar med 
att förklara att han tror att de behövs inre egenskapar för att kunna hantera eventuella 
problem och gå vidare. Respondenten tror att feedback kan reducera eventuella problem 
för somliga eftersom det kan vara bra att få stöd och support för att kunna gå vidare. 
Larsson avslutar med att säga att feedback är viktigt för att stötta en.  
 
4.3.2 Sammanställning av enkätundersökning 
 
För att skapa oss en bredare syn på mätning, uppföljning och feedback valde vi att gå ut 
med en enkätundersökning till företagets medarbetare. Här nedan i tabell 1 presenteras 
den sammanställda enkätundersökningen där vi visar medelvärde, standardavvikelse, 
minsta värde samt högsta värde. Enkätundersökningen bestod av totalt 15 stycken 
svarande respondenter. Frågorna var ställda med svarsalternativ 1-5 där 1 var lågt och 5 
var högt. Svaren var av varierande art men vi har sammanställt svaren till ett 
medelvärde på varje fråga. I bilaga 4 presenteras enkäten och i bilaga 5 presenteras den 
sammanställda datan för varje fråga.  
 

TABELL 1: Sammanställning av den kvantitativa datainsamlingen 
 

Fråga
Medel- 
värde

Standard-
avvikelse

Min 
värde

Max 
värde

1. I vilken grad följs mätningarna upp i det balanserade styrkortet? 3,33 0,82 2 5
2. I vilken grad hanteras icke uppnådda mål i det balanserade styrkortet? 3,13 0,64 2 4
3. Hur snabbt sker feedback gällande åtgärder på icke uppnådda mål? 2,93 0,88 2 4
4. Hur bra feedback ges ut från ledningen gällande mätningarna av målen? 3,33 0,82 2 5
5. I vilken grad skapar feedback en personlig beteendeförändring? 3,47 1,25 1 5
6. Hur pass viktigt är feedback? 4,27 0,8 2 5
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5 TOLKNING, ANALYS OCH JÄMFÖRELSER 
 
I detta kapitel presenteras de tolkningar och analyser som är gjorda utifrån det 
föregående kapitlets empiri. Vidare i detta kapitel kommer även tolkningar och 
slutsatser att återkopplas till den teoretiska referensram som har lagt grunden för 
denna uppsats. Kapitlet kommer att disponeras på liknande sätt som tidigare teori för 
att lättare skapa en återkoppling sinsemellan.  
 
5.1 Inledning 
 
Det finns enligt Kaplan och Norton (1996) olika parametrar ett företag ska ha i åtanke 
vid framtagandet och implementeringen av det balanserade styrkortet. Kaplan och 
Norton skapade modellen the Balanced Scorecard med syfte att ta hänsyn till finansiella 
och icke finansiella parametrar. Hur pass anpassade är Swedbanks framgångsmodell 
efter Kaplan och Nortons Balanced Scorecard? 
 
5.1.1 Det balanserade styrkortet 
 
Utifrån Swedbanks framgångmodell har företagets balanserade styrkort vuxit fram. 
Enligt Erkheikki har Swedbank valt att ha med tre perspektiv i sitt balanserade styrkort. 
Dessa perspektiv är det finansiella perspektivet med fokus på lönsamhet, 
kundperspektivet och som ett tredje perspektiv, medarbetarperspektivet. Detta ligger 
dock inte helt i linje med modellen som Kaplan och Norton tog fram utan Swedbank har 
istället valt att utgå från företagets framgångsmodell. Enligt Kaplan och Norton (1999, s 
17ff) ska det balanserade styrkortet vara uppbyggt utifrån fyra olika perspektiv. Dessa 
perspektiv är de finansiella-, kund-, process samt lära & växa perspektivet. Vidare 
menar Kaplan och Norton (ibid) att företagets vision och strategi ska ligga i fokus. Här 
tycks det inte synas lika tydligt samband kopplat till Swedbank Luleå där företagets 
vision och strategi inte finns med utskrivet i framgångsmodellen. Dock tycks det här 
kunna åskåda att Swedbanks strategi ligger i fokus för deras balanserade styrkort. Detta 
efter samtal och de intrycken från de utvalda respondenter samt studering av företagets 
strategiska mål i deras årsredovisning är den rimligaste tolkningen att strategin här 
ligger i fokus. Men det sistnämnda perspektivet, medarbetarperspektivet går i linje med 
det resonemang som Olve et al (1999) beskriver. Detta perspektiv, även kallat 
humanfokus är det som författarna menar att många företag i dagens samhälle har valt 
att lägga till som en ytterligare parameter. Detta perspektiv är något som Swedbank 
Luleå bedömer är viktigt för att skapa jämvikt i deras balanserade styrkort.   
 
Inom Swedbank finns det styrkort på fem olika nivåer. Dessa nivåer är regionnivå, 
rörelsenivå, affärsrörelsenivå, svenska kontorsrörelsenivå samt individnivå. 
Bedömningen är den, genom att ha styrkort på dessa olika nivåer ökar möjligheten att 
styra enskilda avdelningar och individer mot företagets övergripande mål samt öka 
medarbetarnas integreringsgrad i företagets strategi. Kaplan och Norton (1999, s 17) 
menar att i liknande fall kan företag skapa mål för enskilda affärsenheter och genom 
detta mäta hur den styrda enheten kan skapa ett mervärde för företagets kunder.  
 
Vidare menar Kaplan och Norton (1999, s 17) att om företaget kan skapa ett mervärde 
för kunderna ökar även möjligheterna för ledningen att stärka humankapitalet, skapa 
nya rutiner samt utveckla bättre system. Detta är något som Swedbank har lyft fram i 
sin framgångsmodell och strävar efter att uppnå kausalitet mellan de olika perspektiven. 
Erkheikki berättade att sambanden mellan perspektiven innebär att nöjda kunder ökar 
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lönsamheten, och detta ger i sin tur möjligheten att investera i medarbetarna. Nöjda 
medarbetare kan sedan anpassa sig ännu bättre efter sina kunder och skapa ett ännu 
högre upplevt värde. Genom detta anser vi att Swedbank försöker sig skapa en kausal 
kedja mellan sina perspektiv vilket är något som författarna Ittner och Larcker (2003) 
anser är en viktig förutsättning för att få ett fungerande styrkort. Här tycks även det 
kausala sambandet återspeglas i företagets nedskriva strategi och vision. Detta kritiseras 
dock av Nørreklit (2003) som hävdar att det inte råder några som helst kausalt samband 
mellan perspektiven. Hon menar att nöjda kunder inte behöver vara billiga, det vill säga 
leda till ökad lönsamhet. Vi stödjer delvis Nørreklits (ibid) resonemang men tror dock 
att den kausala kedja som beskrivs av Swedbank Luleå torde fungera för dem i deras 
verksamma bransch. Utifrån att ha kunniga och välutbildade medarbetare som skapar 
förtroende för kunden skulle detta kunna leda till goda kundrelationer. Förtroende är 
något som borde vara en viktig variabel för att skapa lönsamhet i denna bransch.   
 
5.1.2 Utformning och implementering 
 
När Swedbank ska ta fram och implementera nya styrkort använder sig företaget av 
deras arbetssätt IDA, insikt, delaktighet och ansvar. Ledningen tar fram en första plan 
och sedan skapar de en förståelse och delaktighet bland sina medarbetare. I detta fall går 
det att se en viss grad av strategisk samordning uppe från ledning ner till medarbetare 
och genom IDA blir medarbetarna delaktiga i processen. Denna process är något som 
även Kaplan och Norton (1999, s 187) beskriver. De skriver att implementeringen av 
det balanserade styrkortet kan ses som en strategisk samordning från toppen och ner där 
ledningen har det största ansvaret och inflytandet. Dock stämmer ej Nørreklits (2003) 
resonemang i fallet med Swedbanks arbetssätt. Hon menar att modellen är en hierarkiskt 
top-down modell där medarbetarna inte är involverad i processen.  Trots att det är 
ledningen som tar fram den strategiska planen upplever vi inte att modellen i detta fall 
är uppbyggd som författaren beskriver. Vi bedömer att medarbetarna är integrerade i 
verksamheten och utformningen med hjälp av deras interna modell IDA. Bedömningen 
är den att modellen genomsyras av framförallt delaktighet och ansvar, vilket i sig skulle 
kunna motsäga Nørreklits syn på det balanserade styrkortets hierarkiska top – down 
utformning.  
 
Med hjälp av de individuella styrkort som finns torde ledningen ha ett ypperligt tillfälle 
att koppla företagets övergripande strategi och vision till medarbetarnas personliga mål. 
Detta påstående stöds av Kaplan och Norton (1999, s 187) som menar att denna del av 
processen är nödvändig för att skapa samsyn och engagemang inom företaget. 
 
5.1.3 Upplevd syn på mätningar 
 
Swedbank mäter både de finansiella och de icke finansiella målen i deras balanserade 
styrkort. Företaget mäter de finansiella målen månatligen och de icke finansiella mäts 
en gång per år. Mätningar är en viktig aspekt för Kaplan och Norton (1999, s 29) som 
menar att ett mätsystem påverkar beteendet hos människor och det man inte kan mäta, 
kan man inte styra. Här menar Kaplan och Norton att det är viktigt att mäta både de 
finansiella och icke finansiella målen. Här görs en bedömning att Swedbank mäter sina 
finansiella mål tillräckligt för att nå önskad styreffekt. Vidare torde dessa mål vara av 
den natur att de förefaller sig lämpligt att de mäts månatligen och kräver ständig 
uppföljning. Vidare anser vi att finansiella mål kräver städig uppdatering och därför 
skulle mätningar mera sällan inte ses som motiverat. Dessa mål är trots allt kärnan i 
verksamheten och vi bedömer därför det viktigt att mäta dessa mål ofta för att få 
ständigt uppdaterade lägesrapporter.   
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Dock ställer vi oss tveksamma till huruvida en gång per år är tillräckligt för att mäta de 
icke finansiella målen. Samtidigt menar Kaplan och Norton (1996) att tiden som det tar 
att mäta målen och prestationer kan sträcka sig från månader till år i större 
organisationer. Merchant (2006) anser också att mätningar ska vara kostnadseffektiva. 
Erkheikki är av den uppfattningen att mätningar är kostsamma vilket även vi tror kan 
vara en av anledningarna till att de mjuka målen bara mäts en gång per år. Med största 
sannolikhet är det här inte den avgörande faktorn att målen bara mäts en gång per år. 
Det kan snarare vara så att det är svårigheter att få in rätt och bra underlag att analysera i 
en så pass stor organisation som Swedbank tycks vara.  
 
Erkheikki säger att företaget har möjlighet att mäta alla mål men väljer endast ut de mål 
som anses viktiga för att bidra till den övergripande strategin. Med andra ord väljer de 
att mäta de mål som är strategiskt viktiga för de balanserade styrkortet. Därför känns det 
i detta fall omotiverat att endast mäta de icke finansiella mål då dessa mål anses som 
strategisk viktiga. Det är något som också stöds av de fyra tjänstemännen som upplever 
att alla mål mäts. Detta går i linje med Ittner och Larcker (2003) som menar att det är 
viktigt att företaget mäter rätt objekt som går i linje med företagets strategi. Vidare 
menar Pfeffer och Sutton (2000, s 148) att människors prestationer påverkas av vetskap 
att det som presteras mäts. Det vill säga att mätningar riktar uppmärksamhet mot det 
som mäts och följden blir att det som mäts blir gjort. Här tycks det synas en indikation 
på att de anställda lägger ner mer arbete och energi på nyckeltal som ses viktiga för dem 
i deras arbete och nyckeltal som i sin tur mäts och följs upp.  
 
5.1.4 Upplevd syn på uppföljning av mål 
 
Swedbank Luleå har uppföljning av mätningarna av målen varje månad i form av 
individuella uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare. Ett tydligt exempel på hur 
ledningen ökar förståelsen över de mål som inte fungerar är att samtliga 
uppföljningsmöten kommuniceras vidare mellan cheferna på de olika nivåerna. 
Respondenterna är samtliga av åsikten att alla mätresultat följs upp vilket även bekräftas 
av den kvantitativa studien som genomfördes. Uppföljning är också av stor vikt för att 
det balanserade styrkortet ska bibehålla sitt intresse och därför krävs det ständig 
uppföljning av målen (Olve et al, 1999, s 92). Detta för att ledningen ska få ökad 
förståelse för själva styrkortet och en bättre överblick över vilka mål som fungerar och 
inte fungerar (Kaplan & Norton, 1999, s 47). Uppfattningen är den att det krävs 
månatlig uppföljning för att ha möjlighet att följa upp alla mål och hålla styrkortet vid 
liv och bibehålla dess intresse.  
 
Företaget behandlar avvikelser av mål på de individuella uppföljningsmötena. Skulle ett 
mål inte uppfyllas behandlas avvikelsen på dessa uppföljningsmöten där en 
handlingsplan upprättas. Här menar Erkheikki att de har en tydlig fokus på att följa den 
övergripande planen och den lagda målbilden. Detta gäller för både de finansiella som 
icke finansiella målen. Erkheikki säger att man inte behöver ta mätresultaten på så hårt 
allvar genom att anpassa strategin. Erkheikki menar vidare att man kommer långt på ren 
och skär kommunikation än att behöva ändra sin strategi för att åter komma i fas.  Detta 
är något som inte går helt i linje med Kaplan och Nortons (1996) resonemang. De 
menar att om företaget inte lyckas med att uppfylla de mål som finns i perspektiven är 
det viktigt att ledningen tar dessa mätresultat på allvar. Detta för att öka förståelsen för 
målen och få möjlighet att ändra strategi eller helt och hållet byta strategi (ibid).  
 
Bland tjänstemännen finns det delade meningar rörande icke uppnådda mål. Majoriteten 
av de intervjuade respondenterna upplever att det läggs ner tillräckligt med tid på 
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uppföljning av icke uppnådda mål. Det är även något som styrks av 
enkätundersökningen6 som visar på att medarbetarna upplever att icke uppnådda mål 
hanteras väl. De övriga respondenterna upplever att man tillåts slarva med vissa mål så 
länge som kärnområdena går bra. Detta eftersom det finns mål som ej är av lika hög 
prioritet och tyngdpunkten upplevs variera mellan olika mål. Slutligen upplever 
respondenterna att de individuella uppföljningsmötena är ett bra tillvägagångssätt för att 
hantera icke uppnådda mål för att vidare kunna vidta åtgärder. Vi är av den 
uppfattningen att de individuella uppföljningsmötena är till stor nytta för företaget där 
de kan hantera mål och lägga upp en handlingsplan. Detta eftersom chefen får en direkt 
kommunikation med sina anställda och ett ypperligt tillfälle att ge feedback.  
 
5.2 Utvärdering och feedback 
 
Erkheikki menar att feedback är något som sker dagligen informellt och det sker även 
varje månad på uppföljningsmötena. Syftet är att de ska fungera på så sätt att skapa 
motivation och energi. Det här styrks återigen av enkätundersökningen som visar på att 
ledningen är klart godkänd i deras kommunikation av feedback gällande mätningar av 
målen. Bland respondenterna upplevs också feedback som en stimulansfaktor och ett 
sätt att reducera eventuella problem. Vidare är samtliga respondenter överens om att 
feedback sker i en viss omfattning, varje vecka och vid de månatliga samtalen. Dock 
visar den kvalitativa studien på att feedback på eventuella åtgärder inte sker tillräckligt 
snabbt. Feedback är något som är viktigt för att få ett fungerande styrsystem och därför 
krävs feedback i regelbunden omfattning (Eggleton & Luckett, 1991). Swedbanks syn 
på feedback bedömer vi stämmer i stor grad överens med författarnas resonemang.  
 
Bland respondenterna finns det delade åsikter om att feedback snarare är något 
problematiskt än hjälpande. Detta i form av att feedback får en att känna sig övervakad 
och kontrollerad. Detta är något som även framställs av Nørreklit (2000). Nørreklit 
menar vidare att the Balanced Scorecard är ett verktyg för ledaren att skapa en slags 
kontroll där feedback borde vara en viktig del av modellen. Dock menar Eggleton och 
Luckett (1991) att feedback är ett viktigt redskap för att styrsystemet ska kunna styras 
med kontroll samt att feedback hjälper till att reducera eventuella problem och förbättra 
beslutsfattande. I detta fall är det tämligen svårt att se att företaget använder feedback 
för att styra med kontroll. Bedömningen är den att Swedbank Luleå snarare använder 
feedback för att kunna reducera eventuella problem och skapa en dialog med sina 
medarbetare. Att företaget skulle använda feedback som ett verktyg för att skapa 
kontroll är inget som bedöms att gå i linje med företagets vision och strategi där bland 
annat medarbetarnas delaktighet och ansvar är en viktig parameter.  
 
Ett sätt för att kunna vara med och reducera problem är enligt Erkheikki den 
medlyssning som sker någon gång per kvartal. Då sitter avdelningschefen med på 
säljmöten tillsammans med sin medarbetare för att se hur arbetet fortlöper och för att få 
ökad kontakt med kunden. Överlag visade även enkätundersökningen på att ledningen 
är bra på att kommunicera ut feedback gällande det gångna arbetet och det framtida. 
Denna medlyssning borde kunna upplevas som en kontroll bland medarbetarna som är 
delaktiga i medlyssningen. Medarbetarna skulle här kunna känna sig övervakad och 
kanske inte kan agera som denna brukar. Dock menar Erkheikki att denna medlyssning 
är något som är uppskattat bland medarbetarna och därför borde dessa problem inte 
uppstå.  
 

                                                 
6 Se Empiri kapitel 4.3.2 TABELL 1 
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Erkheikki menar avslutningsvis att feedback är ett viktigt verktyg och ett sätt för att 
skapa en beteendeförändring vilket inte minst återspeglar den tid de lägger ner på det. 
Dock upplever inte den större delen av respondenterna att feedback skapar en personlig 
beteendeförändring. Det beror på att personerna i fråga anser sig kunna sitt arbete så 
pass bra och vet klart och tydligt vad som ska göras eller vad som eventuellt kan vara 
fel. Slutligen menar Eggleton och Luckett (1991) att feedback är en variabel som skapar 
en beteendeförändring hos företag och dess medarbetare. Dock stöds den kvantitativa 
datainsamlingen av Eggleton och Lucketts påstående av om att feedback skapar en viss 
grad av beteendeförändring hos många av de anställda.  
 
Men avslutningsvis är alla respondenter överens om att feedback är viktigt till en viss 
grad eftersom det ger en tillfredsställande känsla och ger en support. Detta är även något 
som den kvantitativa studien visade. Undersökningen visade att en väldigt stor del av de 
svarande anser att feedback är något som är viktigt.  
 
5.3 Tolkning av enkätundersökningen 
 
Att döma av undersökningen upplever medarbetarna att företaget är klart godkända 
gällande uppföljning av mål och kommunikation av feedback. Intressant är fråga 3 som 
handlade om hur snabbt det går att få feedback på eventuella åtgärder och som skiljer 
sig en aning i förhållande till vad de intervjuade tjänstemännen och Erkheikki upplever. 
Medarbetarna upplever att feedback på åtgärder av måluppföljning i det balanserade 
styrkortet tar lite för lång tid att få från ledningen med ett medelvärde som låg under 
godkänd nivå. Uppfattningen är den att det skulle kunna bero på att respondenterna inte 
är tillräckligt insatta i mätningar och uppföljning gällande styrkortet. På så vis har de 
kanske svårare att förstå effekten av en kommunicerad åtgärd. Samtidigt kanske inte 
alla känner sig lika prioriterade och därför tar det längre tid att få aktuell feedback.  
 
I den mån feedback skapar en beteendeförändring för de anställda skiljer svaren åt i 
enkätundersökningen. Det vill säga att en del respondenter upplever att feedback skapar 
en hög grad av beteendeförändring medan en del inte upplever någon 
beteendeförändring alls. Som det tidigare nämnts kan detta bero på att vissa grupper 
inom företaget vet och kan sina arbetsuppgifter väl samt att de har varit verksamma 
inom sin position under lång tid.  
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6 SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel kommer personliga slutsatser att dras utifrån studiens syfte 
och forskningsfrågor som ställts i inledningen av uppsatsen. Vidare presenteras förslag 
på fortsatt forskning och idéer som vuxit fram rörande det aktuella ämnet. 
 
6.1 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur mätningar och uppföljning av 
ett balanserat styrkort för ett företag går till väga och utifrån detta syfte uppstod två 
forskningsfrågor.  
 
Forskningsfråga 1: Hur beskrivs mätsystemet för det balanserade styrkortet 

i ett företag? 
 
Efter intervjuer med valda aktörer och en genomförd enkätundersökning inom 
Swedbank i Luleå har vi fått klargörande hur det lokala kontoret beskriver mätsystemet 
för sitt balanserade styrkort. Företaget har skapat ett eget balanserat styrkort utifrån 
företagets interna framgångsmodell där de inkluderar tre perspektiv. Dessa perspektiv är 
finansiella perspektivet, marknadskapital och humankapital där det mesta talar för att 
Swedbank Luleå anser att det finansiella kapitalet väger tyngst. Men för att uppnå hög 
lönsamhet krävs jämvikt i alla perspektiv. Genom att maximera något perspektiv 
förloras jämvikten. Vidare talar det mesta för att det råder kausala samband mellan 
perspektiven där goda relationer mellan kunder och medarbetare tycks leda till ökad 
lönsamhet som i sig leder till nöjda och tillfredställda medarbetare. 
 
En rimlig tolkning är att medarbetarna är integrerade från hela utformningen av 
styrkortet till mätningarna av målen med hjälp av deras arbetssätt IDA. Syftet med 
arbetssättet är att återspegla medarbetarnas delaktighet i framtagandet av mätsystemet. 
En vidare slutsats är att med hjälp av IDA ökar de anställdas medvetenhet rörande 
strategi och vision som senare växer fram till styrkort på den individuella nivån. 
 
Forskningsfråga 2: Hur följs mätningar upp i det balanserade styrkortet och 

vilka åtgärder vidtas? 
 
Swedbank Luleå mäter sina finansiella mål varje månad och uppföljningen av 
mätningarna sker i form av individuella uppföljningsmöten mellan chef och anställd. 
Här behandlas såväl uppfyllda som icke uppfyllda mål och här presenteras även en 
handlingsplan för åtgärder på icke uppfyllda mål. Det mesta talar för att det krävs 
månatlig mätning och uppföljning av det balanserade styrkort som Swedbank Luleå 
beskriver. Skulle det ske i en mindre omfattning är den rimligaste tolkningen att 
styrkortet skulle tappa sitt intresse och det skulle vara svårare att hålla det vid liv.   
 
De icke finansiella målen mäts dock bara en gång per år och detta sker i form av externa 
konsulter. En av anledningen till att dessa mål bara mäts en gång per år torde vara att 
mätningar i större organisationer tar tid att mäta och analysera samt att uppföljning och 
förändring tar tid att genomföra. En vidare tolkning skulle kunna vara att mätningar av 
de icke finansiella målen utgör en stor kostnad, bland annat på grund av de externa 
konsulter som anlitas. Erkheikki bedömer att dessa mål skulle kunna mätas oftare. Han 
ser det som en utmaning där han menar att företaget måste finna en lagom nivå för att 
inte äventyra svarsresultaten i form av minskad svarsmotivation.  
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Utifrån ovanstående diskussion och jämförelser av tidigare skriven teori och empiri har 
vår förståelse och kunskap ökat rörande ämnet. Med detta som utgångspunkt kan 
studiens syfte anses som uppfyllt. 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi anser att mätningarna rörande de icke finansiella målen skulle kunna göras 
möjligtvis två gånger per år istället för en gång per år som det är i dagsläget. Vi tror att 
det viktigt att få feedback i form av mätningar på dessa mål oftare. Vi anser att målen är 
viktiga för att öka företagets lönsamhet där medarbetarna och framförallt kunderna 
utgör två viktiga parametrar. Speciellt när vi antar att detta är en sådan bransch där det 
ställs krav på goda kundrelationer. Sådana kundrelationer antar vi byggs upp genom 
välutbildade och tillfredsställda medarbetare. Att utföra mätningar oftare borde innebära 
att det ges ytterligare möjligheter att se vad som kunderna upplever som bra och mindre 
bra. Med hjälp av att ha mätningar oftare får företaget möjlighet att snabbare vidta 
åtgärder gentemot medarbetare och framför allt sina kunder. På detta sätt får företaget 
också en möjlighet att förhindra eventuella problem gentemot sina kunder.  
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna uppsats har möjliggjort fortsatt forskning inom ämnet mätning och uppföljning 
av ett företags balanserade styrkort. Som tidigare nämnts skulle det vara en utmaning att 
finna en lösning att mäta dessa icke finansiella mål oftare utan att äventyra utfallet för 
mycket. Detta enligt bedömningen att finansbranschen är en sådan bransch där det torde 
vara extra viktigt att tillgodose sina icke finansiella tillgångar. Här torde det gå att mäta 
de mjuka perspektiven om möjligt två gånger per år utan att äventyra resultaten. En 
vidare uppfattningen är att två gånger per år inte är för ofta för att man personligen ska 
uppleva det som jobbigt och omotiverat att svara på frågor rörande kundnöjdhet och 
medarbetartillfredställelse. Med hänsyn till att finansbranschen är en bransch som 
kunderna inte besöker dagligen, veckovis och ibland inte ens månadsvis är det av stor 
vikt att hitta ett bra tillvägagångssätt att mäta för att få så stor spridning som möjligt i 
svarsfrekvensen. Mätningar måste ske slumpmässigt men måste också inkludera de 
kunder som besöker banken kanske endast en gång per år för att skapa en bild av hela 
kundbeståndet.  
 
Det skulle vara lämpligt att se hur medarbetare upplever mätningarna och hur de styrs 
för att på så sätt kunna kartlägga hur pass ofta de känner att de är beredda och 
motiverade att svara på diverse medarbetarundersökningar. Om det går att kartlägga ett 
beteende hos anställda skulle det kanske vara möjligt att lättare finna ett 
tillvägagångssätt för mätningar som är kostnadseffektiva och relativt enkla att tillämpa.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide som har skickats till Kari Erkheikki Swedbank Luleå 
 
Datum: 2007-04-30  
Tidpunkt: 08:30 – 09:30 
 
Fråga 1: Hur är Ert balanserade styrkort uppbyggt? 

• Vilka perspektiv består kortet av? 
• Vilka mål är uppsatta i respektive perspektiv? 

 
Fråga 2: Hur sker framtagandet av målen ut till det balanserade styrkortet? 

• Är det en top – down modell? 
• Är medarbetarna involverade i utformningen? 

 
Fråga 3: Hur går mätningarna av målen i det balanserade styrkortet till väga? 

• Hur ofta görs mätningarna av respektive mål? 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Johan Blom och Henrik Falk 
Luleå tekniska universitet

 



 

BILAGA 2 
 
Intervjuguide till Kari Erkheikki Swedbank Luleå 
 
Datum: 2007-04-30  
Tidpunkt: 08:30 – 09:30 
 
Fråga 1: Hur är Ert balanserade styrkort uppbyggt? 

• Vilka perspektiv består kortet av? 
• Vilka mål är uppsatta i respektive perspektiv? 

 
Fråga 2: Hur sker framtagandet av målen ut till det balanserade styrkortet? 

• Är det en top – down modell? 
• Är medarbetarna involverade i utformningen? 
• Anser Du att det råder kausalitet mellan målen? 

 
Fråga 3: Hur kommuniceras målen ut till medarbetarna? 

• Hur ser processen ut? 
 
Fråga 4: Hur går mätningarna av målen i det balanserade styrkortet till väga? 

• Hur ofta görs mätningarna av respektive mål? 
• Mäter ni alla mål? Om inte, varför?` 
• Är vissa mål viktigare att mäta än andra, vilka, varför? 
• Känner Du att Ni mäter rätt objekt? 

 
Fråga 5: Hur går uppföljningen av mätningarna till väga för respektive perspektiv? 

• Följs alla mätresultat upp? Om inte, varför? 
• Är vissa mätresultat mer intressanta att följa upp? Vilka? Varför? 
• Går feedback och uppföljningen av mätningen i linje med företagets strategi? 

 
Fråga 7: Hur hanteras icke uppnådda mål? 

• Vilka åtgärder görs? 
• Hur lång tid läggs ner på arbetet? 
• Hur lång tid tar det att få feedback på eventuella åtgärder? 

 
Fråga 8: Vilka deltar i utvärderingen? 

• Hur går utvärderingen till väga? 
 
Fråga 9: På vilket sätt kommunicerar Ni ut feedback till Era medarbetare? 

• Hur ofta? 
• Tycker Du att det skapar en beteendeförändring? 
• Anser Du att feedback är viktigt? 
• Tycker Du att feedback reducerar eventuella problem? 

 
Fråga 10: Om Du hade fått ställa en valfri fråga inom ämnet rörande mätningar och 

uppföljning, vad hade Du frågat?  
 
Avslutning: Berätta kortfattat vem Du är och vad Du har för arbetsuppgifter 
 
Tack för din medverkan! 
 
Johan Blom och Henrik Falk 
Luleå tekniska universitet

 



 

BILAGA 3 
 
Intervjuguide till medarbetare Swedbank Luleå 
 
Datum: XXXX-XX-XX 
Tidpunkt: 00:00 – 00:00 
 
 
Fråga 1: Hur går uppföljningen av mätningarna till väga för respektive perspektiv? 

• Följs alla mätresultat upp? Om inte, varför? 
• Är vissa mätresultat mer intressanta att följa upp? Vilka? Varför? 

 
Fråga 2: Hur hanteras icke uppnådda mål? 

• Vilka åtgärder görs? 
• Hur lång tid läggs ner på arbetet? 
• Hur lång tid tar det att få feedback på eventuella åtgärder? 

 
Fråga 3: På vilket sätt kommunicerar ledningen ut feedback till Er medarbetare? 

• Hur ofta? 
• Tycker Du att det skapar en beteendeförändring hos Dig? 
• Anser Du att feedback är viktigt? 
• Tycker Du att feedback reducerar eventuella problem? 

 
Fråga 4: Hur pass positivt inställd anser Du att Du är till balanserad styrning? 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Johan Blom och Henrik Falk 
Luleå tekniska universitet

 



 

BILAGA 4 
 
Enkätundersökning  
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som läser Civilekonomprogrammet. 
Vi skriver examensarbete rörande mätningar och uppföljning av Swedbank Luleås 
balanserade styrkort. För att få en djupare insikt angående detta ämne skulle vi 
uppskatta Din hjälp. 
 
Enkäten behandlar sex stycken frågor med fem svarsalternativ och Dina svar kommer 
att behandlas anonymt. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Fråga 1:  Hur bedömer Du att uppföljningen av mätningarna i det balanserade 

styrkortet fungerar? 
 

Mycket dåligt Mycket braGodkänt BraDåligt

1 2 3 4 5

 
 
 
Fråga 2:  Hur bedömer Du att icke uppnådda mål hanteras? 
 

Mycket dåligt Mycket braGodkänt BraDåligt

1 2 3 4 5

 
 
 
Fråga 3:  Hur pass snabbt tycker Du att det går snabbt att få feedback på eventuella 

åtgärder? 
 

Mycket långsamt Mycket snabbtGodkänt SnabbtLångsamt

1 2 3 4 5

 
 
 
Fråga 4:  Hur pass bra feedback tycker Du att Du får från ledningen gällande 

mätningar av målen? 
 

Mycket dåligt Mycket braGodkänt BraDåligt

1 2 3 4 5

 
 
 
Fråga 5:  I vilken grad av beteendeförändring anser Du att eventuell feedback 

skapar för Dig? 
 

Mycket låg Mycket högGodkänt HögLåg

1 2 3 4 5

 
 
 
Fråga 6:  Hur pass viktigt anser Du att feedback är för Dig? 
 

Inte alls viktigt Mycket viktigtGodkänt ViktigtMindre viktigt

1 2 3 4 5

 
 
 
Tack för din medverkan!

 



 

BILAGA 5 
 
Sammanställning av enkätundersökningen 
 
 Respondent Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6

1 5 4 4 5 4 5
2 4 4 4 4 3 4
3 3 2 2 2 5 4
4 4 3 3 4 5 5
5 3 3 3 3 5 5
6 2 3 2 2 4 5
7 2 2 2 3 2 4
8 3 4 3 3 1 5
9 3 4 3 3 2 4

10 3 3 2 3 2 4
11 3 3 2 3 4 4
12 4 3 4 3 4 4
13 4 3 4 4 3 2
14 4 3 2 4 4 5
15 3 3 4 4 4 4

SUMMA: 50 47 44 50 52 6

Medelvärde 3,33 3,13 2,93 3,33 3,47 4,27
Standardavikelse 0,82 0,64 0,88 0,82 1,25 0,80
Median 3 3 3 3 4 4
Minsta värde 2 2 2 2 1 2
Högsta värde 5 4 4 5 5 5

4
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Frågorna till ovanstående diagram finns utskrivna i sin helhet i bilaga 4. 

 




