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SAMMANFATTNING 
 
Företagen i dag existerar i en turbulent och snabbt föränderlig omvärldsmiljö. Det 

innebär att de måste vara flexibla för att vara konkurrenskraftiga och skapa långsiktig 

lönsamhet. De finansiella nyckeltalen måste kompletteras med icke-finansiella. Syftet 

med denna uppsats har varit att undersöka hur ett tjänsteföretag kan använda sig av ett 

balanserat styrkort. Undersökningen baserar sig på en fallstudie i FöreningsSparbanken, 

Norra regionen. Genom intervjuer och frågeguider har vi erhållit empiriska data till vår 

studie och vi har även fått tillgång till internt material. Slutsatsen av vår studie är att 

FöreningsSparbanken använder balanserat styrkort för att mäta prestationer och som ett 

verktyg för styrning. Medarbetar- och kundperspektiven ägnas inte lika stor 

uppmärksamhet som lönsamheten, vilket kan kopplas till svårigheterna att mäta icke- 

finansiella värden. Vidare används styrkortet som ett verktyg för uppföljning och 

återkoppling. Genom detta skapas ett gemensamt språk i organisationen vilket skapar 

möjligheter till ett dynamiskt lärande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Companies today exist in a turbulent and fast changeable environment. They have to be 

flexible and competitive to create long-term profitability. The financial measures have 

to be complemented with non- financials. The purpose of this paper is to examine in 

what way a service organisation can use The Balanced Scorecard. The essay is based on 

a case study of FöreningsSparbanken, Norra regionen. Through interviews and 

questionnaires we have received empirical data for our study and we have also had 

access to internal documents. The investigation shows that FöreningsSparbanken uses 

The Balanced Scorecard to follow-up financial and non- financial measures and also as 

a tool for management control. The employee and customer perspectives are not given 

as much attention as the financial perspective, which can be referred to the difficulties 

of measuring nonfinancial values. The Balanced Scorecard is furthermore used for 

following-up and for feedback. Through this a common language is established in the 

organisation which creates opportunities for a dynamic learning.  
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till varför den traditionella ekonomistyrningen med 
finansiella nyckeltal inte är tillräcklig. Därefter beskriver vi kort det balanserade 
styrkortets förmåga att fungera som ett komplement med icke-finansiella nyckeltal. 
Slutligen avslutar vi med de frågeställningar som leder till vårt syfte med studien. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Den grekiske filosofen Herakleitos påstod 500 år f. Kr, att när en levande varelse stiger 
ned i en flod för andra gången är det inte längre samma flod, och liksom vattnet så 
glider också allt annat i livet förbi oss: pánta rhei, allt flyter. Tillvaron kännetecknas 
alltså av en livslång förändringsprocess (Angelöw, 1991, s 9, refererad i Johansson, K., 
Pettersson, Å., 2003, s 1). 
 
Vi lever i förändringens tidevarv. Tekniken påverkar vår dagliga tillvaro. Det ställer 
krav på företagens anpassningsförmåga (Olve, Roy & Wetter, 1999, s 23). Kaplan och 
Norton (1997, s 12 ff) menar att industrisamhällets konkurrensmetoder håller på att 
ersättas av informationssamhällets. Det går inte längre att skaffa sig fördelar genom att 
snabbt omsätta ny teknologi till produkter eller genom att förvalta sina finansiella 
tillgångar och skulder på ett effektivt sätt. Informationssamhället kräver en helt ny sorts 
konkurrensförmåga av både produktions- och tjänsteföretag. Förmågan att använda 
företagets immateriella tillgångar är mycket mer avgörande för framgång än förmågan 
att investera i och förvalta fysiska tillgångar. 
 
Enligt Olve et al (1999, s 23 ff) krävs det idag dynamiska organisationer med hög grad 
av självständighet för medarbetarna. Allt fler företag idag inser att de för att vara 
konkurrenskraftiga måste ge en mer fullständig bild av företagets verksamhet. För att ta 
fram beslutsunderlag i kundrelationer eller vid produktbeslut krävs därför en annan 
form av ekonomistyrning än den traditionella med enbart finansiella nyckeltal. 
Industrisamhällets företag drog en skarp gräns mellan två grupper av medarbetare, den 
intellektuella eliten och den andra gruppen som gjorde den faktiska produktionen 
Kaplan & Norton (1997, s 15). Idag har automatiseringar och konkurrensvillkor gjort att 
alla medarbetare måste lämna ett kunskaps- och informationstillskott. Det är avgörande 
för ett företags framgång idag att kunna investera i, leda och utnyttja varje medarbetares 
kunnande (ibid). Den traditionella ekonomistyrningen med enbart finansiella nyckeltal 
behöver av den anledningen kompletteras med icke-finansiella nyckeltal (Ax, Johansson 
& Kullvén, 2002, s 94). 
 
Tjänsteföretag har påverkats mer av informationssamhället än produktionsföretag. 
Enligt Kaplan och Norton (1997, s 13) har många tjänsteföretag tidigare oftast arbetat i 
konkurrensbefriade miljöer. De hade små möjligheter att påverka sin prissättning, men 
lagstiftningen skyddade dem mot mer effektiva konkurrenter och de kunde hålla 
priserna på en sådan nivå att de fick tillräcklig avkastning. Den omfattande 
avregleringen och privatiseringen har därför gjort industrisamhällets reglerade 
tjänsteföretag föråldrade och de måste konkurrera genom att utnyttja sina immateriella 
tillgångar (ibid). 
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Enligt Samuelsson (1997, s 797) har tjänster blivit en allt större andel av de 
industrialiserade ländernas totala produktion sedan 1990-talet. Han definierar en tjänst 
som en produkt som förbrukas samtidigt som den produceras, köparen deltar ofta i 
produktionsprocessen, den är svår att demonstrera och beskriva före köpet och den 
består till stor del av interaktion mellan individer. Det innebär (op cit, s 800) att 
företagets förmåga att hantera den kompetens som finns får en större betydelse för dess 
konkurrenskraft. Han menar därför att styrning av tjänsteföretag måste handla om mer 
än bara en traditionell strategisk styrning med hjälp av finansiella mått. Vad som istället 
krävs är en styrning som ställer köpare - säljare interaktionen i centrum. Det primära 
målet blir att förbättra kundrelationerna. Den produkt som tjänsteföretaget levererar 
måste även uppfylla kundens behov och förväntningar (op cit, s 815). 
  

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Kaplan och Norton (1992) räcker inte de traditionella måtten så som räntabilitet 
för att styra dagens företag. De anser att måtten till och med kan ge vilseledande 
signaler till företagsledare som arbetar med att utveckla sin verksamhet genom ett 
förändringsarbete som syftar till ständiga förbättringar av t ex kundrelationer. Enligt 
Kaplan och Norton (1993) finns ett behov av icke-finansiella mått som visar 
kundnöjdhet, beskriver interna förnyelseprocesser och lärandet i organisationen. 
Svårigheten ligger i att bestämma vad som ska mätas i ett företag för att nå de uppsatta 
målen.  
 
Ett verktyg för att kunna mäta icke-finansiella faktorer är enligt Kaplan och Norton 
(1992) det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet lanserades för att kunna ta 
fram mått som ger information om framtida värde och hur strategiska målsättningar ska 
uppnås. Genom lanseringen i vetenskapliga tidskrifter fick styrkortet stor 
genomslagskraft och kunskap om det spreds via föreläsningar, konsulter och universitet. 
Ax et al, (2002, s 500) menar dock att det enligt färska forskningsresultat framgår att det 
balanserade styrkortet inte kan ersätta traditionell ekonomistyrning, men däremot vara 
ett komplement till den. Hur använder tjänsteföretag det balanserade styrkortet idag?  
Nørreklit (2003) ifrågasätter om populariteten hos det balanserade styrkortet beror på att 
den är praktisk och innovativ eller om det beror på att den marknadsförts stenhårt. Hon 
menar vidare att verktyget inte erbjuder något speciellt innovativt och revolutionerande 
utan att det är genom övertygande argumentation som det balanserade styrkortet vunnit 
starkt gehör. Enligt en undersökning av 17 finska företag som gjorts av Malmi (2001) 
finns fem grundläggande orsaker till att företag valt att använda balanserat styrkort. Det 
kan vara företagets behov att ändra ekonomistyrning men förvånande många angav 
motiv relaterade till ”fad1 and fashion2”. 
 
Kaplan och Norton (1996) säger att det balanserade styrkortet inte endast kan användas 
för att mäta prestationer utan även som en metod för strategisk planering på lång sikt. 
Genom att förtydliga och omvandla visionen, kommunicera ut den till operativ nivå och 
koppla ihop mål med styrtal kan styrkortet användas för att planera och samordna 
strategiska initiativ. Detta menar Kaplan och Norton (1997, s 19) stärker den strategiska 
återkoppling som skapar en lärande organisation, vilket medför att det blir möjligt att 
förändra strategin och anpassa styrningen till aktuell situation. 
 
                                                 
1 Betyder enligt Nationalencyclopedin innefluga, modegrej 
2 Betyder enligt Nationalencyclopedin att vara modern 
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Den lärande organisationen behöver rutiner och seder för att fånga in förändringar i 
omvärlden, kunna analysera och anpassa sig till dessa förändringar. Det måste också 
finnas metoder för att mäta om och hur företagets lärande och kompetenser utvecklats 
(Olve et al, 1999, s 231). För att skapa en bra grogrund för nya initiativ måste 
individerna i organisationen själva kunna stämma av sin prestation och kunna värdera 
sin utveckling. Det måste alltså finnas en struktur och ett system som möjliggör mätning 
av den egna prestationen (op cit, s 239). 
 

Med utgångspunkt från ovanstående problemdiskussion frågar vi oss: 

• Hur använder ett tjänsteföretag balanserat styrkort för att mäta prestationer? 
• Hur fungerar ett balanserat styrkort som ett hjälpmedel i ekonomistyrningen? 
• Hur motsvarar det balanserade styrkortet det undersökta företagets förväntningar? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva hur ett tjänsteföretag använder det balanserade styrkortet.
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi hur vi gått tillväga. Vi redogör för vårt val av fallföretag och 
personer samt den metod vi valt för att få svar på vårt syfte med uppsatsen. Metoden är 
det sätt som ger oss ny kunskap och leder oss fram till syftet.  
 

2.1 Litteraturstudie 
 
Vi startade vårt arbete med att söka litteratur om det som vår undersökning ska handla 
om. Eftersom vi i kursen ekonomistyrning fått en första kontakt i ämnet genom Kaplan 
och Nortons studier valde vi att utgå från den. Kurslitteraturen av Anthony och 
Govindarajan, Management Control System, ligger även den till grund för vår 
fördjupning i ämnet. För att hitta ytterligare litteratur sökte vi uppsatser om det 
balanserade styrkortet. Sökningarna gjordes via Internet på adressen www.ltu.se. Vi 
fann uppsatser om uppbyggnad och införande av balanserat styrkort i olika företag. 
Dessa uppsatser gav oss förslag på litteratur om balanserat styrkort. Via Kiruna 
bibliotek gjorde vi sedan fjärrlån på vald litteratur. För att få ytterligare djup i ämnet 
använde vi databaserna Ebsco och Emerald som vi hade tillgång till via Luleå Tekniska 
Universitet. Vi använde sökorden balanserat styrkort, Balanced Scorecard, management, 
ekonomistyrning och prestationsmätning. Denscombe (1998, s 187) menar att alla 
undersökningar som skall benämnas forskning bör börja med en litteraturöversikt. 
Genom detta kan forskaren fastställa den existerande kunskapen inom 
forskningsområdet och med denna översikt som utgångspunkt fastställa 
forskningsfrågorna. 
 

2.2 Metodansats 
 
Utgångspunkten för vår studie är de teorier som finns om vårt problem. Vi kommer att 
utgå från teorier, undersöka verkligheten och därefter analysera den mot teorierna. Vår 
studie får därför en deduktiv ansats. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991, s 150) 
menar att den deduktiva ansatsen innebär att man utifrån teorin formar hypoteser som 
prövas mot verkligheten. Genom logisk slutledning kommer man sedan fram till ett 
resultat. 
 
Vi har inte för avsikt att generalisera våra resultat utan vi vill på djupet studera och 
redogöra för vår undersökningsenhet. Detta innebär att vår studie blir kvalitativ, vi vill 
inte mäta med siffror och statistik utan vi vill med ord beskriva hur aktörerna ser på sin 
verklighet. Denscombe (1998, s 204) anger att det kännetecken som mer än något annat 
skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning är inriktningen på ord snarare än 
siffror som analysenhet. 
 

2.3 Undersökningsansats 
 
Det finns tre olika metodsynsätt att utgå ifrån, analytiskt, system och aktörssynsätt. För 
vår studie valde vi aktörssynsättet eftersom vi är intresserade av att redogöra för våra 
intervjupersoners syn på problemet. Enligt Holme och Solvang (1997, s 35) lägger 
aktörssynsättet tonvikten på kravet på mångtydighet, kreativitet och oförutsägbarhet.  
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Det förklarar även helheten utifrån delarnas egenskaper och fokus ligger på enskilda 
aktörer. 
 
En fallstudie blir därför vårt naturliga val eftersom vi anser det vara lämpligaste sättet 
för oss att få svar på vårt syfte med uppsatsen. Fallstudien ger oss möjlighet att 
undersöka ett företag och ett fåtal aktörer. Det ger oss möjlighet att vara flexibla och 
använda flera datainsamlingsmetoder för att få fram en djupare helhetsbild. Denscombe 
(1998, s 41) menar att med en fallstudie kan man studera saker i detalj. Vid 
undersökning av en enda enhet finns större möjligheter att gå på djupet och upptäcka 
saker som inte skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig undersökning.  
  

2.4 Val av fallstudieföretag och aktörer 
 
I kursen ekonomistyrning kom vi i kontakt med ett för oss nytt verktyg för styrning, det 
balanserade styrkortet. Vi ville båda lära oss mer om det och började undersöka vilka 
företag i Kiruna som tillämpar denna styrning. Vår undersökning visade att banker och 
försäkringsbolag i någon form infört balanserat styrkort. Vi var båda överens om att inte 
välja företag där någon av oss arbetar. Detta för att inte riskera att vi har förutfattade 
meningar och därmed kan få ett sämre resultat av vår undersökning.  
Bankverksamhet är intressant eftersom dagens banker lever i en konkurrensutsatt och 
turbulent omvärldsmiljö. FöreningsSparbanken har kontor i Kiruna så vi kontaktade 
kontorschefen Staffan Nilsson på lokalkontoret. Han visade stort intresse och hänvisade 
oss till controllern Kari Erkheikki på Norra regionen, kontoret i Luleå, den person som 
arbetar mest med det balanserade styrkortet. Även han ville delta och hjälpa oss med vår 
undersökning. 
 
Båda intervjupersonerna har ledande befattningar i företaget. Eftersom vi även ville ha 
en bild av medarbetarnas uppfattning gjorde vi ett medvetet urval bland den kategori av 
medarbetare som först kommer att få individuella styrkort. Urvalet har styrts dels av att 
de ska ha arbetat en längre tid i företaget, dels att de innehar en befattning som kommer 
att få individuella styrkort i första steget. Dessa respondenter har valts från ett flertal av 
de lokala kontoren och de har utlovats anonymitet. 
Våra val överensstämmer med det som Denscombe (1998, s 23) kallar subjektivt urval. 
Det innebär att forskaren redan har en viss kännedom om dessa personer och 
handplockar dem eftersom de kan tillföra undersökningen värdefull  och relevant 
information. 
 

2.5 Empiriska data 
 
För att få den information vi behöver till empirin har vi valt att göra personliga 
intervjuer med två personer i ledande befattning. Det gör att vår studie till största delen 
har ett ledningsperspektiv.  
 
För att även få information ur medarbetarperspektiv till empirin har vi valt att göra en 
enklare frågeguide. Denna frågeguide skickades via e-mail till fem medarbetare på fyra 
olika kontor och vi erhöll svar från samtliga. 
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På detta sätt har vi fått det primärdata vi behöver för att uppfylla vårt syfte. Vid 
intervjuerna visade det sig att företaget hade eget material som beskrev orsaker till och 
tillvägagångssätt vid införandet av balanserat styrkort. Detta material har vi fått tillgång 
till och även använt som sekundärdata till vår empiri. Eriksson och Wiedersheim-Paul  
(1991, s 76) menar att datainsamling kan vara av två olika slag, data som redan finns, 
sekundärdata, och data som man själv samlar in, primärdata. 
  

2.6 Tillvägagångssätt 
 
Med utgångspunkt från teorierna skapade vi en frågeguide som bestod av 45 frågor om 
utformning, införande, tillämpning och uppföljning av balanserat styrkort. 
Intervjuguiden finns som Bilaga A. Frågorna skickades i förväg till respondenterna via 
e-mail. Vår intervjuguide skall vara ett stöd för aktörerna, men de kan fritt berätta och 
inte vara så styrda. Denscombe (1998, s 135) menar att när intervjuaren har en lista med 
frågor som ska besvaras, men ändå är inställd på att låta respondenten utveckla sina 
synpunkter om ämnet så är intervjun semistrukturerad. Denna typ av intervju ger den 
intervjuade flexibilitet vad gäller tid för intervjun. 
 
För att avspegla medarbetarnas uppfattning av styrkortet har vi skapat en frågeguide 
med ett mindre antal frågor och via telefonkontakt fått ett antal respondenter som sedan 
besvarat frågorna via e-mail. Frågor till medarbetare finns i Bilaga B. Denscombe 
(1998, s 158) menar att forskaren bör försöka bekräfta intervjudata med andra källor. 
Intervjuinnehållet kan också kontrolleras med andra intervjuer för att se om det finns 
någon överensstämmelse.  
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Efter sammanställning av intervjusvaren har vi gjort personliga besök hos 
respondenterna på kontoren i Luleå och Kiruna. Dessa besök har gett oss möjlighet att 
korrigera och komplettera svaren. Direkt efter varje intervju har vi sammanställt 
materialet och skickat till respondenterna för genomläsning och godkännande för att 
säkerställa att vi korrekt återger deras bild, vilket ger undersökningen validitet. Genom 
att låta den intervjuade ta del av utskriften kan forskaren försäkra sig om att fakta är 
korrekta (Denscombe 1998, s 158).  
 
Reliabilitet kan definieras som frånvaro av slumpmässiga mätfel. Det innebär att 
mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag och studien ska kunna upprepas 
med samma resultat. Eftersom vår studie har ett aktörssynsätt så är det aktörernas 
uppfattning som återspeglas. Intervjuerna påverkas även av dem som intervjuar och den 
förkunskap dessa har vid intervjutillfället. För vår studie innebär det att om någon annan 
skulle göra om denna undersökning skulle det inte leda till samma resultat eftersom den 
situation som gäller nu kommer att vara annorlunda då. Denscombe (1998, s 185) menar 
att resultaten är beroende både av vem som intervjuas och vem som tolkar svaren, vilket 
leder till olika resultat.  
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3 TEORI 
 
I detta kapitel börjar vi med att skriva om ekonomistyrning och ekonomistyrning i 
tjänsteföretag. Sedan följer några avsnitt om det balanserade styrkortets uppbyggnad 
och tidigare undersökningar om balanserat styrkort. Därefter kommer ett avsnitt om 
införande, återkoppling och lärande innan vi avslutar med gapet mellan teori och 
praktik. 
 

3.1 Ekonomistyrning 
 
För ekonomistyrning finns enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002, s 68) styrmedel av 
olika karaktär. Dessa är organisationsstruktur, formell styrning och informell styrning. 
Enligt Abrahamsson (2000, s 60) måste det i alla organisationer finnas en arbets- och 
auktoritetsfördelning. En god organisationsstruktur är en förutsättning för att utnyttja 
resurserna rätt och för att uppnå önskade mål.  Förändringar i organisationsstrukturen 
kan vara ett medel att öka anpassningen mot omgivningen. När arbetet fördelas uppstår 
samtidigt behov av samordning. Genom detta får vissa personer ansvar och 
befogenheter att samordna verksamheten. Abrahamsson (2000, s 66) menar att det är 
viktigt att inte förväxla graden av centralisering med den geografiska spridningen. Att 
en organisation har kontor på flera orter innebär inte alltid att den är decentraliserad, 
utan det avgörs av var i organisationen besluten fattas.  
 
Den traditionella ekonomistyrningen har enligt Ax et al (2002, s 65) varit inriktad på 
finansiella mått och ekonomiska mål som t ex lönsamhet, likviditet och soliditet. Under 
senare tid har dock företagens mål börjat formuleras allt oftare med ord som nöjda 
kunder, hög kvalitet och flexibilitet. Den traditionella ekonomistyrningen har under de 
senaste 15 åren fått allt mer kritik. Anledningen till detta är enligt Olve, Roy och Wetter 
(1999, s 25 ff) att dagens informationssamhälle skiljer sig från det industrisamhälle som 
fanns då ekonomistyrningen utvecklades. Enligt Kaplan och Norton (1997, s 12) var det 
de företag som bäst kunde utnyttja stordriftsfördelar som var framgångsrika i 
industrisamhället. I och med informationssamhällets ankomst har många av de tidigare 
konkurrensmedlen blivit föråldrade. Olve et al (1999, s 25) menar att 
ekonomistyrningssystemets mål i industrisamhället var att effektivisera och därför 
koncentrerades styreffekter till att minska kostnaderna. Enligt Kaplan och Norton 
(1997, s 13) behövs idag en helt annan konkurrensmetod som innebär att företagets 
immateriella resurser tillvaratas på ett bättre sätt än tidigare. I dagens 
informationssamhälle måste konkurrensmedlen utgöras av förbättrade kundrelationer 
som främjar lojaliteten hos kunderna. Företag måste också anpassa produkterna till 
kundernas behov och förväntad kvalitet. Ytterligare konkurrensmedel är medarbetarnas 
kompetens och motivation samt företagets informationsteknologi (ibid).  
 
Enligt Hallgren (1995, s 208) innebär styrning att planera, genomföra samt följa upp 
beslut. För att kunna användas i en verksamhet måste därför strategin brytas ned till 
operativa termer eftersom det är den som är grunden för företagets framtida inriktning. 
Ax et al (2002, s 66) avser med styrning en avsiktlig påverkan på en verksamhet och 
dess befattningshavare. Det handlar om att få företaget att sträva mot uppställda mål. 
När målen är av ekonomiskt slag samlas de insatser som görs under benämningen 
ekonomistyrning.  
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Den ekonomiska rapporteringsprocess som används inom traditionell ekonomistyrning 
utvecklades enligt Kaplan och Norton (1997, s 16) för flera hundra år sedan när 
företagen fungerade som enskilda enheter. Olve et al (1999, s 26) menar dock att sedan 
andra världskriget har samhället förändrats och de flesta organisationer har blivit större 
och mer komplexa. De finansiella måtten visar effekter av redan tagna beslut och ger 
inte tillräckligt underlag för långsiktig strategisk inriktning. För att kunna konkurrera 
krävs en mer fullständig rapportering av verksamhetens olika delar.  
 
Kollisionen mellan nödvändigheten att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga och 
den traditionella redovisningsmodellen har skapat ett behov av ett flerdimensionellt 
styrmedel.  De finansiella nyckeltalen räcker inte för att styra och följa upp de 
aktiviteter som informationssamhällets företag måste göra för att skapa ett framtida 
värde via investeringar i kunder, leverantörer, medarbetare, processer, teknologi och 
innovationer. Ett flerdimensionellt styrmedel kompletterar de finansiella nyckeltalen 
med nyckeltal på de faktorer som påverkar det framtida resultatet. (Kaplan  &  Norton, 
1997, s 17). 
 
Inom ekonomistyrningen finns till skillnad från den externa redovisningen inga lagar 
eller regler som reglerar utformning och innehåll. Ekonomistyrningen behöver inte följa 
något regelverk och kan därför helt anpassas efter varje företags behov. Varje företag 
bör därför utgå från sin egen strategi och skapa sitt eget unika ekonomistyrningssystem 
(Ax et al, 2002, s 67). Trots detta faktum sneglar företagen otvivelaktigt på varandra för 
att följa med vid eventuella trendbrott eller liknande (Malmi 2001).   
 

3.2 Ekonomistyrning i tjänsteföretag 
 
Den viktigaste nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är att affärsidén är väl 
preciserad. Det menar Samuelson (1997, s 813) och säger vidare att den har betydelse 
både för framgången på marknaden och för skapandet av företagets interna identitet. 
Det primära målet för den strategiska planeringen är att förbättra kundrelationerna, men 
en kontroll av kostnadsutvecklingen får inte heller försummas. Ledning av 
tjänsteföretag skiljer sig inte nämnvärt från annan företagsledning. Enligt Samuelson 
(1997, s 798) finns det emellertid några saker som måste beaktas: 
 
* Tjänster produceras och konsumeras ofta samtidigt 
* Köparen/kunden deltar ofta i produktionsprocessen 
* Tjänster är processer som till stor del består av interaktioner mellan individer 
* Tjänster är ofta svåra att demonstrera och beskriva före köpet 
 
En central fråga för tjänsteföretag är hur de ska åstadkomma den nödvändiga kvaliteten 
på sina tjänster. Grönroos (1983, refererad i Samuelson, 1997, s 799) menar att kundens 
upplevelse delas in i två huvuddimensioner, vad kunden får ut av tjänsten och hur  
kunden upplever att den produceras och levereras.  
 
Den första faktorn är grundförutsättningen för att kunden ska känna sig nöjd. Det är den 
andra faktorn som ökar tjänstens konkurrenskraft och därför är kunskapen och 
kompetensen hos företagets individer av stor betydelse.  För tjänsteföretag innebär det 
att de måste lägga stor vikt vid att utveckla företagets kunskaper för att kunna 
konkurrera på marknaden. Framförallt måste kunskaper om relationer till kunder, 
leverantörer, konkurrenter och inte minst medarbetaren utvecklas.  
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Styrningen i tjänsteföretag innebär därför att mål och mått som visar hur företagets 
kärnkompetens utvecklas måste finnas. Kärnkompetensen kan ses ur två perspektiv, 
dels ett yttre som visar hur företaget uppfattas av kunder och marknad, dels ett inre som 
visar hur kompetensen och problemlösningsförmågan utvecklas. Eftersom måtten ska 
visa det som är av strategisk vikt för företaget blir styrsystemet unikt formulerat för 
varje företag (Samuelson, 1997, s 812).  
 
Det finns olika typer av tjänsteproducerande företag. Enligt en klassificering gjord av 
Annell och Bruszt (refererad i Samuelson, 1997, s 810) tillhör banker kategorin 
förmedlingsföretag. Dessa företag är relativt struktur- och arbetskraftsintensiva och 
medarbetarna har såväl högre som lägre kompetens. Den sistnämnda kategorin 
överväger normalt i antal. 
 

3.3 Det balanserade styrkortet 
 
Att jämföra ett ekonomistyrningssystem med instrumentpanelen i ett flygplan ger viktig 
insikt om hur mixen av finansiella och icke finansiella mått behövs. Ett mått kan inte 
kontrollera hela systemet, och för många mått gör det oöverskådligt. Ett 
ekonomistyrningssystem – liksom en instrumentpanel – har en serie av instrument som 
ger information om många olika processer. Några av instrumenten ger piloten 
information om vad som har hänt, andra instrument talar om vad som händer. Alla 
instrument hänger ihop, ändringar i ett orsakar ofta ändringar i de andra. Genom att göra 
anpassningar mellan instrumenten kan piloten få balans i styrningen. (Anthony & 
Govindarajan, 2003, s 495). 
 
”What you measure is what you get.” Det skriver Kaplan och Norton (1992) och menar 
att den traditionella finansiella ekonomistyrningen kan ge missvisande resultat för 
dagens konkurrensutsatta företag. Den styrning som fungerat bra i industrisamhället tar 
inte alls hänsyn till de kunskaper och kompetenser som dagens företag försöker 
bemästra. De beskriver därför en ny styrmodell som de kallar ”The Balanced 
Scorecard”. I detta arbete kommer vi att använda olika uttryck beroende på 
sammanhang. Uttrycken Balanced Scorecard, scorecard, balanserade styrkort eller 
enbart styrkort syftar dock på samma sak. 
 
Utvecklingen av det balanserade styrkortet inleddes i början av 1990-talet i ett 
nordamerikanskt projekt med deltagare från universitets-, konsult- och företagsvärlden. 
Projektet pågick i ett år och resulterade i The Balanced Scorecard, det balanserade 
styrkortet. Kaplan och Norton (1992) menar att denna modell ger ledare och chefer 
möjligheter att betrakta verksamheten från fyra viktiga perspektiv. Styrkortet innehåller 
finansiella mått som talar om vad som hänt. Dessa mått kompletteras med icke-
finansiella mått som kundnöjdhet, interna processer och utvecklings- och 
förbättringsmått. Genom att sätta mål inom dessa fyra perspektiv kommer måtten att 
avspegla företagets strategi på ett tydligt sätt. 
 
Ett balanserat styrkort försöker koppla företagets kortsiktiga verksamhetsstyrning med 
den långsiktiga visionen och strategin genom att analysera företaget ur fyra viktiga 
perspektiv. Genom att ta fram kritiska framgångsfaktorer för dessa perspektiv tvingas 
företaget att styra och följa upp den dagliga verksamhet som påverkar morgondagens 
utveckling. Det balanserade styrkortet bygger även på tre tidsdimensioner, igår, idag  
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och imorgon. Härigenom breddas företagets fokus och det blir relevant att kontinuerligt 
följa upp både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. (Olve et al, 1999, s 21). 

3.3.1 Styrkortets uppbyggnad 
 
Styrkortet är en metod för att kommunicera företagets strategi och vision i 
organisationen. Enligt Olve et al (1999, s 60 ff) finns ett antal steg i processen att bygga 
upp styrkortet. När den övergripande visionen och affärsidén är fastställda måste 
företaget bestämma sig för vilka perspektiv som ska användas. Valet av perspektiv ska 
baseras på en verksamhetslogik med tydligt samband mellan de olika perspektiven som 
ska avspegla företagets strategi. Strategin kan definieras som kopplingen mellan 
företagets vision och de operativa planer som används för den dagliga styrningen eller 
som de spelregler, händelser och beslut som behövs för att uppnå visionen. I Kaplan och 
Nortons ursprungsmodell finns som vi tidigare nämnt fyra perspektiv: finansiellt, kund, 
process- och utvecklingsperspektiv. Nedanstående figur illustrerar ursprungsmodellen 
av Balanced Scorecard. 
 

Vision &
Strategi

IGÅR

IDAG

IMORGON

Vad tycker ägarna?

Hur uppfattar
kunden oss?

Hur kan vi fortsätta att
förbättra oss i framtiden?

Vad måste vi
bli bra på?

Finansiella
perspektivet

Mål Mått

Process-
perspektivet

Mål Mått

Kund-
perspektivet

Mål Mått

Förnyelse- & utveck-
lingsperspektivet

Mål Mått

 
Figur 1 Balanced Scorecard. (Källa: Olve et al 1999, s 22) 
 

Enligt Olve et al (1999, s 73ff) kan de fyra grundperspektiven beskrivas på följande sätt. 
 
* Finansiella perspektivet: Det här perspektivet visar resultatet av de övriga 
perspektivens strategiska mål, och speglar ägarnas förväntningar på företaget i form av 
tillväxt- och lönsamhetskrav. Här finns mycket av de traditionella finansiella 
nyckeltalen. 
  
* Kundperspektivet: Här beskrivs vilka kundvärden som ska tillfredsställas. Om inte 
flödet av rätt produkter och tjänster tillfredsställer kundernas behov, skapas inga intäkter  
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och verksamheten förlorar sin kraft och dör. Några viktiga mått här är kundnöjdhet och 
kundlojalitet. 
 
* Processperspektivet: Här identifieras de processer som skapar kundvärde och i 
förlängningen leder till att aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda. I detta 
perspektiv finns ofta mått för effektivitet och produktivitet. 
 
* Förnyelse- och utvecklingsperspektivet: Här koncentreras mätningarna till långsiktig 
förnyelse och överlevnadsförmåga. I dagens osäkra omgivning är kunskap i allt högre 
utsträckning en färskvara och det blir allt viktigare för företaget att bestämma sig för 
vilken kärnkompetens man ska utveckla och hur det ska göras. I detta perspektiv 
återfinns också den interna informationsstruktur och de förutsättningar som finns för att 
utveckla en lärande organisation.  
 
Nästa steg i uppbyggnaden är att baserat på ovanstående beskrivningar och strategier 
bestämma de mest kritiska framgångsfaktorerna. Det är viktigt att i detta steg 
kontrollera hur de olika perspektiven påverkar varandra så att styrkortet hänger ihop på 
ett rimligt och relevant sätt så att orsak – verkan samband mellan perspektiven uppnås.  
Därefter vidtar arbetet att ta fram mått inom de olika perspektiven. Kaplan och Norton 
(1997, s 36) menar att ett korrekt uppbyggt styrkort är mer än en samling mått och mål. 
Målen och nyckeltalen bör vara länkade till varandra i ett orsak - verkan samband som 
är konsekvent och ömsesidigt förstärkande. Därför ska ett företags strategi ses som en 
uppsättning hypoteser om orsak och verkan. Till exempel kan kopplingen mellan bättre 
säljträning för medarbetarna och en högre vinst uttryckas med följande hypoteser (op 
cit, s 141). Om vi förbättrar medarbetarnas produktkunskaper, så blir de mer medvetna 
om hela det sortiment de har att erbjuda; om medarbetarna har större kunskaper om 
företagets produkter, så blir de effektivare säljare. Om de blir effektivare säljare, så ökar 
den genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer.  
 
Nørreklit (2000) menar att den beskrivning som Kaplan och Norton ger om styrkortets 
orsak – verkan samband är för enkel. De fyra perspektiven, finansiellt-, process-, kund- 
och förnyelseperspektivet som är centrala i styrkortet fungerar inte i kausalitet. Att 
kunna mäta mellan dessa fyra olika perspektiv är mer komplicerat än Kaplan och 
Norton (1996) påstår. Enligt Nørreklit (2000) är förhållandet mellan perspektiven 
svårförståeliga. Det som Kaplan och Norton kallar för kausalitet mellan perspektiven är 
i själva verket en beskrivning på ömsesidigt beroende. En önskad effekt inträffar då 
mänskliga beteenden, önskningar och mål relateras till varandra. Detta kan beskrivas 
med kedjan – en person tror att ett visst beteende är nödvändigt för att uppnå ett visst 
mål – målet och personens önskan sammanfaller – det orsakar beteendet. Beteendet är 
alltså inte en orsak – verkan reaktion utan en process styrd av personens vilja. 
 
Enligt Olve et al (1999, s 84 ff) ska det för varje mått formuleras ett mål. Det behövs 
både långsiktiga och kortsiktiga mål som överensstämmer med strategin. Viktigt är att 
kontrollera att målen inte motverkar varandra och att bestämma på vilket sätt mätning 
ska göras, hur frekvent och vem som gör det. Enligt Kaplan och Norton (1997, s 36) bör 
styrkortet identifiera och tydliggöra kedjan av hypoteser om orsak – verkan sambanden 
mellan utfallsmåtten och drivande måtten. Utfallsmått är ofta gemensamma för många 
strategier och oberoende av företag och bransch. Exempel på sådana nyckeltal är 
lönsamhet, marknadsandel, kundnöjdhet och medarbetarnas färdigheter. Drivande mått 
är till skillnad från utfallsmått unika för ett visst företag. Det kan vara de faktorer som 
ger lönsamhet, de marknadssegment företaget valt och de unika mål man valt för sina  
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interna processer. Styrkortet bör innehålla en blandning av dessa typer av mått. 
Utfallsmått utan drivande mått ger ingen indikation hur målen ska nås. Enbart drivande  
mått kan ge kortsiktiga förbättringar men säger inget om ifall förbättringarna leder till 
högre vinst. Kaplan och Norton (1997, s 36) säger att företagens mål idag ofta uttrycks i 
termer som hög kvalitet och nöjda kunder. Det kan leda till ett bättre ekonomiskt 
resultat, men det är inte säkert om de ses som mål i sig själva. De operativa 
förbättringarna måste kopplas till ekonomiska resultat. För samtliga mått i ett styrkort 
måste sambandet med de finansiella måtten tydliggöras.  
 
Sista steget i uppbyggnaden är enligt Olve et al (1999, s 90) att ta fram en handlingsplan 
som visar vad som ska göras för att uppnå målen och visionen. Denna handlingsplan 
och de framtagna måtten blir sedan ett viktigt underlag vid mätning och uppföljning. 
Organisationens storlek avgör om det ska finnas ett övergripande styrkort för alla delar, 
eller om det ska brytas ned på mindre enheter. I de fall organisationen är så liten och 
strukturen gör att alla kan sätta sig in i kortets påverkan på den egna prestationen 
behövs ingen ytterligare nedbrytning. Olve et al (1999, s 84) menar att erfarenheter visat 
att det som regel krävs nedbrytning till lägre nivåer i organisationen för att styrkortet 
ska fungera optimalt. I en verksamhet som består av olika självständiga enheter finns 
det ofta ingen direkt koppling mellan det övergripande styrkortet och enheternas 
styrkort. Uppbyggnaden av styrkort kan då ske självständigt inom varje enhet. Om det 
däremot finns ett tydligt samband mellan de olika enheterna är det lämpligast att 
övergripande strategiska mål är gemensamma.  
 

3.3.2 Tidigare studier om balanserat styrkort 
 
Under de senaste tio åren har alltfler företag valt att införa balanserat styrkort i någon 
form. Nørreklit (2003) ifrågasätter om populariteten hos det balanserade styrkortet beror 
på att den är praktisk och innovativ eller om populariteten beror på att den 
marknadsförts stenhårt. Hon menar vidare att verktyget inte erbjuder något speciellt 
innovativt och revolutionerande utan att det är genom övertygande argumentation som 
det vunnit starkt gehör.  
 
Nørreklit (2003) menar att en talare kan vinna publiken på tre sätt: genom egen 
auktoritet, genom att väcka medkänsla eller genom logik. Hennes slutsats är att 
argumentationen kring balanserat styrkort är otydlig. Teorin relaterar till vetenskap men 
åsidosätter de krav på solid argumentation som akademiska texter kräver. Den har 
praktiskt taget inga valida argument utan det hon funnit är väldigt likt propaganda. 
Propaganda kännetecknas av att mottagaren av information övertalas genom sändarens 
bruk av laddade ord, metaforer, ironi och överdrifter. Skaparna av balanserat styrkort 
kan använda denna form av argumentation eftersom deras läsare har stor tilltro till 
Harvard Business School och därigenom till Kaplan. Informationen bygger på att 
mottagaren tror på den men även om den finns i en välansedd tidskrift så skulle den inte 
accepteras om sändaren inte var en auktoritetsperson.  
 
Malmi (2001) redogör i sin artikel Balanced scorecards in Finnish companies: A 
research note om en intervju undersökning i 17 finska företag som infört balanserat 
styrkort. Företagen fanns i branscher som telekommunikation, media, dagligvaruhandel, 
banker, bryggerier, metallindustri, ingenjörsfirmor, bensinstationer och allmännyttiga 
företag. Det minsta företaget hade 360 anställda, det största 25 000. I varje företag 
intervjuades den person som ansågs ha bäst kunskap, det blev sex controllers, åtta från  
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strategisk nivå och tre enhetschefer. Vid undersökningen identifierades fem olika 
orsaker till att företagen valt balanserat styrkort. 
 
* Många av företagen hade tidigare haft problem med att knyta strategin till 
verksamheten och då har de använt styrkortet som en bro mellan strategin och den 
operativa verksamheten.  
* En del företag har velat införa kvalitetsprogram eller kvalitetscertifiera sig. De har 
funnit att balanserat styrkort är ett bra verktyg för kvalitetsstyrning och därför angett det 
som främsta anledningen till införandet. 
* Några av företagen hade varit med om andra förändringar t ex fusion av flera företag. 
Balanserat styrkort har då införts för att stödja den andra förändringen. 
* Enligt Malmi (2001) var det förvånande många som angav motiv relaterade till ”fad 
and fashion”. Vanligaste källorna här var information från konsulter, men många hade 
påverkats vid seminarier och workshops där balanserat styrkort demonstrerats. 
* En femte orsak till att balanserat styrkort valts var då företag övergett vanlig 
budgetering. I dessa fall har balanserat styrkort ansetts som det lämpligaste verktyget 
för ekonomistyrningen. 
 
Ax och Bjørnenak (2004) har undersökt hur det balanserade styrkortet har 
kommunicerats ut, spridits och omvandlats i Sverige. Undersökningen fokuserar inte på 
det ursprungliga styrkortet utan på det sätt det kommunicerats ut i Sverige. Genom 
denna undersökning ville de se hur andra styrmodeller länkats till original produkten. 
De vill inte karaktärisera detta som en typisk svensk modell, utan de vill försöka 
beskriva specifika egenskaper i styrkorten i svenska företag. Ax och Bjørnenak fann ett 
flertal varianter där styrkortet skilde sig från det ursprungliga styrkortet skapat av 
Kaplan och Norton. Flertalet av fallen kunde grupperas i en av följande kombinationer: 
 
1. Balanserat styrkort och budgetlöst företagande 
2. Balanserat styrkort och intellektuellt kapital (IC-modellen) 
3. Balanserat styrkort och medarbetarperspektiv 
 
Som ett exempel på alternativ 1 kan nämnas Jan Wallander och Handelsbanken. 
Alternativ 2 är nära associerat till Leif Edvinsson och Skandia. Alternativ 3 var det 
vanligast förekommande i Sverige. I ursprungsmodellen av The Balanced Scorecard 
betonas BSC som aktieägarmodell och inte som intressentmodell. Istället har Kaplan 
och Norton en medarbetarfokus i förnyelseperspektivet. Det verkar troligt att 
medarbetarperspektivet fått en sådan tyngd i den svenska modellen på grund av svensk 
arbetslivskultur. 
 
Varianten med balanserat styrkort och medarbetarperspektiv skiljer sig klart från de två 
övriga svenska varianterna presenterade ovan. Balanserat styrkort kombinerat med 
antingen budgetlöst företagande eller intellektuellt kapital modellen kan ses som en 
kombination av två populära styrmodeller, medan medtagandet av medarbetarperspektiv 
kan ses som en länkning till existerande arbetslivskultur. Alla tre varianterna kan 
däremot ses som ett försök att minska barriärer och motstånd mot styrkortet hos 
presumtiva adoptörer. 
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3.4 Införande, återkoppling och lärande 
 
En viktig faktor vid införande av balanserat styrkort är att företaget har en väldefinierad 
vision och strategi. Det är ledningens uppgift att arbeta fram och att kommunicera ut 
denna i organisationen. Ledningen måste visa sitt tydliga stöd och engagera sig i arbetet 
med balanserat styrkort. Den måste också bidra med de resurser i form av tid och 
utbildning som krävs. Det är viktigt att alla förstår sambanden. Om så inte är fallet är 
risken stor att arbetet inte ger något resultat. Vid starten måste visionen förankras och 
förmedlas från ledningen ut i organisationen. Därefter måste en dialog föras i 
organisationen om vilka aktiviteter som påverkar och bidrar till uppfyllandet av 
visionen. Slutligen är det viktigt att det sker en regelbunden uppföljning och 
återkoppling till alla nivåer i företaget (Olve et al, 1999, s 286 ff). 
 
Kaplan och Norton (1997, s 179 ff) redogör för fyra särskilt tydliga hinder för ett lyckat 
införande. De fyra hindren är enligt dem att vision och strategi är otydliga, att 
strategierna inte är kopplade till operativ nivå, att resursfördelning saknar samband med 
strategiska prioriteringar och att det saknas återkoppling om hur införandet av strategin 
fungerar. Utan återkoppling skapas ingen lärande organisation vilket enligt Olve et al, 
(1999, s 228 ff) är ett viktigt syfte med ett balanserat styrkort. Med en lärande 
organisation menas enligt Nationalencyclopedin: ”en organisation som kontinuerligt lär 
av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Ett flertal 
förutsättningar brukar framhävas. Ledningen har en viktig funktion och behöver 
utveckla en samlande vision kring organisationens mål, den skall uppmuntra 
medlemmarna att tillsammans undersöka och diskutera samarbete och resultat. Vidare 
skall organisationen medvetet stödja kreativitet och uppmuntra risktagning, vara 
frikostig med information, sträva efter ett helhetsperspektiv och stödja laganda. I en 
lärande organisation har medlemmarna god kunskap om resultat, problem och mål. 
Utvärderingar är vanliga och samtliga känner samhörighet med varandra och kämpar 
för att nå bättre resultat”. En lärande organisation utvecklas därför hela tiden för att 
företaget ska förbli konkurrenskraftigt. Hur lockande visionen än upplevs eller hur väl 
styrkortet än är uppbyggt så är det inte vision och strategi som skapar förändringarna i 
organisationen. Det är människorna i organisationen som ska översätta visionerna och 
strategin till konkreta handlingar och styrkortet fungerar som ett språk för diskussioner 
(Olve et al, 1999, s 228 ff). I dessa handlingar ingår ofta att förändra beteendet eller 
utveckla vissa kompetenser. 
 
Enligt Olve et al (1999, s 231) ska ett välutvecklat balanserat styrkort skapa 
förutsättningar för återkoppling och lärande. Företagets strategi ska inte betraktas som 
given. Med återkoppling och lärande avses att den nuvarande strategin ska ifrågasättas. 
Detta görs genom att kontrollera mätvärden mot mått och korrigera där så behövs. Den 
lärande organisationen behöver rutiner och seder för att fånga in förändringar i 
omvärlden, kunna analysera och anpassa sig till dessa förändringar. Det måste också 
finnas metoder för att mäta om och hur företagets lärande och kompetenser utvecklats.  
 
Ett effektivt styrkort måste kontinuerligt fyllas med aktuell och verksamhetsnära 
information. Olve et al (1999, s 214) säger att nya prestationsmått innebär att nya 
mätsystem måste tas fram. Det kan i början krävas mycket manuellt arbete för att få 
fram värden för de aktiviteter som ska mätas. Företaget bör därför så snart som möjligt 
utveckla system och rutiner både för att samla in och kommunicera denna information  
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till alla medarbetare och partners. Mätningarna kan då göras automatiskt och 
medarbetarna behöver inte lägga ner tid på att notera t ex hur länge ett kundsamtal tar.  
 
Visionen och strategin är utgångspunkterna men om inte det kommuniceras ut till 
medarbetarna är det svårt att uppnå de förändringar som behövs för att företaget ska bli 
framgångsrikt.  
 
För att skapa en bra grogrund för nya initiativ måste individerna i organisationen själva 
kunna stämma av sin prestation och värdera sin utveckling. Olve et al (1999, s 237 ff) 
menar att det måste finnas en struktur och ett system som möjliggör mätning av den 
egna prestationen. Denna mätning ska inte i första hand användas för att ledningen ska 
kontrollera medarbetarna utan den ska fungera som en möjlighet för medarbetarna att 
tillsammans med närmaste chef diskutera åtgärder för förbättring. 
 

3.5 Teori och praktik – ett oförenligt par? 
 
Enligt Ax et al (2002, s 90 ff) uppmärksammades det i början av 1980-talet att det finns 
skillnader mellan ekonomistyrning i teori och i praktik, vilket benämns gapet mellan 
teori och praktik. Studier har visat att de metoder som enligt teorin bör användas i olika 
situationer många gånger inte används i företagen. Detta är en viktig iakttagelse och 
gapet motiverar en stor försiktighet eftersom varje företag måste utgå från sin specifika 
situation. 

Många forskare tycks dock inte bry sig om gapet utan fortsätter som tidigare med 
kategoriska uttalanden om vilka metoder som ska användas. Uttalanden görs om att 
företag inte arbetar med ”rätt metoder”. Detta tillbakavisas med argument som ”om de 
metoder som förespråkas verkligen hade något att tillföra, skulle användningen av dem 
vara mer utbredd”.  

Det har presenterats flera förklaringar till gapet mellan teori och praktik. Enligt Ax et al 
(2002, s 90 ff) är några vanliga orsaker att det finns en tids eftersläpning mellan 
utveckling av teori (metoder) och införande i praktiken eller att man i praktiken har 
alltför liten kunskap om teorin. Vidare menar de att teorin inte fångar in den verklighet 
som man i praktiken upplever och kostnads- och nyttokriteriet beaktas inte i tillräckligt 
stor utsträckning i teorin. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi de empiriska data vi samlat in. För att underlätta för läsaren 
har vi så långt möjligt använt samma rubriker som i teorikapitlet. Vi börjar med en 
beskrivning av vårt fallföretag och dess organisation. Sedan följer avsnitt om 
ekonomistyrning, balanserat styrkort och införande, återkoppling och lärande. Vi 
avslutar med sammanfattningar av de empiriska data vi fått från intervjuer och 
frågeguider. 
 

4.1 FöreningsSparbankens historia 
 
FöreningsSparbanken har sitt ursprung i sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och 
från kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet. Banken bildades 1997 genom 
en fusion mellan Sparbanken Sverige, börsintroducerad 1995, och Föreningsbanken, 
börsintroducerad 1994. Sparbanken Sverige hade då bildats genom sammanslagning av 
de tolv största regionala sparbankerna och Sparbankernas Bank, 1991. Föreningsbanken 
uppstod då 12 regionala föreningsbanker gick samman till Föreningsbankernas Bank i 
början av 1990-talet (FöreningsSparbankens årsredovisning, 2004). 

4.1.1 FöreningsSparbanken idag 
 
FöreningsSparbanken har ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Den 
har samarbete med fristående sparbanker och delägda banker. Idag finns i Sverige 81 
Sparbanker och sju sparbanker ombildade till aktiebolag. FöreningsSparbanken har ett 
samarbetsavtal med 86 av dessa. Samarbetet innebär att sparbankerna säljer 
FöreningsSparbankens produkter och tjänster under ett gemensamt varumärke, 
Kopparmyntet. FöreningsSparbanken ISO 14001-certifierades 2003 som den första 
börsnoterade nordiska bankkoncernen. 
 
FöreningsSparbankens affärsidé är att erbjuda ett kundanpassat, lättanvänt och komplett 
utbud av finansiella produkter och tjänster som ger kunderna ett uthålligt ekonomiskt 
mervärde. Banken ska uppfattas som det självklara alternativet för alla kunder: 
privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer. 
 
FöreningsSparbankens vision är att vara den ledande nordisk-baltiska banken. För 
kunderna innebär visionen att de efter sina förutsättningar ska erbjudas möjlighet att 
tillgodose alla sina finansiella behov. För aktieägarna skall strävan mot visionen 
innebära en stabil och konkurrenskraftig värde- och utdelningstillväxt. För 
medarbetarna ska banken skapa möjligheter till egen utveckling och trygghet. Banken 
ska uppfattas som en ansvarsfull samhällsmedborgare. 
 
Strategin i Sverige: Den svenska marknaden är basen och hemmamarknaden för 
FöreningsSparbankens verksamhet. FöreningsSparbanken ska vara en 
fullsortimentsbank med en stark lokal närvaro över hela landet genom ett eget 
kontorsnät och delägda banker. FöreningsSparbanken ska erbjuda kunder i alla 
kundsegment ett attraktivt utbud av finansiella produkter och tjänster. Ökad 
kundnöjdhet är ledstjärnan i FöreningsSparbankens strategiska inriktning. 
 
Styrelsen har lagt fast en strategisk inriktning för koncernen fram till 2007. Strategin, 
som i väsentliga delar börjat omsättas i praktisk handling, syftar i korthet till att  
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bibehålla eller stärka bankens positioner inom traditionella kärnområden och samtidigt 
öka marknadsandelarna inom områden med stora tillväxtmöjligheter. Utgångspunkten 
är ökad kundorientering, att säkerställa att bankens verksamhet i alla delar utgår från 
kundernas önskemål och behov i fråga om såväl distributionsformer som produkter och 
tjänster. 

4.1.2 FöreningsSparbankens organisation 
 
FöreningsSparbanken är organiserad i ett antal rörelsegrenar, där Svensk kontorsrörelse 
är en del. De övriga rörelsegrenarna kan ses i nedanstående figur och information om 
dessa finns i Årsredovisningen 2004. Figur 2 visar organisationsschema för 
rörelsegrenarna. 

 
Figur2.FöreningsSparbankens rörelsegrenar (Källa: Årsredovisning 2004, s 32). 

 

I Svensk kontorsrörelse ingår försäljningsorganisationen på den svenska marknaden. 
Genom sina 492 kontor i Sverige har FöreningsSparbanken det största kontorsnätet på 
den svenska bankmarknaden. Figur 3 visar organisationsschema för Norra regionen, 
Lokalbank Luleå. De personer vi intervjuat har sina befattningar i de gråmarkerade 
rutorna. 

 
Figur 3. Efter ”Organisationsschema, Norra regionen, Lokalbank Luleå” (Källa: Internt 
material, FöreningsSparbanken). 
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4.2 Ekonomistyrning 
 
Avsnitten om ekonomistyrning och balanserat styrkort är hämtade ur boken ”Verktyg 
för framtiden”. Hänvisningar kommer därför inte att sättas ut i löpande text. 

Under 1980-talet började omvärlden förändras då betydande avregleringar kom och 
konkurrensklimatet hårdnade. Under åren 1988 - 1989 började problemen med snabba 
omvärldsförändringar skaka sparbankerna. Sparbankerna – en brokig sammanslutning 
av tolv banker och 13 000 anställda – befann sig i en brytpunkt mellan två världar, den 
gamla välkända där de varit framgångsrika och den nya med mycket snabba 
omvärldsförändringar. Hösten 1991 slog bankkrisen till i Sverige, situationen på 
finansmarknaden var den värsta sedan 1930-talet. Under 1991 stod det klart att 
Sparbanksrörelsen stod inför sin största kris i modern tid till följd av kreditförluster. 
Göran Collert, dåvarande VD, fick därför den 19 december 1991 i uppdrag att 
tillsammans med en projektgrupp ta fram ett nytt förslag på strategi och struktur för 
Sparbanksgruppen och Första Sparbanken. Gruppen insåg att förändringsprocessen 
måste bli djupgående och att den centraliseringsprocess som pågått under några 
årtionden måste struktureras om till 1990-talets avreglerade, öppna och 
internationaliserade konkurrensmiljö. En ny bank skulle skapas.  
 
Den nya organisationen måste bygga på den ständiga förändring av marknad och kunder 
som är dagens verklighet. Därför måste sparbanken i praktisk handling lämna den gamla 
och gå in i den nya förändringslogiken. Visionen för banken blev att skapa en bank 
organiserad för långsiktig överlevnad i en omvärld utan stabila förhållanden. 
Projektgruppen från Sparbanken Sverige påbörjade tillsammans med konsulter från 
dåvarande SIFO/SMG förändringsarbetet. Under sex månader gjordes därför en 
grundlig analys för att skaffa kunskap om bankens omvärld, om den egna 
organisationen och medarbetarna, om konkurrenter och kunder.  
 

4.3 Det balanserade styrkortet 
 
Omvärldsanalysen visade att det inte längre var möjligt att använda de gamla 
modellerna för att beskriva det nya näringslivet och samhället. Ett kännetecken för 
framgångsrika storföretag var att ansvar och befogenheter på allvar hade förts ut till 
medarbetarna. Utifrån analysen togs ett förslag fram som i augusti 1992 presenterades 
för styrelsen, och strategier fastslogs. Affärsidén och strukturen bestämdes i stort. 
Banken skulle decentralisera och organiseras i enbart två nivåer, koncernledning och 
lokala sparbanker. Därför behövdes ett nytt styr- och informationssystem som kunde ge 
både företagsledning och varje resultatenhet beslutsunderlag. De lokala enheterna skulle 
dels självständigt kunna hantera sin lokala marknad, dels vara ordentligt integrerade i 
koncernen för att undvika den splittring som tidigare funnits. Tidigt bestämdes också att 
organisationen skulle vara dynamiskt lärande. 
 
Analysen visade också att en framgångsrik bank måste organiseras kring immateriella 
tillgångar som kunskap och kunder. Bankens produkter och tjänster måste kunna 
leverera mycket mer värde till kunden än tidigare. I mötet med kunden ställs därmed 
ökade krav på bankens medarbetare. Och dessa behov måste kunna tillgodoses direkt på 
varje bankkontor. Bankens tjänster måste bli alltmer kunskapsintensiva, vilket leder till 
radikalt förändrade och ökade krav på kompetens för bankens medarbetare. I bankens 
omvärldsanalys skärptes medvetenheten om betydelsen av att lära sig snabbare än 
konkurrenterna. De flesta styrtal i traditionell styrning baseras på hårda tillgångar, de 
immateriella tillgångarna beaktas sällan. Det gör att styrning av företaget blickar bakåt.  
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För att få långsiktig lönsamhet måste styrsystemet fånga upp signaler om hur de 
ekonomiska målen ska uppnås och då blir de immateriella tillgångarna centrala. Det 
behövs framåtriktade styrtal eftersom dagens lönsamhet inte ger besked om framtida 
konkurrenskraft. I informationssamhället är kundbasen och kompetensbasen, företagets 
nycklar till långsiktig lönsamhet. Det är i relationen mellan kundbas och kompetensbas 
som värde skapas. Sparbankerna kallade denna modell kärnkonceptet. Se figur 4 nedan. 
 

Kundbas Kompetensbas

Lönsamhet

Relation

Kvalitet

Behov

VärderingarVärderingar

Strategi/Livsstil Strategi

Beteenden/Val Kundlöften

Produkter och Service

 
 
Figur 4. Kärnkonceptet. (Källa: Ennerfelt, Paltschik & Tillberg, Verktyg för framtiden, 
1996, s 35). 

Denna teoretiska modell måste i praktisk företagsledning kunna mäta, styra och jämföra 
de tre faktorerna kompetens, kund och lönsamhet. Om dessa mätningar lyckades skulle 
bankledningen ha ett effektivt verktyg för att samordna förbättringsarbetet med 
marknad, personal och lönsamhet i hela koncernen. Det återstod att finna nyckeltal. 
Informationen i styrsystemet skulle spegla dåtid (ekonomiskt resultat), nutid 
(balansräkning) och framtid (investeringar i materiella och immateriella tillgångar). 
Bankens nya styrsystem kallades Verktyg för framtiden. I arbetet med Sparbanken växte 
det fram en insikt om att banken skulle utvecklas och styras utifrån de tre 
dimensionerna i kärnkonceptet – kundernas behov, medarbetarnas kompetens och 
lönsamheten. 
 

4.4 Införande, återkoppling och lärande 

4.4.1 Presentation av respondenter 
 
Kari Erkheikki, anställd i företaget sedan 1981, arbetar halvtid som chef för Private 
Banking och halvtid som affärscontroller med inriktning på verksamhetsstyrning. 
Befattningarna finns inom Svenska kontorsrörelsen, Norra regionen i lokal bank Luleå 
där han ingår i ledningsgruppen. Erkheikki har tidigare varit anställd som 
koncerncontroller i fyra år.  Som chef för Private Banking består arbetsuppgifterna av 
kvalificerad rådgivning till förmögna privatpersoner och företag med inriktning mot 
kapitalförvaltning. Den andra halvtiden består av verksamhetsstyrning och uppföljning 
inom lokal bank Luleå. Dessa arbetsuppgifter innebär att styra verksamheten mot 
långsiktigt hög lönsamhet, mot de uppsatta målen och också försöka bidra till att 
förtydliga bankens vision och strategi. Varje kontor/affärsområde har egna styrkort. 
 
Staffan Nilsson, anställd i företaget sedan 1990 arbetar som kontorschef i lokal bank i 
Kiruna. Han har även ansvaret för kontoret i Vittangi, vilket är ett kontantlöst kontor. 
Kirunakontoret har tio anställda varav en person arbetar på kontoret i Vittangi.  
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Verksamheten består av att tillhandahålla banktjänster i ett så kallat 
”fullsortimentskontor” för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och 
organisationer. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att leda medarbetarna och ansvara 
för verksamheten.  

4.4.2 Intervju med Kari Erkheikki 
 
Erkheikki berättar att ekonomistyrningen i FöreningsSparbanken grundas på enhetliga 
styr- och redovisningsprinciper för samtliga affärsenheter i koncernen. Samma 
redovisningsprinciper tillämpas i den interna uppföljningen som i den legala 
rapporteringen. Affärsenheternas resultat summeras tillsammans med stabs- och 
stödenheternas resultat till koncernens resultat. Kundintäkter, affärsvolymer och 
eventuella kreditförluster redovisas hos den enhet som har kundansvaret för respektive 
kund, vilket i Sverige i normalfallet är en lokal bank. Kundansvarig enhet betalar i 
normalfallet självkostnadsbaserad ersättning till den enhet som hanterar/administrerar 
produkten. Strategisk planering görs för tre år men anpassas hela tiden med hänsyn till 
utvecklingen. Budgetering och verksamhetsplanering sker varje år. Erkheikki säger att 
alla i företaget bör känna till affärsidé, mål, vision och strategi. Minst en gång om året 
sker en genomgång av dessa med alla medarbetare. Det sker i samband med den årliga 
affärs- och verksamhetsplaneringen där även budgetering ingår. Alla i ledande 
befattningar ska ha dem i åtanke vid beslut.  
 
Erkheikki berättar om styrmodellen som används på FöreningsSparbanken. Han 
förklarar att de tre framgångsfaktorerna är marknadskapital, lönsamhet och 
humankapital. Lönsamheten påverkas av effektivitet, marknadsfaktorer och risken 
företaget kalkylerar med. Humankapitalet påverkas av bland annat ledarskapet. Alla tre 
faktorerna påverkar och påverkas av företagets profil, produkternas kvalitet och miljön. 
Sambandet mellan de tre delarna kan utläsas som: högre kompetens hos humankapitalet 
ger högre värde för kunden, högre kundvärde ger större lönsamhet vilket i sin tur ger 
möjlighet till investeringar i högre kompetens för humankapitalet. Det visar att det 
behövs balans mellan delarna och att det är viktigt att ta hänsyn till alla delar. Figur 5 
nedan visar hur styrmodellen ser ut. 
 

Marknadskapital /
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Figur 5. Efter ”Framgångsmodellen” (Källa: FöreningsSparbanken, internt material). 
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Det balanserade styrkortet finns som Bilaga C. Införandet av balanserat styrkort har 
påverkat alla som arbetar i koncernen. I rollen som affärscontroller gör Erkheikki 
uppföljningar av de 12 kontoren. Styrkortet har därför större betydelse för honom 
eftersom han arbetar med verksamhetsstyrning. Erkheikki hade inte hört talas om 
styrkortet innan han kom i kontakt med det på FöreningsSparbanken. När han först 
hörde talas om det balanserade styrkortet så fann han det svårt att förstå vilket värde 
verktyget skulle kunna ha. Det tror han tyvärr fortfarande gäller för alla som inte sätter 
sig ordentligt in i hur styrkortet fungerar. Det behövs tid till att fundera och diskutera 
runt sambanden mellan de olika delarna. Den som läser styrkortet måste allvarligt ta till 
sig resultatet och inte hitta ”bortförklaringar” till varför det ser ut som det gör. Vidare 
anser han att man måste tänka i banor som, vad är det som gör att våra medarbetare eller 
våra kunder tycker som de gör? Han anser att styrkortet är ett bra verktyg om det är rätt 
uppbyggt och mäter det man vill mäta.  
 
Erkheikki använder styrkortet varje månad när styrtalen/nyckeltalen i den uppdateras. 
Mer djupgående analyser görs i samband med verksamhetsplanering och budgetering 
samt när nya utfall från medarbetar- och kundenkäten redovisas i den. Styrkortet 
används som huvuddokument vid uppföljning. Lönsamheten följs upp varje månad. 
Kund- och medarbetarnöjdheten följs upp i samband med enkätundersökningar minst en 
gång om året. Uppföljningen av lönsamheten är omfattande. Den dokumenteras 
övergripande på två sidor i form av en resultat- och balansräkning. Dessa kan sedan 
brytas ner, ända ner till kontonivå vilket ger en redovisning på upp till ett hundratal 
sidor. Programvaran Microsoft Excel ligger till grund för systemet som används. 
Dokumentation om kund- och medarbetarnöjdhet omfattar cirka 80 sidor. 
 
Största nyttan med styrkortet anser han är att den på ett relativt enkelt och tydligt sätt 
visar statusen på en enhet eller ett företag. Erkheikki menar att det går att kortsiktigt 
maximera något av delarna (kundnöjdhet, nöjda medarbetare eller resultat) men det 
intressanta och viktiga är att få fram hur företaget når bra utfall (balans) inom alla delar. 
Styrkortet visar hela tiden om företaget är på rätt väg eller inte, och var de i så fall 
behöver korrigera färdriktningen. Erkheikki har inte kommit på några negativa effekter 
med det styrkort som FöreningsSparbanken använder. Det viktiga anser han är att 
styrkortet innehåller rätt styrtal/nyckeltal och att kund- och medarbetarenkäterna 
innehåller rätt frågor. Det måste gå att läsa ur styrkortet vad som styr verksamheten åt 
rätt håll. Rätt håll i hans ögon är mot långsiktigt hög lönsamhet, och det uppnås inte 
utan nöjda kunder och nöjda medarbetare. Erkheikki säger att det är viktigt att styrkortet 
inte hamnar i en pärm utan att det måste användas och levandegöras. Han anser att 
styrkortet varit värt allt arbete som lagts ner på det, men han tror att användningen av 
styrkortet förmodligen varierar mellan kontoren.  
 
Erkheikki utgår ifrån att styrkortet kommer att utvecklas ytterligare. Framför allt så 
måste det hela tiden anpassas till att ha rätt styrtal/nyckeltal och ge beslutsfattare 
möjligheter att styra verksamheten i rätt riktning. De individuella styrkorten är på väg 
att införas för vissa yrkesroller redan i år, men planen för hur information och 
utbildning av medarbetarna ska göras är inte fastställd ännu. Erkheikki säger att vid 
förändringar av detta slag är medarbetarna alltid med via något som banken kallar för 
”handslaget”. Processen innebär dock inte att alla medarbetarna tillfrågas om just ett 
styrkort eftersom detta skulle vara en omöjlighet i en koncern av denna storlek. Varje 
affärsområde har egna fackliga representanter. Dessa utser sedan sinsemellan en person 
som representerar personalen i ledningsgrupp och styrelse. Detta kallas IDA, vilket står  
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för insikt, delaktighet, ansvar och det innebär att fackliga representanter deltar i 
diskussioner från start istället för att ha förhandlingar efter att beslut är fattat.  
 
Övergripande redovisning om resultaten finns på intranätet. Samma verktyg används i 
hela den svenska delen av koncernen, från koncernledning ner till medarbetare på 
kontoren. Alla på företaget får ta del av information om styrkortet även om det är mer 
djupgående diskussioner på chefsnivån. Minst en gång i månaden ges återkoppling i 
samband med verksamhetsuppföljning av varje enhet. På varje kontor är det sedan 
kontorschefens uppgift att informera, förklara och diskutera med personalen. Erkheikki 
tycker att verksamhetsstyrningen överlag uppfattas positivt på kontoren. 
Årsredovisningen innehåller en del övergripande informationen såsom kundnöjdhet och 
humankapitalets utveckling. Den innehåller även information över vissa av styrtalen. 

4.4.3 Intervju med Staffan Nilsson 
 
Länsövergripande har styrkortet funnits i cirka ett år. Eftersom styrningen med 
balanserat styrkort på kontorsnivå är nytt från februari i år, är det ännu svårt att se 
förändringar. Nilsson känner inte exakt till varför balanserat styrkort har införts, 
eftersom det har funnits på högre nivå mycket länge. Styrkortet är framtaget på 
koncernnivå. Förmodligen infördes det för att få en effektivare kontroll och styrning av 
verksamheten. De förväntningar som fanns var att få ett verktyg som gör prestationerna 
mer synliga och därmed lättare att analysera verksamheten. Innan balanserade styrkortet 
infördes på kontorsnivå hade han inte alls hört talas om det. Bankens affärsidé bör alla 
känna till eftersom det är en del av arbetsuppgifterna.  
 
Eftersom styrkortet är nytt för kontoret kan Nilsson ännu inte bedöma värdet av det, 
men han anser att det är ett steg i rätt riktning. Arbetet med styrkortet tar mer tid i 
början då man skall sätta sig in i hur det fungerar, varför det i dag tar en hel del av hans 
tid. Nilsson säger att styrkortet på hans enhet benämns styrkortet eller enbart styrkort. 
Det är ett dokument där perspektiven, lönsamhet, försäljning, risker, kunder och 
medarbetare är angivna. Kontoret rankas och jämförs med de ca 140 kontor som ingår i 
gruppen med samma karaktär. Beroende på resultat placeras kontoret i någon av de tre 
rankningsskikten, första, andra eller tredje skiktet. Det finns en detaljerad manual om 
hur styrkortet fungerar och själva filosofin bakom styrkortet. Styrkortet skall vara till 
nytta och skapa mervärde för aktieägare, kunder och andra intressenter.  
 
Uppföljning av kontorets resultat sker en gång i månaden för att se utvecklingen. 
Samtliga medarbetare är med vid genomgången av kontorets resultat. Det som varit 
mindre bra analyseras och förslag på lösningar diskuteras. Uppföljningar går bättre att 
genomföra nu med hjälp av styrkortet. När det gäller styrkortet så är alla delar viktiga 
för att det ska kunna fungera i verksamheten. Den viktigaste framgångsfaktorn är 
lönsamhet, men mätningar sker även av kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. På ett sätt 
är det lättare att följa upp resultat då det finns olika rapporter att ta ut och man kan göra 
jämförelser med likartade kontor. Det skall göras en gång i månaden. Alla får ta del av 
information, till exempel får de som jobbar med företagskunder viss information och de 
som har privatkunder får information som berör dem. Innan införandet av styrkortet 
utsågs ”pilotbanker” som testade nyheten. Pilotbankerna har varit olika stora och funnits 
på olika orter. Däremot har inte enskilda medarbetare tillfrågats. Medarbetargruppen 
som först kommer att få information och utbildning är företagsrådgivarna. Detta 
kommer att ske via en interaktiv utbildning. Nilsson vet inte idag när dessa medarbetare 
får sina individuella kort.  
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Nilsson anser att det finns förändringar att göra i styrkortets parametrar. Det kan 
innebära att på sikt kunna mäta till exempel medarbetarnöjdhet oftare. Idag justeras 
nyckeltalen för medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet en gång per år. Övriga parametrar 
skiftar från månad till månad. Största nyttan med styrkortet anser Nilsson är att det har 
blivit lätt att läsa av resultat och göra uppföljningar och det går snabbare att ringa in 
avvikelser. Man behöver inte läsa siffermaterial på flera sidor. Om det med underlag av 
tidigare resultat i styrkortet visar att intäkterna har minskat måste man ta reda på 
orsakerna till minskningen. Vad är det som orsakar minskning? Är det räntemarginaler 
eller provisioner? Det som man kan skall åtgärdas. Det som nu är viktigast är att lära sig 
tolka och förstå den övergripande bilden. Viktigt är också att förmedla resultaten på ett 
pedagogiskt bra sätt och hitta ett bra sätt att diskutera, justera och åtgärda. 
Förhoppningsvis blir det lättare att genomföra utvecklingssamtal och ge återkoppling på 
utfört arbete. Man måste förstå nyttan med styrkortet för att kunna använda det på rätt 
sätt och vidta förändringar som behövs. Om resultatet visar att allt är bra, så är det bara 
att arbeta vidare och sträva efter att bibehålla och förbättra resultaten. Styrkortet är till 
stor hjälp med att snabbare kunna ”analysera” var en eventuell avvikelse finns.  
 
När styrkortet kommer på individnivå, får alla berörda en egen kundbas att utveckla. 
Det kan ge frihet att själv bestämma exempelvis om en kund får telefonbanken eller 
Internet. Medarbetaren skall bearbeta kundbasen och vid uppföljningssamtal redovisa 
hur kundbasen utvecklas. Därigenom kan man månad för månad se hur kundbasen 
utvecklas. Styrkortet bidrar till att tydliggöra resultat som annars kan vara svårt att 
visualisera. Det kommer att bli synligt vad som har åstadkommits, när det kommer på 
medarbetarnivå. Det blir väldigt tydligt vad man gör och inte gör. Detta kan skapa oro 
om det till exempel finns mycket som är negativt redovisat i styrkortet. Verksamheten 
fungerar inte om medarbetarna har en negativ inställning till sin arbetsuppgift eller till 
styrkortet. Det sker ingen försäljning om medarbetare och/eller kunder är missnöjda. Då 
kommer man ingenstans. Det är viktigt att medarbetarnas mål överensstämmer med och 
bidrar till enhetens mål. Medarbetarna sätter redan idag sina egna mål och uppföljning 
av dem sker samtidigt med uppföljning av kontorets mål. Det är viktigt att man sätter 
realistiska mål men det är inte säkert att alla uppnår dem. Med styrkortet på individnivå 
kommer det att synliggöras och det kommer att bli ett ökat krav på individen. 
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4.4.4 Medarbetarnas svar på våra frågor 
 
Alla tillfrågade medarbetare känner till innehållet i företagets affärsidé, dock inte 
ordagrant. Svar vi fick var t ex ”Vi ska vara en bank för var och en och det självklara 
alternativet för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner, landsting och 
lantbruk” och ”… utgå från de kundbehov och affärsmöjligheter som identifieras i 
bankens kontorsrörelse och övriga försäljningskanaler”. 
 
Vi frågade vad de vet om företagets balanserade styrkort. Ingen av de tillfrågade visste 
om att namnet på styrkortet är ”Framgångsmodellen”. Samtliga använder namnet 
styrkortet. Alla vet att det är ett system för mätning och uppföljning av kontorets och 
medarbetarnas prestationer. De visste även att syftet med balanserade styrkortet är att få 
en helhetsbild av lönsamheten och kontorets prestation jämfört med andra jämförbara 
enheter. De kan utifrån styrkortet även se på vilket sätt de kan bidra till positiv 
utveckling och måluppfyllelse. Det är lättare att se hur utvecklingen går i förhållande till 
andra kontor och lokalbanken eftersom det inte är så mycket intetsägande siffror som 
med den vanliga månadsstatistiken. 
 
De medarbetare vi frågat kommer alla att erhålla individuella styrkort under detta år. 
Införandet har av olika medarbetare mottagits på olika sätt, en del har redan accepterat 
tanken, andra har inte kommit lika långt. Alla tycker att det ska bli intressant, men 
uttrycker samtidigt farhågor om att det kommer att användas för kontroll. Funderingar 
finns även om alla de arbetsuppgifter som måste utföras men inte syns i mätningarna. 
De arbetsuppgifterna är viktiga för att kunden ska uppleva tjänstekvaliteten positivt och 
i längden påverkar det lönsamheten.  
 
Information till medarbetarna ges en gång i månaden, då resultaten presenteras och 
diskuteras. Vidare finns även en individuell uppföljning till exempel vid lönesamtal. 
Största fördelarna med styrkortet anser medarbetarna är att de får en bättre helhetsbild 
av bankens lönsamhet eftersom alla nyckeltal och försäljningssiffror finns på ett och 
samma dokument.  
 
Medarbetarna uttrycker farhågor med styrkortet som att det skapar stress och press på 
personalen. Alla mätningar bygger på statistik som utgår från att alla har samma 
förutsättningar vilket inte överensstämmer med verkligheten. De anger också att 
styrkortet känns statiskt eftersom mätning av kundnöjdhet sker endast en gång per år, 
det borde göras månadsvis eftersom man då fångar upp variationer snabbare.  
 
Förhoppningarna är att styrkortet inte ska användas enbart som ett kontrollverktyg för 
närmaste chef att bedöma den enskildes prestationer. Istället ska det användas som ett 
hjälpmedel för att analysera och diskutera kontorets status. Som med all information så 
gäller det att kommunikationen till medarbetarna fungerar så att det blir tydligt vad som 
förväntas av dem. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri mot de teorier vi har i vår 
referensram. För att underlätta för läsaren har vi så långt det är möjligt använt samma 
rubriker som i teorikapitlet.  
 

5.1 Ekonomistyrning 
 
Företagens omvärld började förändras under 1980-talet, betydande avregleringar kom 
och konkurrensklimatet hårdnade även för banker. 1991 slog bankkrisen till i Sverige, 
situationen på finansmarknaden var den värsta sedan 1930-talet. Detta stämmer väl med 
Kaplan och Nortons (1997) åsikter om att industrisamhällets reglerade tjänsteföretag är 
föråldrade. Informationssamhällets konkurrensmetoder ersätter industrisamhällets. 
 
Sparbanken Sverige som bildades 1992 insåg att företaget måste förändras. De insåg att 
förändringen måste gå på djupet och innebära både ny strategi och struktur. En lång rad 
företagsfusioner med åtföljande centralisering måste brytas och företaget måste 
decentraliseras. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att företagens anpassningsförmåga 
ställs på prov i tider av förändring. Ett sätt att öka anpassningen mot omgivningen kan 
enligt Abrahamsson (2000) vara att förändra organisationsstrukturen. 
 
Den projektgrupp som bildades i Sparbanken Sverige insåg att för att kunna överleva 
måste den nya organisationen bygga på den ständiga förändringen av marknad och 
kunder som är dagens verklighet. Kaplan och Norton (1997) bekräftar detta då de menar 
att det behövs en konkurrensmetod som syftar till att förbättra kundrelationer. Det krävs 
även en anpassning av produkter och tjänster så de överensstämmer med kundernas 
behov. 
 

5.2 Det balanserade styrkortet 
 
Projektgruppen började med att ta fram en affärsidé och att bestämma strukturen i stort. 
Sparbanken skulle decentraliseras och organisationen bestå av endast två nivåer, 
koncernledning och lokala sparbanker. Abrahamsson (2000) menar att en god 
organisationsstruktur är en förutsättning för att utnyttja resurserna rätt och för att uppnå 
önskade mål.  
 
I och med decentraliseringen behövdes ett nytt styr- och informationssystem som kunde 
ge både företagsledning och varje resultatenhet beslutsunderlag. De lokala enheterna 
skulle dels självständigt kunna hantera sin lokala marknad, dels vara ordentligt 
integrerade i koncernen för att undvika den splittring som tidigare funnits. Abrahamsson 
(2000) menar att det uppstår behov av samordning när arbetet fördelas. Genom detta får 
vissa personer ansvar och befogenheter att samordna verksamheten.  
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Bankens nya styrsystem måste fånga upp signaler om hur de ekonomiska målen ska 
uppnås och då blir de immateriella tillgångarna centrala. De flesta styrtal i traditionell 
styrning blickar bakåt. Det behövs framåtriktade styrtal eftersom dagens lönsamhet inte 
ger besked om framtida konkurrenskraft. Det är i relationen mellan kundbas och 
kompetensbas som värde skapas. De finansiella måtten visar effekter av redan tagna 
beslut och ger inte tillräckligt underlag för långsiktig strategisk inriktning enligt Olve et 
al (1999). Kaplan och Norton (1997) anser att de finansiella nyckeltalen inte är 
tillräckligt för att styra och följa upp de aktiviteter som krävs av informationssamhällets 
företag för att skapa ett framtida värde. De menar vidare att det idag är nödvändigt att 
tillvarata företagets immateriella resurser på ett bättre sätt än tidigare.  Idag måste alla 
medarbetare ha en högre kompetens och på något sätt bidra till företagets lärande. 
 
I arbetet med Sparbanken beslutades det att banken skulle utvecklas och styras utifrån 
de tre dimensionerna i kärnkonceptet – kundernas behov, medarbetarnas kompetens och 
lönsamheten. Samuelsson (1997) menar att styrning i tjänsteföretag handlar om mer än 
bara styrning med finansiella nyckeltal. I företaget måste också skapas mål och mått 
som visar hur företagets kärnkompetens utvecklas. Ax och Bjørnenak (2004) menar att 
medarbetarperspektivet fått en sådan tyngd i den svenska modellen av balanserat 
styrkort på grund av den svenska arbetslivskulturen.  
 
I mötet med kunden ställs ökade krav på bankens medarbetare. Den teoretiska 
styrmodellen måste i praktisk företagsledning kunna mäta, styra och jämföra de tre 
faktorerna kompetens, kund och lönsamhet. Informationen i styrsystemet ska spegla 
dåtid (ekonomiskt resultat), nutid (balansräkning) och framtid (investeringar i materiella 
och immateriella tillgångar). Kaplan och Norton (1992) menar att traditionell styrning 
inte alls tar hänsyn till de kunskaper och kompetenser som dagens företag försöker 
bemästra. Enligt Olve et al (1999) bygger det balanserade styrkortet på tre 
tidsdimensioner, igår, idag och imorgon. Härigenom breddas företagets fokus och det 
blir relevant att kontinuerligt följa upp både finansiella och icke-finansiella nyckeltal.  
 
I FöreningsSparbankens Årsredovisning för 2004 berättas att styrelsen har lagt fast en 
strategisk inriktning för koncernen fram till 2007. Utgångspunkten för strategin är ökad 
kundorientering, att säkerställa att bankens verksamhet i alla delar utgår från kundernas 
önskemål och behov i fråga om såväl distributionsformer som produkter och tjänster. 
Olve et al (1999) menar att valet av perspektiv ska baseras på en verksamhetslogik med 
tydligt samband mellan de olika perspektiven och de ska avspegla företagets strategi.  
 
Erkheikki berättar om styrmodellen som används på FöreningsSparbanken. Han 
förklarar att framgångsfaktorerna är lönsamhet, humankapital och marknadskapital. 
Sambandet mellan de tre delarna kan utläsas som: högre kompetens hos humankapitalet 
ger högre värde för kunden, som i sin tur ger större lönsamhet vilket leder till möjlighet 
att investera i högre kompetens för humankapitalet. Det visar att det behövs balans 
mellan delarna och att det är viktigt att ta hänsyn till alla delar. Denna orsakskedja 
överensstämmer med det Kaplan och Norton (1997) säger om ett företags strategi. De 
menar att den ska ses som en uppsättning hypoteser om orsak och verkan. Som exempel 
nämner även de sambanden: Om vi förbättrar medarbetarnas produktkunskaper, så blir 
de mer medvetna om hela det sortiment de har att erbjuda; om medarbetarna har större 
kunskaper om företagets produkter, så blir de effektivare säljare. Om de blir effektivare 
säljare, så ökar den genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer. Enligt 
Nørreklit (2000) är förhållandet mellan perspektiven svårförståeliga och att det som  
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Kaplan och Norton kallar för kausalitet i själva verket är en beskrivning av ömsesidigt 
beroende och att beteendeändring är en process styrd av personens vilja. 
 
Nilsson säger att den fokus som man lägger störst vikt på är lönsamheten, men 
mätningar sker även av kundnöjdhet och av medarbetarnöjdhet. Nilsson menar att det 
inte sker någon försäljning om medarbetare och/eller kunder är missnöjda. Det är viktigt 
att medarbetarnas mål överensstämmer med och bidrar till enhetens mål. Samuelsson 
(1997) anger att det primära målet för den strategiska planeringen är att förbättra 
kundrelationerna, men en kontroll av kostnadsutvecklingen får inte heller försummas. 
Företagens mål uttryckta i termer som hög kvalitet och nöjda kunder leder inte självklart 
till ett bättre ekonomiskt resultat.  Kaplan och Norton (1997) menar att det för samtliga 
icke-finansiella mått i ett styrkort måste finnas samband med de finansiella måtten.  
 

5.3 Införande, återkoppling och lärande 
 
Erkheikki arbetar som affärscontroller med inriktning på verksamhetsstyrning. 
Arbetsuppgifterna innebär att styra verksamheten mot långsiktigt hög lönsamhet, 
uppsatta mål och till ett förtydligande av bankens vision och strategi. En viktig faktor 
vid införandet av ett styrkort är enligt Olve et al (1999) att företaget har en väldefinierad 
vision och strategi. Det är ledningens uppgift att arbeta fram och att kommunicera ut 
denna i organisationen.  
 
Både Erkheikki och Nilsson säger att alla i företaget bör känna till affärsidé, mål, vision 
och strategi. Minst en gång om året sker en genomgång av dessa med all personal. Det 
sker i samband med den årliga affärs- och verksamhetsplaneringen och budgeteringen. 
Alla i ledande befattningar ska ha dem i åtanke vid beslut. Alla tillfrågade medarbetare 
känner till innehållet i företagets affärsidé, dock inte ordagrant. Svar vi fick var t ex ”Vi 
ska vara en bank för var och en och det självklara alternativet för privatpersoner, 
företag, organisationer, kommuner, landsting och lantbruk” och ”… utgå från de 
kundbehov och affärsmöjligheter som identifieras i bankens kontorsrörelse och övriga 
försäljningskanaler”. Den viktigaste nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är 
enligt Samuelson (1997) att affärsidén är väl preciserad. Den har betydelse både för 
framgången på marknaden och för skapandet av företagets interna identitet.  
 
För att förstå styrkortet behövs det tid till att fundera och diskutera runt sambanden 
mellan de olika delarna menar Erkheikki. Den som läser styrkortet måste allvarligt ta till 
sig resultatet och inte hitta ”bortförklaringar” till varför det ser ut som det gör. Nilsson 
anger att arbetet med styrkortet tar mer tid i början då man skall sätta sig in i hur det 
fungerar, varför det i dag tar en hel del av hans tid. Medarbetargruppen som först ska få 
individuella styrkort är företagsrådgivarna. De kommer att få en interaktiv utbildning i 
samband med detta. Olve et al (1999) säger att det är mycket viktigt att arbetet med 
balanserat styrkort har ledningens tydliga stöd och att ledningen engagerar sig i arbetet. 
Företagsledningen måste bidra med de resurser i form av tid och utbildning som krävs.   
 
Alla tillfrågade medarbetare var medvetna om att styrkortet är ett system för mätning 
och uppföljning av kontorets och medarbetarnas prestationer. Syftet med styrkortet 
angav de är att få en helhetsbild av lönsamheten och kontorets prestation jämfört med 
andra jämförbara enheter. Utifrån styrkortet kan de även se på vilket sätt de kan bidra 
till positiv utveckling och måluppfyllelse. Enligt Olve et al (1999) är det viktigt att alla  
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informeras om och förstår sambanden i styrkortet. Om så inte är fallet är risken stor att 
arbetet inte ger önskat resultat.  
 

Erkheikki berättar att ekonomistyrningen i FöreningsSparbanken grundas på enhetliga 
styr- och redovisningsprinciper för samtliga affärsenheter i koncernen. Affärsenheternas 
resultat summeras tillsammans med stabs- och stödenheternas resultat till koncernens 
resultat. Varje kontor/affärsområde har sedan egna styrkort. Olve et al (1999) menar att 
organisationens storlek avgör om det ska finnas ett övergripande styrkort för alla delar, 
eller om det ska brytas ned på mindre enheter. Han menar vidare att erfarenheter visat 
att det som regel krävs nedbrytning till lägre nivåer i organisationen för att styrkortet 
ska fungera optimalt. Om det däremot finns ett tydligt samband mellan de olika 
enheterna är det lämpligast att övergripande strategiska mål är gemensamma.  
 
Strategisk plan upprättas för tre år men anpassas hela tiden med hänsyn till resultaten. 
Budgetering och verksamhetsplanering sker varje år. Erkheikki använder styrkortet när 
styrtalen/nyckeltalen i den uppdateras. Mer djupgående analyser i samband med 
verksamhetsplanering och budgetering samt när nya utfall från medarbetar- och 
kundenkäten redovisas i den. Styrkortet används som huvuddokument vid uppföljning. 
Enligt Olve et al (1999) ska ett välutvecklat balanserat styrkort skapa förutsättningar för 
återkoppling och lärande. Företagets strategi ska inte betraktas som given. Den lärande 
organisationen behöver rutiner och seder för att fånga in förändringar i omvärlden, 
kunna analysera och anpassa sig till dessa förändringar.  
 
Erkheikki säger att uppföljning dokumenteras och övergripande redovisning om 
resultaten finns på intranätet. Samma verktyg används i hela den svenska delen av 
koncernen, från koncernledning ner till medarbetare på kontoren. Alla på företaget får ta 
del av information om styrkortet även om det är mer djupgående diskussioner på 
chefsnivån. Minst en gång i månaden ges återkoppling i samband med 
verksamhetsuppföljning av varje enhet. På varje kontor är det sedan kontorschefens 
uppgift att informera, förklara och diskutera med personalen.  Nilsson har uppföljning 
av kontorets resultat en gång i månaden för att se utvecklingen. Samtliga medarbetare är 
med vid genomgången av kontorets resultat. Uppföljningar är lättare att genomföra nu 
med hjälp av styrkortet. Nilsson menar att det är viktigt att tolka styrkortet rätt och 
förmedla resultaten på ett pedagogiskt bra sätt. Det som nu är viktigast är att lära sig 
tolka och förstå den övergripande bilden av styrkortet samt att förstå nyttan med det. 
Förståelse krävs för att kunna vidta förändringar som behövs. Olve et al (1999) menar 
att förändringar skapas av människorna i organisationen.  Styrkortet fungerar som ett 
språk för diskussioner i företaget men det är människorna i organisationen som ska 
översätta visionerna och strategin till konkreta handlingar. I dessa handlingar ingår ofta 
att förändra beteendet eller utveckla vissa kompetenser. Olve et al menar vidare att 
visionen och strategin är utgångspunkterna men om inte kommunikationen i 
organisationen fungerar är det svårt att uppnå önskade förändringar som behövs för att 
företaget ska bli framgångsrikt.  
  
De individuella styrkorten är på väg att införas för vissa yrkesroller redan i år.  
Erkheikki säger att vid förändringar av detta slag är medarbetarna alltid med via något 
som banken kallar för ”handslaget”. Nilsson säger att medarbetarna redan idag sätter 
egna mål och uppföljning av dem sker samtidigt med uppföljning av kontorets mål. 
Trots att målen är realistiska är det är inte säkert att alla uppnår dem. Med styrkortet på 
individnivå kommer det att synliggöras och det kommer att bli ett ökat krav på 
individen. Olve et al (1999) menar att den lärande organisationen behöver rutiner och  
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seder för att fånga in förändringar i omvärlden, kunna analysera och anpassa sig till 
dessa förändringar. Det måste också finnas metoder för att mäta om och hur företagets 
lärande och kompetenser utvecklats. 
 
Erkheikki hade inte hört talas om styrkortet innan han kom i kontakt med det på 
FöreningsSparbanken. När han först hörde talas om det balanserade styrkortet så fann 
han det svårt att förstå vilket värde verktyget skulle kunna ha. Det tror han tyvärr 
fortfarande gäller för alla som inte sätter sig ordentligt in i hur styrkortet fungerar. Han 
anser att styrkortet är ett bra verktyg om det är rätt uppbyggt. Nilsson hade inte heller 
hört talas om det balanserade styrkortet innan det infördes på kontorsnivå. Enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2002, s 90 ff) finns det skillnader mellan ekonomistyrning i 
teori och i praktik, vilket benämns gapet mellan teori och praktik. Det innebär att det 
finns en tids eftersläpning mellan utveckling av teori (metoder) och implementering i 
praktiken. 
 
Största nyttan med styrkortet anser Erkheikki är att den på ett relativt enkelt och tydligt 
sätt visar statusen på en enhet eller ett företag. Styrkortet ger en bild av om företaget är 
på rätt väg eller inte. Han säger även att det är viktigt att styrkortet inte hamnar i en 
pärm utan att det används och levandegörs. Största nyttan med styrkortet anser Nilsson 
är att det har blivit lätt att läsa av resultat och göra uppföljningar och det går snabbare 
att ringa in avvikelser. Man behöver inte läsa siffermaterial på flera sidor.  Enligt Olve 
et al (1999) är styrkortet ett verktyg för att kommunicera företagets strategi och vision i 
organisationen. Kaplan och Norton (1997) menar att detta stärker den strategiska 
återkopplingen som skapar en lärande organisation, vilket medför att det blir möjligt att 
förändra strategin och anpassa styrningen till aktuell situation. 
 
Erkheikki anser att det viktigaste är att styrkortet innehåller rätt styrtal/nyckeltal och att 
kund- och medarbetarenkäterna innehåller rätt frågor. Nilsson menar att om underlaget 
från tidigare resultat visar att intäkterna har minskat måste man ta reda på orsakerna. 
Det som man kan skall åtgärdas. Styrkortet är till stor hjälp med att snabbare kunna 
”analysera” var en eventuell avvikelse finns. Styrkortet bidrar till att tydliggöra resultat 
som annars kan vara svårt att visualisera. Medarbetarna anger att styrkortet känns 
statiskt eftersom mätning av kundnöjdhet sker endast en gång per år, det borde göras 
månadsvis eftersom man då fångar upp variationer snabbare.  Olve et al (1999) menar 
att det måste finnas en struktur och ett system som möjliggör mätning av den egna 
prestationen. Denna mätning ska inte i första hand användas för att ledningen ska 
kontrollera medarbetarna utan den ska fungera som en möjlighet för medarbetarna att 
tillsammans med närmaste chef diskutera prestationer och utbildningsbehov. 
 
Medarbetarna uttrycker farhågor om att styrkortet kan skapa stress och öka pressen på 
dem. Vidare anser de att alla mätningar bygger på statistik som utgår från att alla har 
samma förutsättningar vilket inte överensstämmer med verkligheten. De medarbetare vi 
frågat kommer alla att få individuella styrkort under detta år. Införandet har mottagits på 
olika sätt, en del har redan accepterat tanken, andra har inte kommit lika långt. Alla 
tycker att det ska bli intressant, men uttrycker samtidigt farhågor om att styrkortet 
kommer att användas för kontroll. Funderingar finns även om alla de arbetsuppgifter 
som måste utföras men inte syns i mätningarna. De arbetsuppgifterna är viktiga för att 
kunden ska uppleva tjänstekvaliteten positivt och i längden påverkar det lönsamheten. 
Enligt Ennerfelt, Paltschik och Tillberg (1996) bestämdes det tidigt att Sparbankens 
organisation skulle vara dynamiskt lärande. Med en lärande organisation menas enligt 
Nationalencyclopedin att ledningen bör utveckla en samlande vision kring  
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organisationens mål, den skall uppmuntra medlemmarna att tillsammans undersöka och 
diskutera samarbete och resultat. Vidare skall organisationen medvetet sträva efter ett 
helhetsperspektiv och stödja laganda.  
 
Erkheikki anser att styrkortet varit värt allt arbete som lagts ner på det, men han tror att 
användningen av styrkortet förmodligen varierar mellan kontoren. Han utgår ifrån att 
styrkortet kommer att utvecklas ytterligare. Nilsson anser att det finns förändringar att 
göra i styrkortets parametrar bland annat vad som gäller till exempel medarbetarnöjdhet. 
Medarbetarna hoppas att det ska användas som ett hjälpmedel för att analysera och 
diskutera kontorets status. Enligt Kaplan och Norton (1993) finns ett behov av icke-
finansiella mått som visar kundnöjdhet, beskriver interna förnyelseprocesser och 
lärandet i organisationen. Svårigheten ligger i att bestämma vad som ska mätas i ett 
företag för att nå de uppsatta målen. Kaplan och Norton (1992) sammanfattar dessa 
svårigheter med orden: ”What you measure is what you get”. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta kapitel finns våra slutsatser i form av svar på våra forskningsfrågor och vårt 
syfte. Slutligen avslutar vi kapitlet med diskussion och förslag till framtida forskning. 
 
Hur använder ett  tjänsteföretag balanserat styrkort för att mäta prestationer? 
 
Styrkortet används för att mäta prestationer. De finansiella prestationerna är lätta att 
mäta eftersom det är hårda värden i form av siffror. Även de icke-finansiella 
prestationerna visas i form av siffror men det är inte lika givet vad som ska mätas. 
Mycket av arbetsuppgifterna ingår inte i de två vanligaste måtten, kundnöjdhet och 
medarbetarnöjdhet. En annan slutsats är att finansiella prestationer mäts oftare än icke-
finansiella. Det kan leda till att man inte hinner fånga upp variationer i mätvärdena 
tillräckligt snabbt, vilket i sin tur gör att nödvändiga anpassningar förbises.  
 
Hur fungerar ett balanserat styrkort som ett hjälpmedel i ekonomistyrningen? 
 
Det balanserade styrkortet är ett hjälpmedel i styrningen och används vid uppföljning av 
verksamheten. En stor fördel med det är den tydliga överblicken över alla 
prestationsmått. Genom detta kan ledaren lätt se balansen mellan alla mått och upptäcka 
negativa förändringar och därigenom lägga in åtgärder snabbt. Svårigheten ligger i att 
lära sig att tolka och förstå informationen som styrkortet ger. Styrkortet används även 
för att styra verksamheten. Styrning i viss riktning kan uppnås genom att lägga stor vikt 
vid de mått som ger den önskade effekten.  Det är dock mycket viktigt att den 
långsiktiga strategin inte åsidosätts. En annan viktig slutsats är att informationen ska 
användas till att hitta orsaker till avvikelser istället för att bortförklara eller ändra på 
måtten. Kommunikationen i företaget underlättas och det ger medarbetarna möjligheter 
att ifrågasätta och diskutera resultaten. Genom att ledningen får återkopplingen från 
medarbetarna skapas möjligheter till en lärande organisation. 
 
Hur motsvarar det balanserade styrkortet det undersökta företagets förväntningar? 
 
Det balanserade styrkortet motsvarar de förväntningar som fanns på ett verktyg för 
styrning och uppföljning.  Tidigare krävde uppföljningar mer tid och resurser och det 
var svårt att föra ut information i organisationen. Idag är det, snabbare, enklare och 
framför allt tydligare för alla, inte enbart ekonomerna. En fara med styrkortet kan vara 
att det används som ett kontrollverktyg istället för ett verktyg som förbättrar och skapar 
samhörighet. Rätt använt är det ett mycket bra verktyg för verksamhetsstyrning och 
uppföljning. 
 

Vårt syfte är att beskriva hur ett tjänsteföretag använder det balanserade styrkortet. 

Slutsatsen av vår studie är att vårt fallföretag använder balanserat styrkort för att mäta 
prestationer. Kompetens och kundperspektiven ägnas inte lika stor uppmärksamhet som 
lönsamheten, vilket kan kopplas till svårigheter att mäta mjuka värden. Vidare används 
styrkortet som ett verktyg för uppföljning och återkoppling av resultat. Återkoppling 
görs på koncern- och kontorsnivå, styrkortet är ännu inte infört på individnivå. Genom 
att använda styrkortet vid uppföljning och återkoppling skapas ett gemensamt språk i 
organisationen. Detta skapar möjligheter till en dynamiskt lärande organisation.  
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6.1 Slutdiskussion  
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera sådant som vi inte direkt frågat om men som vi 
tycker kommit fram i undersökningen. 
 
Vi anser att vårt fallföretag har lyckats med att föra ut strategin i organisationen. 
Analysen visar också att ledningen har förståelse för att processen måste få ta tid och att 
det krävs extra resurser i form av utbildning och stöd. Det gäller att i fortsättningen vara 
vaksam på att kommunikationen även fortsättningsvis finns i alla riktningar, både 
horisontellt och vertikalt. Ledningen måste tillvarata den återkoppling som 
medarbetarna ger. Speciellt anser vi att det är viktigt för icke-finansiella mått. 
Medarbetarnas kundrelationer ger den mest aktuella informationen om vad kunderna 
tycker.  
 
Vi tror att det kan bli svårare att införa styrkort på individnivå än det varit att göra det 
på kontorsnivå. Detta baserar vi på medarbetarnas oro och de indikationer vi fått om att 
de individuella prestationerna då blir transparenta. I Sverige är vi vana vid ekonomiska 
rapporter, lönsamhetsbedömningar och uppföljning på gruppnivå men det är inte lika 
självklart att det ska ske på individnivå.  Vi tror också att laganda och samarbete kan 
försämras då individuella prestationer börjar mätas. En annan effekt kan vara att om det 
individuella styrkortet skapar stress för medarbetarna kan det innebära att sjukfrånvaron 
ökar. 
 

6.2 Metodkritik 
 
För alla arbeten av vetenskaplig karaktär måste man kritiskt granska det egna arbetet. Vi 
anser att de teorier och den metod vi använt har varit relevanta. Vår studie är för 
begränsad för att vara representativ för tjänsteföretag inom banksektorn. Det var inte 
heller syftet med studien. För att kunna generalisera hade vi behövt undersöka fler av 
lokalkontoren inom Norra regionen eller fler banker. Den begränsade tiden på tio 
veckor har inte medgett detta.  
 
Vår tanke från början var att göra studien endast ur ledningsperspektiv, men vi insåg att 
det skulle höja kvalitén om vi lyckades fånga en del av medarbetarnas åsikter. Därför 
kom vår frågeguide till medarbetarna på ett relativt sent stadium i studien. På grund av 
detta har vår empiri inte balans mellan dessa perspektiv. Ledningsperspektivet får därför 
en större tyngd i analysen.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Vår studie har visat att det balanserade styrkortet ännu inte har införts på alla nivåer i 
organisationen. Det skulle vara intressant att om några år göra en uppföljning om hur de 
individuella styrkorten har mottagits av medarbetarna. Det skulle även vara intressant 
att se hur det intellektuella kapitalet har utvecklats. 
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Frågeguide till fallstudie om balanserat styrkort                     
 
1. Berätta om dig själv, namn, utbildning, befattning och antal år i företaget. 

2. Var i organisationen finns din befattning? 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Har dina arbetsuppgifter förändrats i och med införandet av balanserat styrkort? 

5. Beskriv kortfattat företaget (anställda, verksamhet, kunder)? 

 

6. Hur är företagets affärsidé, vision och strategi formulerade? 

7. Känner alla till dem? 

8. Vilken ekonomistyrning använder företaget idag? 

9. När upptäckte ni det balanserade styrkortet? 

10. Varför införde ni ett balanserat styrkort? 

 

11. Vems idé var det att införa balanserat styrkort? 

12. Vilka var med att konstruera detta styrkort (konsulter, personal och ledning)? 

13. Hur lång tid tog processen? 

14. Hur tog ni fram kritiska framgångsfaktorer? 

15. Hade ni några svårigheter/problem med utformandet orsak/verkan sambandet? 

 

16. Vad var företagets, dina och dina kollegors förväntningar på det nya styrsystemet? 

17. Vad kallar ni ert styrkort? 

18. Hur ser styrkortet ut? 

19. Vilka perspektiv använder ni i styrkortet? 

20. Varför har ni valt dessa perspektiv? 

 

21. Vilka perspektiv har drivande mått och vilka har utfallsmått? 

22. Vilket perspektiv lägger ni mest fokus på? 

23. Hur ser orsak/verkan sambanden ut mellan samtliga mått? 

24. Vilka effekter önskar ni uppnå med valda mått och mål? 

25. Hur har ni dokumenterat nyckeltal samt sambanden mellan olika mått? 
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26. Hur följer ni upp arbetet, analys av drivande mått och utfallsmått? 

27. Ge något exempel på om strategin ändrats på grund av resultat från styrmåtten. 

28. Har ni något belöningssystem kopplat till styrkortet? I så fall, hur är det utformat? 

29. Vad visste du om balanserat styrkort innan ert företag valde att börja arbeta med 

det? 

30. Vad ansåg du om balanserat styrkort innan ni började arbeta med det? 

 

31. Har du ändrat åsikt sedan dess? Om ja, varför och om inte, vad tror du det beror på? 

32. Hur mycket tid lägger du ner på balanserat styrkort idag? 

33. Hur hjälper balanserat styrkort dig i ditt dagliga arbete? 

34. Vad är den största nyttan med styrkortet enligt dig? 

35. Vilka negativa effekter finns det med balanserat styrkort? 

 

36. Har balanserat styrkort varit värt det arbete som lagts ner på det? 

37. Anser du att balanserat styrkort är färdigt nu, om ja, varför, om nej, varför inte? 

38. Vilka erfarenheter tar du med dig om du skulle utforma ett styrkort en gång till, vad 

var bra och vad var mindre bra? 

39. På vilket sätt får de regionala/lokala kontoren feedback om sina prestationer? 

40. Hur tror du att de regionala/lokala bankkontoren uppfattar den ekonomiska 

styrningen? 

 

41. Hur ofta diskuterar ni balanserat styrkort på möten och vilka är med? 

42. Kompletterar ni årsredovisningen med balanserat styrkort information eller behålls 

den internt? 

43. På vilket sätt kommer ni att informera och utbilda medarbetarna när styrkortet på 

individnivå ska införas? 

44. Får alla del av samma information? 

45. Kommer medarbetarna att få möjlighet att påverka utformningen av det nya 

styrsystemet? 
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Frågeguide till medarbetare om bankens balanserade styrkort                    
 
 
1. Hur lyder bankens Affärsidé? 
 
2. Vad vet du om bankens balanserade styrkort? 
 
3. Vet du vad ert balanserade styrkort har för namn? 
 
 
4. Vet du vad balanserade styrkortet har för syfte? 
 
5. På vilket sätt är du berörd av styrkortet idag? 
 
6. På vilket sätt får du information om styrkortet? 
 
 
7. Vilka fördelar ser du med det balanserade styrkortet? 
 
8. Vilka nackdelar ser du med det balanserade styrkortet? 
 
9. Vilka övriga upplysningar tycker du är värdefulla att lämna om det balanserade 
styrkortet? 
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 Lokal Bank, Total ranking      
  
 Lokal Bank 2005-03 
 
 Nyckeltal Placering   Status 
 Sammanvägd ranking  25 (66)    
 Lönsamhet 
 Nyckeltal Placering  Värde Vikt% Status 
 K/I – tal före kreditförluster  29   61,1%  11,7   
 K/I – tal efter kreditförluster   32   57,5%  11,7                 
 Resultatförändring före kreditförluster  20   22,1%  11,7   
 Försäljning 
 Nyckeltal Placering  Värde Vikt% Status 
 Intäktsförändring  26    1,5%  8,3  
 Nettoförsäljning Spara & Låna per årsarbetare  35   8 762  8,3   
 Sålda produkter per årsarbetare  53      568  8,3   
 Risk 
 Nyckeltal Placering  Värde Vikt% Status 
 Kreditförlustnivå   3  -0,47%  6,0   
 Andel problemkrediter  24   0,10%  6,0   
 Kvalitet i lånedokumentationen   1      0  1,5   
 Sena dragningar av stora engagemang   1      0  1,5   
 Kund 
 Nyckeltal Placering  Värde Vikt% Status 
 Andel nöjda privatkunder  8   39%  7,5   
 Andel nöjda företagskunder  32   32%  7,5   
 Medarbetare 
 Nyckeltal Placering  Värde Vikt%  Status 
 Nöjd medarbetarindex  24   73%  10,0   
 Sjukfrånvaro  23   2,1%    0,0  
  




