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Sammanfattning 
 
 
Titel: Balanced Scorecard- En utvärdering av Nordea Kundcenter Privat 
 
Seminariedatum: 8 juni 2006 
 
Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Författare: Peter Josefsson, Niklas Olsson 
 
Handledare: Per Hugo Skärvad 
 
Nyckelord: Nordea Kundcenter, retail banking, Balanced Scorecard, implementering, 
kritiska framgångsfaktorer. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den 
praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi 
genomför en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det 
befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv.  
  
Metod: Uppsatsens undersökning är en kvalitativ fallstudie baserad på en kombination av 
induktiv och deduktiv metod då vi utgår ifrån både teori och empiri. Insamling av primär- 
och sekundärdata har gjorts under arbetets första del. Därefter har materialet 
sammanställts och utvärderats vilket slutligen har mynnat ut i uppsatsens slutsatser.  
 
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen består av ett kapitel primärt 
innehållande en grundlig beskrivning av hur Balanced Scorecard modellen historiskt har 
utvecklats och fungerar samt kring dess konstruerings- och implementeringsfas. Vidare 
redogörs i kapitlet även för styrtalsdefiniering samt Balanced Scorecard anpassat för 
bankverksamhet. Slutligen presenteras studiens utvärderingsmodell. 
 
Empiri: Uppsatsens empirikapitel sammanfattar det material som har insamlats genom 
intervjuer med enhetschefen, två gruppchefer samt genom en enkätundersökning bland 
medarbetarna på Nordea Kundcenter Privat i Malmö.  

Resultat: Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att styrkortet är väl implementerat i 
organisationen och fungerar idag som ett bra verktyg för strukturering, planering och 
utvärdering av verksamheten. Genom studien har vi också kunnat konstatera att de 
viktigaste faktorerna till att styrkortet har nått/når framgång är ledningens och 
medarbetarnas förtroende för det. Vi anser dock att det kan förbättras på vissa punkter 
och har utifrån detta upprättat en uppdaterad version av styrkortet som vi i förlängningen 
tror kan leda till ett bättre resultat för enheten. 



 3

Abstract 
 
Title: Balanced Scorecard- An evaluation of Nordea Private Customer Contact Center 
 
Seminar date: 8 June 2006 
 
Course: Master thesis in Business Administration, 10 Swedish credits (15 ECTS) 
 
Authors: Peter Josefsson, Niklas Olsson 
 
Advisor: Per Hugo Skärvad 
 
Keywords: Nordea Contact Center, retail banking, Balanced Scorecard, implementation 
process, key-performance indicators. 
 
Purpose: Our purpose for this thesis is to describe, analyze and state the conditions for 
and the practical design of the Balanced Scorecard related to Nordea Private Customer 
Contact Center in Malmö. This is practiced through a case study with the aim to develop 
and give suggestions on improvements. This in order to develop the activities within 
every perspective in the model. 
 
Methodology: This thesis is a qualitative case study based on a combination of a 
deductive and an inductive approach because it is based on both theory and empires. At 
first the collection of primary and secondary data was made. Then the material was put 
together and evaluated. Finally the thesis ends with a presentation of the conclusions 
made.    
 
Theoretical perspectives: The theoretical frame of reference primary consists of an 
accurate description of the Balanced Scorecard model. This with the emphasis on its 
historical development, practical usage and construction and implementation phase. 
Further the chapter contain measurement definition and gives a description of Balanced 
Scorecard usage within the banking sector. Finally the evaluation model is presented. 
 
Empirical foundations: The empirical chapter summarize the material collected through 
interviews with the head of Nordea Contact Center in Malmö, two group managers and 
through a questionnaire among the workers at Nordea Contact Center in Malmö.  
 
Conclusions: Our results indicate that the implementation of the Balanced Scorecard has 
been made properly and it is well rooted in the organization. The Balanced Scorecard 
works well as a tool for structuring, planning and analyzing the activities within the 
Contact Center. Another implication of our study is that the Balanced Scorecard has 
gained confidence both among managers and workers, which is an important key to 
success. However we believe some improvements can be made and according to this we 
have established an updated version of the Balanced Scorecard, which we believe 
eventually will lead to an improved result for Nordea Private Customer Contact Center. 



 4

Förord 
 
Den här magisteruppsatsen har skrivits under vårterminen 2006, vid företagsekonomiska 
institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 
 
Arbetet med uppsatsen har varit lärorikt och givande för oss både som studenter och i rollen 
som medarbetare på Nordea.  
 
Vi vill framförallt tacka vår handledare Per- Hugo Skärvad för värdefulla synpunkter under 
uppsatsarbetets inledande fas samt för den konstruktiva kritik vid fått vid de olika 
seminariediskussionerna. Vi vill på den punkten också tacka de studenter som har opponerat 
på oss vid dessa tillfällen. 
 
Ett mycket stort tack vill vi också rikta till Nordea Kundcenter Privat, och framförallt 
enhetschef Anette Lindén. Utan hennes tid och hjälp med företagsinterna källor hade vi inte 
haft möjlighet att genomföra den här studien. Vi vill sist men inte minst tacka 
Gruppcheferna Kerstin Nilsson och Pär Pålsson samt medarbetarna som ställt upp för oss 
genom att svara på våra frågor. 
 
 
 
Lund, den 4 juni 2006 
 
 
 
 
Peter Josefsson                      Niklas Olsson 
 
 



 5

 

1. INLEDNING .................................................................................................... 8 

1.2 Bakgrund ..................................................................................................................................................8 

1.3 Problemdiskussion ...................................................................................................................................9 

1.4 Problemdefinition...................................................................................................................................11 

1.5 Syfte .........................................................................................................................................................11 

1.6 Avgränsningar.........................................................................................................................................11 

1.7 Målgrupp.................................................................................................................................................12 

Disposition ...................................................................................................................................................13 

2. METOD .......................................................................................................... 15 

2.1 Metodologiska överväganden................................................................................................................15 

2.2 Fallstudien ..............................................................................................................................................16 
2.3 Utgångspunkter....................................................................................................................................17 
2.4 Val av företag och företagsenhet ..........................................................................................................17 

2.5 Konkret arbetsgång................................................................................................................................19 

2.6 Datainsamling ........................................................................................................................................19 
2.6.1 Primärdata.........................................................................................................................................20 
2.6.2 Sekundärdata .....................................................................................................................................20 

2.7 Intervjuarbetet ........................................................................................................................................20 
2.7.1 Medarbetarundersökning ...................................................................................................................20 
2.7.2 Personliga intervjuer ..........................................................................................................................22 
2.7.3 Bearbetning av intervjusvaren............................................................................................................22 

2.8 Uppsatsens trovärdighet........................................................................................................................23 
2.8.1 Reliabilitet .........................................................................................................................................23 
2.8.2 Validitet.............................................................................................................................................24 

2.9 Utvärdering.............................................................................................................................................24 
2.9.1 Vår Utvärderingsmodell.....................................................................................................................25 

2.10 Jämförelse med tidigare studier...........................................................................................................26 

2.11 Källkritik ................................................................................................................................................26 



 6

3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................... 28 

3.1 Historisk utveckling av BSC..................................................................................................................28 

3.2 Illustration Balanced Scorecard ............................................................................................................30 
3.2.1 Visionens betydelse ...........................................................................................................................31 

3.3 De fyra perspektiven ..............................................................................................................................31 
3.3.1 Finansiella perspektivet......................................................................................................................32 
3.3.2 Kundperspektivet ..............................................................................................................................33 
3.3.3 Interna processperspektivet ...............................................................................................................34 
3.3.4 Lärande- och utvecklingsperspektivet ................................................................................................34 

3.4 Konstruering och implementering av Balanced Scorecard .................................................................35 
3.4.1 Definiera mätarkitekturen..................................................................................................................37 
3.4.2 Skapa enighet kring de strategiska kriterierna .....................................................................................37 
3.4.3 Välj ut och definiera styrtal ................................................................................................................37 
3.4.4 Upprätta genomförandeplan ..............................................................................................................38 

3.4.5 Att mäta icke- finansiell prestationsförmåga.....................................................................................38 

3.5 Vad kan gå fel med Balanced Scorecard ..............................................................................................40 

3.6 Allmän användning ................................................................................................................................41 

3.7 Synpunkter på Balanced Scorecard inom bankverksamhet ................................................................42 

3.8 ”Encounter management” - studie.......................................................................................................42 

3.9 Kritik mot Balanced Scorecard .............................................................................................................43 

3.10 Utvärderingsmodellen..........................................................................................................................44 
Kriterier:....................................................................................................................................................45 

4. FÖRETAGS OCH ENHETSPRESENTATION .............................................. 46 

4.1 Nordea ....................................................................................................................................................46 
4.1.1 Vision och värderingar ......................................................................................................................47 
4.1.2 PPMM ..............................................................................................................................................48 
4.1.3 Styrkortsanvändning ..........................................................................................................................48 

4.2 Nordea Kundcenter Sverige ..................................................................................................................50 
4.2.1 Organisationsschema för Kundcenter Sverige: ...................................................................................50 

4.3 Kundcenter Privat Malmö .....................................................................................................................51 
4.3.1 System i arbetet .................................................................................................................................52 
4.3.2 Kundcenters mål ...............................................................................................................................52 



 7

5. STYRKORTET OCH DESS ANVÄNDNING PÅ KUNDCENTER PRIVAT... 54 

5.1 Presentation av Balanced Scorecard på Kundcenter Privat.................................................................54 
5.1.1 Finansiella perspektivet (Finansiella mål) ...........................................................................................55 
5.1.2 Kundperspektivet (Kundmål) ............................................................................................................56 
5.1.3 Interna processperspektivet (Mål för interna processer) .....................................................................57 
5.1.4 Lärande - och utvecklingsperspektivet (Mål för Personal/Lärande)....................................................57 

5.2 Införandet av Balanced Scorecard på Kundcenter Privat....................................................................58 
5.2.1 Verksamhetsplanen ...........................................................................................................................59 
5.2.2 Uppföljning och feedback .................................................................................................................60 
5.2.3 Kritiska framgångsfaktorer ................................................................................................................60 

5.3 Medarbetarnas syn på styrkortanvändningen ......................................................................................61 
5.3.1 Målen, Måtten och Kunderna ............................................................................................................61 
5.3.2 Perspektiven......................................................................................................................................62 

5.4 Styrkortet i arbetet..................................................................................................................................63 
5.4.1 Styrkortets påverkan på försäljningen ................................................................................................63 
5.4.2 Förankring i organisationen ...............................................................................................................63 
5.4.3 Problem med styrkortsarbetet............................................................................................................64 

6. ANALYS.......................................................................................................... 65 

6.1 Steg 1. ......................................................................................................................................................65 

6.2 Steg 2, Övrigt att analysera ....................................................................................................................71 

7. SLUTSATSER ................................................................................................. 73 

7.1 Vårt förslag till uppdaterat styrkort .......................................................................................................78 

7.2 Förslag till vidare forskning...................................................................................................................79 

7.3 Studiens bidrag ......................................................................................................................................80 

8. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................... 81 

8.1 Litteratur .................................................................................................................................................81 

8.2 Artiklar ....................................................................................................................................................82 

8.3 Muntliga källor .......................................................................................................................................82 

8.4 Elektroniska källor .................................................................................................................................82 

8.5 Företagsinterna källor ............................................................................................................................83 



 8

1. Inledning 
 
I inledningen av uppsatsen kommer vi att presentera uppsatsens bakgrund och 
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. Vi beskriver vilka avgränsningar vi 
har gjort och till vilken målgrupp som uppsatsen riktar sig. För att underlätta för läsaren 
presenterar vi en disposition över återstoden av uppsatsens innehåll.  
 

1.2 Bakgrund 
 
I en artikel publicerad 1992 lanserades de första tankarna kring konceptet Balanced 
Scorecard av professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton. Ett Balanced Scorecard 
(BSC) försöker koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen 
och strategin genom att se företaget ur fyra viktiga perspektiv. Man fokuserar således på ett 
fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. De fyra perspektiven är det finansiella, 
kund, process samt lärande- och utvecklingsperspektivet.1 
Med stöd av BSC ska ett företags strategi enklare kunna implementeras i verksamheten.2  
 
Undersökningar som gjordes kring år 2000 visade att en majoritet av företag i USA, 
Storbritannien och Skandinavien använde styrkort eller hade som avsikt att göra det inom en 
snar framtid.3 
 
Svenska företag ligger generellt långt framme i tillämpningen av Balanced Scorecard sett ur 
ett internationellt perspektiv. Något som tyder på det är att svenska tillämpningar ofta lyfts 
fram som goda exempel beträffande användandet av modellen. Exempelvis lyfter Kaplan & 
Norton i en bok fram Skandias modell, Business Navigator, som ett bra exempel. En annan 
ytterligare bidragande orsak till att svenska tillämpningar har fått en stor internationell 
spridning är att boken Balanced Scorecard i svensk praktik, skriven av Olve et al har 
översatts till flera språk.4 Olve et al menar dessutom att det förefaller finnas en större 
marknadspenetration för styrkort som verktyg för strategisk styrning i de skandinaviska 
länderna än någon annanstans, dock med USA som ett möjligt undantag.5 
 
Förutom ovan nämnda Skandia brukar ABB: s modell EVITA nämnas som ett 
föregångsexempel för modellens tillämpning. Den modellen liknar Kaplan & Nortons 
utformning med tillägg av ett ytterligare perspektiv, medarbetarperspektivet.6 
 

                                                 
1 Olve et al, (1999) Balanced Scorecard i svensk praktik 
2 Lindvall, J (2001) Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. 
3 Olve et al, (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
4 Lindvall, J (2001) Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. 
5 Olve et al, (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
6 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. 
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Skandia och ABB har vunnit störst uppmärksamhet genom att de var tidigt ute med väl 
formulerade styrkortsmodeller, men de är inte ensamma om att ägna modellen 
uppmärksamhet. Exempelvis tog Ericsson hösten 1998 ett koncernbeslut om att BSC ska 
tillämpas vid styrning inom koncernen. Andra större företag där liknande beslut har tagits är 
Scania, Sandvik och Tetra Pak.7 Olve et al har gjort fallstudier på ett flertal företag och 
studerat dess styrkort. Bland dessa kan exempelvis nämnas AMF Pension, en enhet på 
British Airways, Oriflame, SAS, Volvo samt Lunds Hjärt- och Lungdivision för att nämna 
några och för att belysa att det handlar om varierande verksamheter.8 
 
Nordea har en modell för planering och verksamhetsstyrning (PPMM- Planning and 
Performance Management Model) och en av huvudkomponenterna är Balanced Scorecard. 
Nordea använder det som ett ledningsverktyg för att driva förändringsprocesser och för att 
omsätta strategin i verksamheten.9 Inom Nordea är vissa prestationsindikatorer obligatoriska 
från koncernnivå via affärsområdesnivå ner till enhetsnivå. Allt för att man ska kunna 
säkerställa samstämmighet mellan samtliga nivåer i koncernen.10 
 
Att vi valde att skriva uppsats om Nordea föll sig naturligt med tanke på att vi sen tidigare är 
anställda inom banken. Vi jobbar på en del inom Retail11- sidan som benämns Kundcenter 
Privat Malmö. Arbetet på Nordea Kundcenter Privat omfattas av många olika ärenden 
rörande bankens tjänster. Det kan exempelvis innebära handläggande av olika typer av lån 
samt fond- och pensionssparande, förutom mer ordinärt kundservicearbete. En viktig del av 
arbetet består dessutom av målstyrd försäljning av bankens produkter och tjänster. 
 
På Kundcenter Privat i Malmö har man Balanced Scorecard på enhetsnivå, gruppnivå samt 
individnivå och styrkortet följs upp en gång per månad.12 

 

1.3 Problemdiskussion 
 
Banksektorn har under många år varit en relativt statisk bransch utan något större mått av 
nytänkande. Detta då storbankerna levt väl, skyddade av statliga regleringar. Fokus har 
tidigare legat på det rent monetära, men på senare år har bankerna allt mer insett betydelsen 
av kvalitet och service.13  
 
Banksektorn är idag i allt större utsträckning en bransch i förändring. Detta då 
finansverksamheten har avreglerats och skapat utrymme för nya aktörer på marknaden med 
ytterligare konkurrens som följd.  

                                                 
7 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. 
8 Olve et al, (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
9 Nordea årsredovisning 2005 
10 Ibid. 
11 Retail Banking är det största affärsområdet inom Nordea och erbjuder ett brett urval av finansiella 
tjänster för privat- och företagskunder. 
12 A. Lindén 6/4 - 2006 
13 Ashton, C. (1999) Balanced Scorecard benefits Nat West Bank. 
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Framför allt så är det nischbanker i form av exempelvis ICA-banken och Citibank som har 
visat framgång. Vidare så har även nätmäklare som Avanza och Nordnet visat stark framfart 
under senare år med kraftigt ökad omsättning och ett utökat produktsortiment som allt mer 
tar formen av bankverksamhet.  
Ett annat mått på förändring är Internetbankernas frammarsch som skett på bankernas 
initiativ i strävan att skapa mer självgående kunder som ska kunna klara av merparten av sina 
bankärenden på egen hand. 
 
I dagens styrning av banker och bolag i allmänhet finns ett större fokus på att skapa värde 
för aktieägarna där det är viktigt att kontinuerligt kunna leverera starka finansiella  resultat. 
Detta då en kapitalplacerare idag har en större valmöjlighet och rörlighet för placering av sitt 
kapital. På Nordea Kundcenter Privat tar sig ovanstående i uttryck genom att fokus på 
senare år har förflyttats och att enheten har utvecklats från att ha varit en serviceorganisation 
till att numera vara en mer utpräglad försäljningsorganisation.14 
 
Nordea i allmänhet och Kundcenter Privat i synnerhet har en annan kostnadsbild jämfört 
med exempelvis nätbanker då man har en större andel fasta kostnader i form av kontor, 
inventarier och fler anställda i relation till antal kunder. Denna punkt är ytterligare en aspekt 
på den utökade konkurrens vi ser för Nordea. 
 
Ett viktigt mått på kundcenter är exempelvis hur många minuter en kund får vänta innan han 
kommer fram. Detta då det kan antas att det finns en övergripande risk att en kund som 
ringer och under upprepade tillfällen får sitta i en lång kö för att få svar på en enkel fråga till 
slut tröttnar och byter bank.  
 
Kan då eventuellt Kundcenter Privat på ett effektivare sett ta emot ett större antal kunder, 
och i så fall var och hur gör man avgränsningen mellan kvalitet och kostnader för service? 
Utmaningen ligger i att nå en samstämmighet i styrkortet mellan måtten och de olika 
perspektiven. En fråga att ställa sig är hur fokuseringen på ett styrkorts siffror inom 
exempelvis ett finansiellt perspektiv påverkar mått inom andra av styrkortets perspektiv. Kan 
Kundcenter Privat eventuellt fokusera på vissa mer frekvent efterfrågade områden och på så 
sätt nå en djupare kunskapsnivå på dessa och som i förlängningen ger kunden ett större 
mervärde?  
 
Nordea belyser i sin årsredovisning att man explicit använder sig av Balanced Scorecard. 
Intressant att se är hur väl definierat och praktiskt etablerat det här styrkortet är på 
Kundcenternivå. I och med att styrkortet är beslutat på koncernnivå och att det har 
implementerats nedåt ser vi en möjlig risk i att det inte är anpassat fullt ut eller att det inte 
har implementerats på korrekta grunder.  
 
Kaplan och Norton betonar att ”what you measure is what you get”15 och att den högsta 
ledningen förstår att deras organisations mätsystem starkt påverkar chefers och medarbetares 
beteende.16 Således är det intressant att studera om man eventuellt kan göra det här styrkortet 
mer konkret och greppbart för de anställda. 
                                                 
14 K. Nilsson 17/5-2006 
15 Kaplan, R. Norton, D. (1993)- The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance, s 1 
16 Kaplan, R. Norton, D. (1993)- The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance 



 11

 

1.4 Problemdefinition  
 
Sammantaget kan vi konstatera att Nordea och följaktligen även kundcenter har en påtagligt 
ökad konkurrens att ta hänsyn till och att en ökad och breddad intäktsmassa i form av en 
ökad försäljning blir alltmer viktig framöver. Kundcenters Privats vision är att vara den 
ledande callcenter- verksamheten i Norden och Östersjöregionen.17 Således krävs en 
målinriktad styrning, och vi är därför intresserade av att undersöka och utvärdera om 
kundcenter med sitt nuvarande Balanced Scorecard genomför den på bästa sätt eller om det 
finns vägar till förbättringar. Är det exempelvis möjligt att göra styrkortet mer samstämmigt 
och därmed så effektivt som möjligt, och kan man med hjälp av styrkortet öka kundvärdet? 
 

1.5 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den 
praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi 
genomför en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det 
befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv. Den 
teoretiska kopplingen kommer att finnas i beskrivningen av designen av Balanced Scorecard i 
Nordea såväl som i de förslag och slutsatser som så småningom kommer att göras. 
  

1.6 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på en avdelning och ett av sammanlagt två kundcenter på privatsidan 
inom Nordea i Sverige. Det på grund av vår ställning som anställda inom avdelningen och 
för att vi tror att om man kan nå slutsatser för Malmö så bör det vara applicerbart även på 
kundcenter i Sundsvall.  
 
Uppsatsen fokuserar således på hur Kundcenter Privat bättre kan styras genom en 
utvärdering och förbättring av existerande Balanced Scorecard och är inte en genomgång av 
Nordea som banks verksamhetsstyrning i stort. 
 
Vi kommer dessutom inte att presentera resultat och nuläge för Kundcenter Privat i siffror 
och volymer av känslig karaktär då det kan anses vara företagshemligheter.  
 
 

                                                 
17 A. Lindén 17/5- 2006 
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1.7 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till studenter och lärare, inom företagsekonomin, på Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet samt vid andra lärosäten. Vi tror att vår uppsats kan vara intressant 
oavsett vilken inriktning det gäller inom företagsekonomin, då området Balanced Scorecard 
är intressant för många olika typer av verksamheter. Uppsatsen riktar sig också till ledning 
och anställda vid Nordea Kundcenter Privat i Malmö då vi hoppas att vår uppsats kan utgöra 
en intressant del när det gäller förbättringsarbetet. Andra intressenter kan vara andra 
kundcenter inom Nordea och framförallt Nordea Kundcenter Privat i Sundsvall. 
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Disposition 
 
Uppsatsen är fortsättningsvis upplagd enligt följande: 
 
Kapitel 2, Metod 
 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga och vilka metoder vi har använt för att 
uppnå uppsatsens syfte. Vi presenterar bland annat val av ansats, val av fallföretag för 
fallstudien samt hur datainsamlingen gått till. I kapitlet kommer vi också att föra en 
diskussion beträffande uppsatsens trovärdighet i termer av validitet och reliabilitet. Vi gör 
avslutningsvis en kritisk granskning av såväl metod som källor.  
 
Kapitel 3, Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet presenterar vi teoriområdet kring Balanced Scorecard. Hur modellen har 
vuxit fram, vad som ingår i dess struktur, konstruering, aspekter inom bankverksamhet etc. 
Vi redogör för kritik som kan riktas mot modellen innan vi avslutningsvis presenterar vår 
utvärderingsmodell som vi använt för att uppnå uppsatsens syfte. 
 
Kapitel 4, Företags- och enhetspresentation 
 
I det här kapitlet presenterar vi den inledande empirin. Vi redogör för Nordea och 
Kundcenter Privats verksamhet mer ingående och i detalj. Vi redogör för tiden från 
införandet till dagens arbete med BSC på koncernnivå. Vidare följer en presentation av 
grundläggande begrepp för att öka läsarens förståelse för verksamheten.  
 
Kapitel 5, Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras den empiriska datainsamlingen. Kapitlet är en fortsättning på 
kapitel 4 beträffande enhetspresentationen. Nordea Kundcenters BSC presenteras samt 
bakgrunden till hur det växte fram och hur det används i dagens styrning av verksamheten. 
Vi redogör för vad som framkommit under intervjuarbetet. Medarbetarnas, gruppchefernas 
samt enhetschefens åsikter presenteras. 
 
Kapitel 6 , Analys 
 
I det här kapitlet diskuteras och analyseras teorin och empirin. Vi gör analysen i två steg. 
Först och främst presenterar vi vad som kommit fram ur vår utvärdering uppdelat på 
respektive kriterium. I steg 2 analyserar vi sådant av relevans men som faller utanför 
utvärderingsmodellen.  
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Kapitel 7, Slutsatser 
 
I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera, kopplat till uppsatsens syfte, vilka resultat 
och slutsatser som vi kommit fram till. Vi diskuterar vad vi anser om styrkortsarbetet på 
Kundcenter Privat i Malmö samt vilka möjliga förbättringar som föreligger. Vi kommer även 
att ge vårt förslag på ett uppdaterat styrkort samt förslag på vidare forskning och studiens 
bidrag. 
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2. Metod 
 
Följande kapitel beskriver det tillvägagångssätt som vi använt för att uppnå uppsatsens 
syfte. De metodologiska överväganden som har gjorts, fallstudien, datainsamlingen, 
datasammanställningen för intervjuerna samt intervjuarbetet presenteras ingående. Vi 
förklarar också vår konkreta arbetsgång samt vilken utvärderingsmodell vi använder för 
att uppnå uppsatsens syfte. Uppsatsens trovärdighet diskuteras i termer av validitet och 
reliabilitet. Vi beskriver dessutom hur vår uppsats skiljer sig jämfört med tidigare studier 
som gjorts inom det här området. Avslutningsvis för vi en kritisk diskussion beträffande 
de källor som använts. 
  

2.1 Metodologiska överväganden 
 
När vi vill studera Kundcenter Privat i Malmö som en enhet inom Nordea och dess arbete 
med Balanced Scorecard kan vi använda oss av två huvudsakliga strategier eller ansatser, som 
båda lämpar sig för att få grepp om verkligheten. Den ena kallas deduktiv och innebär kort 
uttryckt att man först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut, för att därefter gå 
ut och samla in empiri och på så sätt se om förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten. Man går således från teori till empiri. 
 
Den alternativa ansatsen innebär att man går ”från empiri till teori”. Den benämns induktiv 
och innebär i idealfallet att man som forskare går ut i verkligheten nästan helt utan 
förväntningar och samlar in all relevant information, för att sedan systematisera de data som 
man samlat in. Med utgångspunkt i den här öppna ansatsen kan sedan teorier formuleras.18  
 
För att uppnå syftet med vår uppsats är det svårt att tydligt definiera vilken ansats som vi har 
utgångspunkt i. Den är delvis deduktiv eftersom vi med utgångspunkt i befintlig teori inom 
BSC vill utvärdera kundcenter privats verksamhet inom det här området. Vi vill undersöka 
hur väl teorin stämmer överens med våra förväntningar samt hur väl den går att tillämpa i 
praktiken. Det vill säga studera Balanced Scorecard för att bedöma styrkortsarbetet på ett av 
Nordeas kundcenter. Vi läste in oss på ämnet innan vi gick ut och samlade in empirin. Den 
är också induktiv i det avseende att vi också samlar på oss empiri under datainsamlingen som 
vi inte förväntat oss och sen går tillbaka till teorin för att finna förklaringar.  
 
Vårt syfte med uppsatsen grundar sig på både teori och empiri. Beträffande teorin i form av 
att ett vedertaget verktyg som Balanced Scorecard används och för empirin i den mening att 
vi som anställda på Nordea redan före uppsatsarbetet har viss kunskap av Nordea som 
företaget såväl av Kundcenter Privat i Malmö som avdelning, och av hur verksamheten där 
bedrivs. Man kan se det som att vår uppsats till en del kan beskrivas som ett samspel mellan 
teori och empiri.  
 

                                                 
18 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
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Som tidigare nämnts i syftet kommer vi att använda den befintliga teorin i 
designbeskrivningen av BSC på Nordea som företag samt på enhetsnivå för Kundcenter 
Privat. Befintlig teori kommer vidare att användas i de slutsatser och förslag på förbättringar 
som uppsatsarbetet i slutändan mynnar ut i. 
 
Ett annat övervägande som måste göras är huruvida en kvalitativ eller kvantitativ ansats ska 
användas i uppsatsarbetet. Man brukar skilja på dessa båda ansatser med utgångspunkt från 
undersökningens typ av data. Kvantitativa undersökningar baserar sina slutsatser på data som 
kan kvantifieras medan kvalitativa undersökningar baserar slutsatser på mer s.k. mjukdata, 
såsom attityder, värderingar, föreställningar etc.19  
   
Valet av en kvalitativ eller kvantitativ metodansats beror således till största del på hur 
problemformuleringen är utformad.20 I vår studie av Nordea Kundcenter Privat i Malmö 
koncentrerar vi oss på en undersökningsenhet och vi har för avsikt att gå på djupet. Det här 
sammantaget innebär att vi kommer att använda oss av en kvalitativ metodansats. 
 
Ytterligare utmärkande drag för en kvalitativ metod i vårt fall, förutom att vi vill ta fram 
riklig information och gå på djupet, är att vi kommer att genomföra exempelvis 
djupintervjuer delvis utan fasta frågor och svarsalternativ. Vidare när vi endast studerar en 
enhet intresserar vi oss för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande med 
Kundcenter Privat och dess arbete med Balanced Scorecard. Ett annat särdrag med kvalitativ 
metod är i vårt fall närheten till undersökningsobjektet. Insamlingen av informationen sker 
under omständigheter som ligger nära den verkligheten man vill undersöka. Vi arbetar inom 
den miljö och med det verktyg som vi utvärderar. Ytterligare ett särdrag är att en kvalitativ 
metod utmärks av beskrivning och förståelse.21  
 

2.2 Fallstudien 
 
Fallstudien som metod innebär att forskaren har en plan för att samla in, organisera och 
integrera informationen eller data och att det sedan resulterar i en speciell slutprodukt, ett 
forskningsresultat.22 Ofta är idealet att gå på djupet i ett fall och att lägga fram en 
helhetsanalys som står på egna ben. I fallstudier fokuseras således en speciell enhet.23  
 

                                                 
19 Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
20 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
21 Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
22 Merriam, S. (1994) Fallstudien som metodik. 
23 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
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2.3 Utgångspunkter 
 
Merriam anger fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade 
fallstudier. De är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva.24  
 
Så är fallet även i vår studie: 
 
Partikularistiska: Vår studie är partikularistisk eftersom vi fokuserar på en situation där 
själva fallet är viktigt, dvs. arbetet med Balanced Scorecard. Eftersom fallet åskådliggör något 
som är viktigt för företeelsen i fråga och vad det kan innebära. Metoden är särskilt lämpad 
för praktiska problem, exempelvis utformningen av ett BSC. 
 
Deskriptiva: Vi gör en omfattande och tät beskrivning av den företeelse som vi studerar 
vilket innebär att slutprodukten i fallbeskrivningen kan beskrivas som deskriptiv. Resultatet 
presenterar vi i ord och exempel, och inte i siffror. 
 
Heuristiska: Vår studie ska förbättra läsarens förståelse för hur ett BSC kan utformas för en 
kundcenterenhet inom ett större företag. Studien kan komma att skapa nya innebörder av 
detta styrningsverktyg, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller 
trodde sig veta om det. Insikter om hur det har blivit som det är, i vårt fall framtagande av 
ett BSC inom Kundcenter Privat och inom Nordea som företag utgör också något som man 
kan förvänta sig utifrån fallstudier. 
 
Induktiva: Det betyder att en fallstudie till största delen grundar sig på induktiva 
resonemang. Ur den information som vi har tillgång till uppstår en generalisering, begrepp 
och hypoteser. Att man upptäcker nya relationer och begrepp samt en ny förståelse under 
undersökningens gång är utmärkande för kvalitativa fallundersökningar. 25 Vi har på förhand 
vissa förväntningar om hur arbetet med Balanced Scorecard på Nordea kundcenter går till, 
men är medvetna om att vi under arbetets gång får en ny förståelse.  
 
 

2.4 Val av företag och företagsenhet 

 
Som tidigare nämnts uppkom idén och sedan beslutet att studera Nordea och Kundcenter 
Privat i Malmö naturligt för oss eftersom det är där som vi vid sidan av studierna har 
anställning sen ca ett respektive trekvarts år tillbaka. Vi har en god inblick i verksamheten 
och vi har goda möjligheter att få den information som vi behöver för vår studie. Vi ser dock 
flera anledningar till varför Nordea som företag och Kundcenter som företagsenhet är 
intressanta ur en fallstudiesynpunkt. Nordea är ett stort företag och som tidigare nämnts den 
ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.  

                                                 
24 Merriam, S. (1994) Fallstudien som metodik. 
25 Ibid. 
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På hösten år 2000 genomförde man en planeringsprocess över styrningsinstrumenten för att 
man ville få en mer balanserad blick över verksamheterna. Därav utvecklades en ”a new 
Planning and Performance Management Model” (PPMM). En av huvudkomponenterna i 
denna modell är Balanced Scorecard.26  
 
Ett par år senare implementerades PPMM även längre ner i organisationen och ett styrkort 
infördes även på Kundcenter Privat. Det här tycker vi är intressant att studera, alltså hela 
processen från att en idé på högsta koncernnivå verkställs och hur den kan implementeras 
ner på enhetsnivå. Hur som i det här fallet ett Balanced Scorecard sedan kan anpassas för ett 
kundcenter, vad effekterna blir beroende på vad som bestämts på koncernnivå, vad och hur 
mycket osv. som anammats av Kundcenter Privat i Malmö.  
 
Att studera Kundcenter Privat i Malmö anser vi vara intressant av flera anledningar. För det 
första så är det en relativt stor avdelning på ett stort företag. Man har omkring 80 personer 
anställda27 och spelar en stor roll som en central enhet för väldigt många lokala 
Nordeakontor. Vidare anser vi att verksamheten tydligt kan delas in i Balanced Scorecard- 
modellens fyra perspektiv. När det gäller det finansiella perspektivet så har man en budget att 
förhålla sig till, med mål för exempelvis hur mycket man ska sälja, och ett annat så gott som 
identiskt kundcenter att jämföras med. När det gäller det interna processperspektivet har 
arbetsmiljön samt datasystem och telefonsystem stor betydelse för hur man på effektivt 
möjliga sätt kan betjäna den stora mängden kunder. När det gäller utvecklings- och 
lärandeperspektivet spelar grundutbildningen och vidareutbildningen av personal en 
avgörande roll för kvaliteten i arbetet. Kundperspektivet är avgörande med tanke på att 
arbetet sker i direktkontakt med kunden och att stora mängder kunder betjänas dagligen. Att 
ständigt vara uppdaterad i vad kunderna efterfrågar tycker vi kan betraktas som mycket vikigt 
för Kundcenters framgång.  
 
Att studera en avdelning inom en bank är intressant också för att själva bankbranschen är 
gammal och etablerad och Balanced Scorecard kan relativt sätt betraktas som ett nytt 
fenomen, speciellt inom Nordea. Att studera en storbanks kundcenter tycker vi är intressant 
också för att vi tror att många inte känner till hur en sådan verksamhet bedrivs och vad en 
handläggande banktjänsteman har för arbetsuppgifter. 
 
Kontakten med Nordea Kundcenter för denna uppsats inleddes med att vi kontaktade 
enhetschef Anette Lindén och presenterade våra idéer, vi förde en dialog, fick information 
och rätade ut vissa frågetecken, muntligt såväl som via e-post.  
 

                                                 
26 Olve et al, (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
27 A. Lindén 6/4 -2006 
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2.5 Konkret arbetsgång  
 

 
Figur 2.1 visar vår arbetsprocess för uppsatsen framtagen i samband med handledningsmöte 7/4- 2006 
 
Utifrån vår arbetsgång för den här uppsatsens genomförande kan vi urskilja tre olika faser. 
Under fas 1 samlade vi in historisk data kring Nordeas Balanced Scorecard och dess 
utveckling. Detta medförde en förståelse för vad som skett tidigare och hur 
framtagningsprocessen inom Nordea fortlöpt. Det här gjordes parallellt med att vi studerade 
befintlig teori på området i form av litteratur, artiklar, företagsinterna- samt muntliga källor. 
Under fas 2 bearbetade och sammanställde vi det insamlade materialet i syfte att göra en 
kartläggning och utvärdering av nuläget. Under fas 3 analyserade vi utvärderingsmodellens 
alla kriterium. Det ledde fram till våra slutsatser och förslag. Under hela fas 3 gjordes en 
återkoppling till teorin.  
 

2.6 Datainsamling 
 
Det finns i huvudsak två olika typer av data beroende på var man samlar in den, primärdata 
och sekundärdata. Att använda olika typer av data, både primärdata och sekundärdata är ofta 
idealiskt.28  
 
För att förstå hur Balanced Scorecards är utformade och hur de kan tillämpas och användas 
på Nordea Kundcenter Privat, samt hur begrepp och förhållanden kan appliceras kommer vi 
använda oss av både primärdata och sekundärdata.  
 

                                                 
28 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
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2.6.1 Primärdata  
 
När det gäller primärdata så samlar forskaren in upplysningarna för första gången, dvs. att 
man går direkt till den primära informationskällan. Intervju, observation, och frågeformulär 
är exempel på hur insamling av primärdata kan ske.29  
 
För att vi skulle få en fullständig förståelse av hur BSC används på enhetsnivå och hur det 
har vuxit fram intervjuade vi enhetschef Anette Lindén löpande under arbetets gång. I och 
med att styrkortet i dagsläget också finns på grupp- och individnivå intervjuade vi också två 
av gruppcheferna samt cirka en tredjedel av medarbetarna.  
 
Via e-mail har vi dessutom varit i kontakt med Nils- Göran Olve. Han är professor i 
Linköping och är framstående inom området Balanced Scorecard och har tidigare i en bok 
tillsammans med andra studerat Nordeas styrkortsarbete. Han har tipsat oss om intressanta 
artiklar och litteratur. 
 

2.6.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata å andra sidan är information och upplysningar som redan finns och som är 
insamlade av andra. Det är alltså inte forskaren själv som samlar in informationen från källan 
som i fallet med primärdata.30 
 
Vi kommer att använda sekundärdata i form av litteratur, artiklar, verksamhetsplan samt 
årsredovisning. Den litteratur som vi använder är skriven av ett flertal olika författare inom 
främst Balanced Scorecard- området. Mycket av den utländska litteraturen är skriven av 
Kaplan och Norton eller skriven av andra baserat på deras tankegångar. Den svenska 
litteraturen på området är främst skriven av Nils-Göran Olve tillsammans med andra. Vi har 
sökt och funnit artiklar i ELIN@lund (Electronic Library Information Navigator). Vi har 
också sökt på Google och funnit artiklar som behandlar Nordeas verksamhet. När vi 
studerat Kundcenter Privats verksamhet så har vi använt oss av dess verksamhetsplan för 
2006. När vi presenterat information om Nordea och PPMM- modellen så har vi bland 
annat använt oss av Nordeas årsredovisning för 2005. 
 

2.7 Intervjuarbetet 
 

2.7.1 Medarbetarundersökning 
 
Vi har som nämndes ovan som ett led i vår undersökning genomfört en enkätundersökning 
bland medarbetarna.  

                                                 
29 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
30 Ibid. 
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Syftet med denna var att undersöka hur pass väl implementerat styrkortet är samt att få en 
ökad förståelse för vad som kan förbättras och vad som kan fokuseras mer eller mindre på.  
 
Trots att det är enhetschefen som fattar de strategiska besluten är det dock medarbetare som 
har daglig kontakt med kunderna och som vet vad de själva vill bli bättre på och hur lätt eller 
svårt det är att uppnå målen. Medarbetarundersökningen gjorde vi i form av ett 
frågeformulär. En viktig aspekt som vi blev tvungna att ta hänsyn till då är det som Jacobsen, 
2002 beskriver frågeformulärets komplexitet. Ett komplext frågeformulär kan innebära att 
det innehåller flera filterfrågor, långa frågor, öppna svarsalternativ samt frågor med 
komplexa svarsalternativ. Sämst i detta sammanhang är enligt Jacobsen postenkäter. För dem 
blir det också i jämförelse med personliga intervjuer svårt att förklara eventuella oklarheter. 31 
 
Med ovanstående i beaktande försökte vi utforma frågeformulären så att det så gott som inte 
skulle kunna gå att missförstå.32 Vi var dessutom på plats på avdelningen ett par dagar då 
formulären var ute bland medarbetarna så att vi vid behov skulle kunna förklara eventuella 
oklarheter. Vi strävade alltså efter att utforma ett relativt enkelt frågeformulär. Vi är dock 
medvetna om att frågor om vad ett Balanced Scorecard är kan vara förvirrande för en person 
som inte arbetat med det inom ramen för studier eller arbete. Frågor kring detta är dock 
högst medvetet ställda av oss, just för att bedöma hur pass implementerad kunskapen är och 
hur pass integrerad i arbetet styrkortet är, längst ner i organisationen.  
 
Dessutom blir det viktigt vid alla typer av postformulär att det finns ett intresse för 
frågeställningen. Om uppgiftslämnarna känner att problemställningen är viktig, intressant 
och att de kan något om det som frågas efter är det större sannolikt att de också besvaras 
enkäten. 33 Jämfört med frågeformulärets komplexitet var det här svårare för oss att påverka i 
förhand. Vi utgår dock ifrån att det är intressant ur medarbetarnas synvinkel då frågorna 
berör deras dagliga sysselsättning, vilket också belystes genom till synes genomtänkta svar på 
de mer öppna frågorna. Till skillnad mot exempelvis postenkäter underlättade vi för 
medarbetarna då det gällde insamlingen av enkäterna. Vi sparade tid åt medarbetarna och 
gjorde uppoffringen mindre i och med att möjligheten gavs att lämna den färdiga enkäten i 
något av våra postfack på arbetsplatsen.  
 
Vi delade ut enkäter till omkring en tredjedel av de cirka 80 anställda och svarsfrekvensen var 
god. Det ideala för vår undersökning hade dock varit att fråga alla men på grund av en för 
tillfället hög arbetsbelastning på avdelningen och för att vi personligen ville förklara syftet 
med enkäten vid utdelandet var det inte möjligt. Vi använde oss av en slumpvald population 
förutom aspekten att vi ville ha en jämn fördelning över medarbetare som varit anställda 
både längre och kortare tid. Aspekter som kön och ålder fann vi irrelevant för 
undersökningens syfte då medarbetarna i stort har samma arbetsuppgifter. Den 
genomsnittliga anställningstiden för de tillfrågade är tre år, vilket också överensstämmer med 
den genomsnittliga tid som medarbetare stannar på enheten.34 

                                                 
31 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
32 Se Appendix 1 
33 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
34 A. Lindén 17/5- 2006 
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2.7.2 Personliga intervjuer 
 
Förutom medarbetarundersökningen har vi också intervjuat enhetschefen Anette Lindén 
samt gruppcheferna Kerstin Nilsson och Per Pålsson. Vi utformade ett gemensamt 
frågeformulär för gruppcheferna och ett separat för enhetschefen. Frågorna skiljer sig åt av 
den enkla anledningen att de har olika arbetsuppgifter och arbetsområden.  
 
Att vi valde ut ovanstående personer av sammanlagt fem gruppchefer beror på att vi ville ha 
en person som har arbetat längre respektive en person som har ingått i ledningsgruppen 
under en kortare tid. Gemensamt för alla intervjuade är att det balanserade styrkort ingår i 
deras dagliga arbete. Gruppcheferna intervjuade vi vid ett enstaka tillfälle till skillnad mot 
enhetschefen som vi hade löpande kontakt med under uppsatsens gång.  
 
Vi var båda med och genomförde intervjuerna och turades om att ställa våra frågor och 
följdfrågor. Vi förde anteckningar båda två så att vi kunde jämföra våra svar och se så att 
inget saknades när vi gjorde sammanställningen. Vi använde ingen bandspelare då vi ansåg 
att vi skulle kunna anteckna det väsentliga i och med att vi var två stycken. Vi har dessutom 
haft möjligheten och fördelen att kunna ställa följdfrågor och reda ut frågetecken även efter 
att intervjuerna avslutats, i och med att vi har befunnit oss på vår arbetsplats 
 
Vi inledde varje intervju med att ställa några kortare bakgrundsfrågor om respondentens 
bakgrund och erfarenhet som anställd på Nordea. Vi visade även syftet med uppsatsen. De 
flesta frågorna var av öppen karaktär (se appendix 2 och 3). 
 
Intervjuer kan vara standardiserade eller icke-standardiserade. För många intervjuer kan det 
dock vara svårt att avgöra vilken intervjumetod de tillhör. Intervjuer som har inslag av båda 
formerna brukar kallas semistandardiserade. De består av vissa i förväg bestämda frågor och 
följs upp av följdfrågor.35 Våra intervjuer har karaktären av att vara semistandardiserade. Då 
Balanced Scorecard är ett relativt komplext ämne och då många arbetar med det på olika sätt 
beroende på vilken roll man har, ansåg vi en diskussion kring frågorna i form av följfrågor 
vara högst relevant. Våra personliga intervjuer är standardiserade på så sätt att vi använt oss 
av ett i förväg konstruerat frågeformulär. Intervjuerna var delvis icke- standardiserade med 
tanke på att vi konstruerade vissa frågor, mestadels följdfrågor under intervjuernas gång.  
 

2.7.3 Bearbetning av intervjusvaren 
 
När vi genomfört alla intervjuer hade vi mycket anteckningar. Den kvalitativa analysen blir 
identisk med en textanalys. Enligt Jacobsen blir den första frågan att ställa hur man ska få ut 
något vettigt ur denna informationsmängd. Först och främst blev vi tvungna att 
systematisera och reducera informationen.  

                                                 
35 Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
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För att vi ska kunna förmedla vad vi funnit blir systematiseringen nödvändig 36 Vi 
omformulerade och förkortade det som våra intervjupersoner sa, förutom då vi direkt 
citerade dem. Vi ville att vår presentation av empirin skulle vara lättläst och intressant för 
läsaren samtidigt som den behöll sin trovärdighet. Genom att våra intervjupersoners långa 
svar har förkortats ner i kortare uttalanden har vår empiri reducerats till en mer 
sammanhängande text.  
 

2.8 Uppsatsens trovärdighet 
 

2.8.1 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga. Det innebär att flera oberoende 
undersökningar med samma metod och syfte ska visa samma resultat, förutsatt att 
förutsättningarna är desamma.37 Informationen i vår studie består till en del av Kundcenter 
Privats verksamhetsplan samt ett Balanced Scorecard med tydligt definierade mått och 
information. Denna information måste från ett utomstående perspektiv betraktas som 
korrekt och därmed tillförlitlig då den är lätt att förstå och då det klart framgår vad måtten 
står för och vilka verksamhetens mål är samt vad som prioriteras. Reliabiliteten bestäms av 
hur väl mätningar genomförts och hur noggrant informationen behandlats.38 I vår studie 
använde vi etablerad teori när vi analyserade den information vi hade samlat in. Allt det här 
sammantaget bör anses borga för en god reliabilitet. 
 
En aspekt som kan uppfattas äventyra reliabiliteten är att vi intervjuar personer som vi 
känner och arbetar tillsammans med. En risk kan vara att personer inte svarar uppriktigt nog 
i rädslan av vad kollegor ska tycka. Den här risken har vi medvetet låtit minska då vi i 
medarbetarundersökningen låtit personerna svara på enkäten anonymt. Vi tror dessutom att 
vi får mer ärliga svar då ingen har anledning att försköna verksamheten, i och med att vi 
själva vet hur det är att jobba där och hur verksamheten fungerar. 
 
När undersökaren har en effekt på det fenomen som han undersöker kallas det 
intervjuareffekt. Effekten är särskilt framträdande vid intervjuer.39 På sätt och vis kan det 
anses vara ett problem att vi vet hur det är att jobba på Kundcenter Privat och att vi vet vad 
som krävs. Risken finns att våra frågor blir ledande då vi på sätt och vis redan vet svaren på 
vissa av våra frågor innan vi ställt själva frågan. Å andra sidan kan intervjuareffekten mildras, 
på samma sätt som vi beskrev ovan för medarbetarundersökningen, då de som vi har 
intervjuat inte haft någon anledning att försköna verksamheten eller på annat sätt kunnat 
vinkla vår egen bild av verksamheten. I och med att vi känner respondenterna sen tidigare 
bör det dessutom ha borgat för ärligare svar. Våra frågor och svaren på dessa har dessutom 
kunnat vara mer fokuserade då vi under diskussionen inte behövt någon närmare 
                                                 
36Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
37 Svenning, C. (1999) Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 
38 Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
39 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga 
ämnen. 
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information av verksamheten, vilket kan tänkas vara fallet då man besöker ett företag som 
man inte tidigare haft någon kontakt med.   
 
Beträffande medarbetarundersökningen frågade vi inte hela populationen. Det gör att 
undersökningens tillförlitlighet kan ifrågasättas. När vi sammanställde våra enkäter noterade 
vi dock tidigt att svaren i stort var samstämmiga för alla frågor i formuläret. Därav anser vi 
det vara rimligt att anta att en större population inte utgjort någon skillnad och att 
tillförlitligheten då är att betrakta som god.   
 

2.8.2 Validitet 
 
Med validitet menas undersökningens förmåga att uppfylla syftet samt att sedan generalisera 
till andra områden. Validiteten visar således om undersökningen mäter det den utger sig för 
att mäta och om det finns någon överensstämmelse mellan teori och empiri.40 För fullständig 
generaliserbarhet bör vår uppsats resultat kunna vara användbart för andra 
kundcenterverksamheter, framförallt enheten i Sundsvall som har samma typ av organisation 
och arbetsmetodik. I och med att inget kundcenter helt är det andra likt och att det trots 
samma struktur finns en varierande personal så begränsas dock uppsatsens generaliserbarhet. 
 

2.9 Utvärdering  
 
När man gör en utvärdering studerar man konsekvenser av något som exempelvis kan 
innebära en ny organisation, ny teknik eller ett nytt arbetssätt.41 Utvärderingen innebär att 
man i efterhand försöker fastställa resultatet, effekterna och konsekvenserna av vidtagna 
åtgärder eller genomförda program. Utvärderingen betecknar både resultatet av en aktivitet 
och aktiviteten som sådan.42 
 
I vår fallstudie är en del av syftet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det befintliga 
styrkortet som används i Nordea Kundcenter Privats styrning av verksamheten. I vår 
utvärdering studerar vi därför resultatet och effekten av att ha tillämpat Balanced Scorecard i 
verksamheten samt det löpande arbetet och den praktiska utformningen av styrkortet som 
sådant.  
 
Enligt Vedung är utvärdering att systematiskt skilja det värdefulla med det värdelösa.43 I vår 
utvärdering studerar vi både sådant som är bra och sådant som är mindre bra med 
Kundcenter privats styrkort. 
 
En utvärdering tittar tillbaka och bedömer det som är eller har varit för att på så sätt ge 
vägledning framåt.44 Vi har som en del av syfte att ge förslag på förbättringar och utveckla 
och på så sätt ge vägledning framåt. 
                                                 
40 Svenning, C. (1999) Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 
41 Eriksson, L. Wiedersheim, P (1997) Att utreda, forska och rapportera. 
42 Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
43 Vedung, E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. 
44 Ibid. 



 25

 
En utvärdering görs mot någon form av mål eller bedömningskriterier.45 Målet för vår 
utvärdering framgår klart i syftet. Beträffande bedömningskriterierna och tillvägagångssättet 
har vi utformat en utvärderingsmodell som vi presenterar under följande rubrik.  
 

2.9.1 Vår utvärderingsmodell 
 
När det gäller, framförallt kapitel 5, empiri och kapitel 6, analys behöver vi en metod för 
hur vi ska utvärdera Kundcenter Privats styrkort. Vi har därför upprättat en 
utvärderingsmodell. 
  
Vi har gått tillväga på så sätt att vi valt att identifiera ett antal kriterier som vi studerar 
ingående. När vi får svar på de kriterier vi ställt upp kan vi urskilja ett mönster som vi sedan 
kan jämföra med teorin. När vi utformat vår utvärderingsmodell har vi tagit hjälp av befintlig 
litteratur på området. Vi presenterar modellens utseende och innehåll i kapitel 3, teori. 
 
Kriterierna som ingår i modellen växte fram kontinuerligt i samband med att vi läste in oss 
på teorin inom Balanced Scorecard. Vi anser att det tydligt framgick i teorin vad som är 
kritiskt för om ett styrkort ska fungera eller inte. Därför har vi fokuserat på dessa delar i 
utformningen av modellen. Vi har dessutom kompletterat med kriterier som är unika för 
Kundcenter Privat. Det här sammantaget gör att vi anser vår utvärderingsmodell vara 
förträfflig för vårt syfte med uppsatsen. Vi utvecklar det här resonemanget beträffande 
kriterierna när vi presenterar modellen i kapitel 3.  
 
När man planerar en utvärdering som vi gjort när vi upprättat vår utvärderingsmodell och 
när man sedan genomför den är det viktigt att fundera kring vissa bitar: 
 

 Objektet för utvärderingen 
 Syftet med utvärderingen 
 Vilken information som behövs 
 Vem utvärderingen är intressant för46 

 
Objektet för vår utvärdering är klart preciserat. Det existerande styrkortet som används i 
styrningen av Nordea Kundcenter Privat. Syftet med utvärderingen speglar hela uppsatsens 
syfte. Den informationen som vi bedömde behövdes har vi erhållit med hjälp av 
Kundcenters verksamhetsplan med bifogat utdrag av nedtecknat styrkortet. För att fullt ut 
förstå de tankar som finns kring det existerande styrkortet och de målsättningar som finns, 
samt för att kartlägga den historiska aspekten och framtagnings - och utvecklingsprocessen 
har vi som tidigare nämnts intervjuat enhetschefen, två av enhetens gruppchefer samt 
medarbetarna. Vem eller vilka som vi anser utvärderingen vara intressant för framkommer 
under rubriken ”målgrupp” i uppsatsens inledande kapitel. 
 

                                                 
45 Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.  
46 Ibid. 
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2.10 Jämförelse med tidigare studier 
 
Den studie som vi i våra efterforskningar kommit fram till ligger närmast vår uppsats är den 
som Nils- Göran Olve gjort tillsammans med sina kollegor Carl-Johan Petri, Jan Roy samt 
Sofie Roy. De har använt Nordea som ett av flera fallföretag i deras bok ”Framgångsrikt 
styrkortsarbete- metoder och erfarenheter”.  
 
Den stora skillnaden mellan våra studier är att då Olve et al studerar Nordea på koncernnivå 
har vi istället valt att studera Nordeas styrkort på enhetsnivå. Vår gemensamma 
utgångspunkt är dock Nordeas arbete med Balanced Scorecard. 
 
Olve et al beskriver utförligt Nordeas tidigare beskrivna PPMM- modell, som konstaterar att 
Nordeas BSC är kombinerat med andra styrinstrument. I samma bok gör de fallstudier på 14 
olika företag och verksamheter och konstaterar att Nordea kombinerar flera drag som man 
kan hitta i somliga av de övriga fallen. De skriver också att styrkortet introducerades tämligen 
snabbt och att tidigare Vd: n var en drivande kraft.47  
 
En skillnad mellan våra studier är alltså att Olve et al jämför olika företag och verksamheters 
BSC, medan vi endast fokuserar på Malmö Kundcenter Privats styrkort utan särskilt 
hänsynstagande till hur det fungerar på andra företag. 

Nils- Göran Olve har senare inte gjort några ytterligare studier om Nordeas styrkortsarbete, 
men han har noterat att Nordea deltagit i en internationell konferens arrangerad av BSC 
Collaborative.48 Det indikerar att företaget fortfarande tycker att styrkortsarbetet är 
prioriterat. 
 

2.11 Källkritik 
 
Källkritiken innebär att kritiskt bedöma om en källa är tillförlitlig. Dessutom ska bedömas 
om källans material i sig är giltigt såtillvida att informationen är korrekt. Informationen måste 
dessutom vara relevant för undersökningen.49  
 
Beträffande vår litteratur är den till stor del skriven av Kaplan & Norton samt av Olve et al. 
Övrig litteratur, skriven av andra författare, är dessutom till en del baserad på Kaplan & 
Nortons tankegångar. Balanced Scorecard- modellen är efter snart 15 år ingen ny 
konstruktion och har dessutom genom årens lopp modifierats av Kaplan & Norton själva 
och dessutom tolkats av andra. I och med att Kaplan & Norton är grundarna av modellen 
och att Olve et al är framstående inom den svenska forskningen kring BSC finner vi ingen 
direkt anledning att ifrågasätta dessa källors tillförlitlighet och giltighet.  
 

                                                 
47 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
48 Nils-Göran Olve, 18/4- 2006 
49 Rienecker, L. Jörgensen, P. (2002) Att skriva en bra uppsats. 
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När det gäller de artiklar som vi funnit via ELIN@Lund är en diskussion kring tillförlitlighet 
och giltighet mer befogad. Eftersom dessa artiklar blivit publicerade i ekonomiska tidskrifter 
anser vi dock att det är rimligt att anta att dessa artiklar redan blivit granskade.  
 
Som vi tidigare nämnt har vi också sökt och funnit artiklar på Google som behandlar 
Nordeas verksamhet och system i arbetet. Exempelvis så har företaget SAS Institute AB, 
som utvecklat Nordeas system för mätning, som kallas FÖLJA (beskrivs närmare i kapitel 4), 
publicerat en egen artikel som beskriver systemets genomslagskraft och fördelar. Att Nordea 
använder systemet får på sätt och vis garantera att det som skrivs i artikeln om FÖLJA är 
giltigt. 
 
I beskrivningen av Nordea har vi använt företagets årsredovisning för 2005. När det gäller 
denna källa tar vi för givet att Nordea ger en rättvisande bild av verksamheten samt att man 
följt de redovisningsregler som finns. Då bör också tillförlitligheten och giltigheten vara god 
för dessa uppgifter. Detsamma gäller för Nordea Kundcenters verksamhetsplan för 2005 
och för Kundcenter Privats styrkort för 2006 som vi också använt när vi beskrivit 
Kundcenter Privats verksamhet. Det som beskrivs där kan vi också bedöma tillförlitligheten 
och giltigheten för med tanke på den relativa kunskap som vi har om verksamheten i vår 
egenskap som anställda på enheten. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Vi kommer i detta kapitel ingående redogöra för ett Balanced Scorecards uppbyggnad 
med början kring dess historiska utveckling fram tills dess än idag pågående utveckling. 
Kapitlet består av en noggrann genomgång av modellens varje perspektiv samt beskriver 
hur ett BSC kan konstrueras och implementeras. Vi redogör för teorier som berör 
arkitekturen samt hur styrtal kan definieras. Vi redogör dessutom för Balanced 
Scorecard anpassat för bankverksamhet och presenterar också den kritik som kan riktas 
mot modellen. Avslutningsvis presenteras vår utvärderingsmodell.   
 

3.1 Historisk utveckling av BSC 
 
Professorerna Robert Kaplan och David Nortons arbete med Balanced Scorecard startade år 
1990 då KPMG: s forskningsenhet gav dem uppdraget att utvärdera om de då befintliga 
metoderna för att mäta ekonomiska resultat, vilka huvudsakligen grundade sig på 
redovisningsmått, var förlegade och ineffektiva och således inte bidragande till företags 
förbättring. De gavs följaktligen uppdraget att skapa en ny modell för resultatmätning. I 
studien som involverade tolv olika företag agerade David Norton som studieansvarig och 
Robert Kaplan som akademisk konsult.50  
 
Slutresultatet presenterades 1992 i Harvard Business Review. Det man kom fram till var att 
ingen ledande beslutsfattare i företagen enbart använde sig av en typ av mått på bekostnad av 
något annat. Det som företagsledare uppenbarligen sökte var en balans mellan operationella 
och finansiella mått, vilket Kaplan och Norton konstruerade genom att ta fram ett BSC 
bestående av en samling mått som skulle ge företagsledare en heltäckande bild över 
verksamheten. De finansiella måtten i modellen beskriver vad utfallet har blivit för det som 
har skett i företaget. Dessa kompletterades sedan med operationella mått på interna 
processer, kundnöjdhet och företagets lärandeprocesser, vilka är indikatorer på vad som 
driver framtida finansiell utveckling inom företaget.51  
 
Grundtanken Kaplan och Norton tog fram är att man ska se företaget ur fyra olika 
perspektiv, finansiellt-, lärande-, process- och kundperspektiv där ett BSC ska försöka 
återkoppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den för företaget långsiktiga strategin 
och visionen. Dessa fyra perspektiv skall sedan kunna återkopplas till tre olika 
tidshänseenden, igår, idag och imorgon. Det vill säga det vi gör idag får genomslag imorgon 
och kan verifieras i form av ett finansiellt resultat först i övermorgon.52  
 

                                                 
50 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
51 Kaplan, R. Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance. Harvard 
Business Review 
52 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
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Ett flertal företagsledare kontaktade Kaplan och Norton och ville ha hjälp med att införa 
Balanced Scorecard i deras verksamheter. I flera fall visade det sig dock att dessa företag inte 
applicerade styrtalen till sina strategier utan att man enbart försökte förbättra befintliga 
processer. Till följd av detta publicerade man 1993 ytterligare en artikel i Harvard Business 
Review angående vikten av att välja styrtal som var anpassade till företagets strategi.  
Samma år blev även Norton VD för ett nybildat konsultbolag nischat mot strategisk 
utveckling, där man använde BSC som utgångspunkt för implementering och konkretisering 
av strategier. Här igenom kom BSC som modell att införlivas i allt större företag och deras 
förändringsprocesser, och det visade sig snart att hängivna företagsledare använde modellen 
för att styra hela företagets strategi i form av ett centralt management system. Denna 
vidareutveckling av modellen fick Kaplan och Norton att skriva en sammanfattande 
utvecklingsartikel, ”Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” i 
Harvard Business Review, vilken publicerades 1996. I samband med publiceringen fick 
författarna mängder med efterfrågningar på ytterligare information om hur man utformar 
och implementerar ett Balanced Scorecard. Det här ledde till att man under 1996 gav ut 
boken ”The Balanced Scorecard- Translating Strategy Into Action”, vilken visar hur 
företagsledningar i olika branscher bör använda BSC som en kompass för dagens handlingar 
och styra verksamheten mot en god framtid.53  
 
Nedan följer en grafisk beskrivning av ett Balanced Scorecard för att ytterligare klargöra 
ovanstående resonemang:  

                                                 
53 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
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3.2 Illustration Balanced Scorecard  
 

 
Figur 3.1 Balanced Scorecard54, egen konstruktion 
 
Figuren visar en schematisk bild över hur modellen fungerar. Gårdagens prestationer mäts 
inom det finansiella perspektivet i form av mål som ska tillfredsställa ägarna. Hur uppnås då 
dessa mål? Jo genom att identifiera vad kunderna verkligen efterfrågar och på bästa sätt 
leverera detta till dem i deras dagliga kontakt med tjänsten/produkten. Utifrån kundernas 
preferenser krävs vidare att våra interna processer är utformade så att vi på bästa sätt 
dagligen kan hantera och leverera denna efterfrågan. Slutligen måste vi kontinuerligt 
vidareutveckla oss för att upprätthålla kompetens och motivation inför morgondagens krav. 
Centralt i modellen står visionen och strategin för företaget som ska genomsyra samtliga 
perspektiv.55   

                                                 
54 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
55 Nivén R. (2005) Driving Focus and alignment With the Balanced Scorecard The Journal for Quality and 
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3.2.1 Visionens betydelse 

Visionen ska stå som en övergripande sammanfattning av vad styrkortsenheten ska arbeta 
gentemot. Visionen ska vara vägledande och inspirerande att arbeta efter och ska återge 
enhetens långsiktiga mål. Viktigt vid definierandet av en vision är att samtliga involverade är 
överens om verksamhetens interna och externa förutsättningar och att dessa ingår i modellen 
tillsammans företagets kritiska framgångsfaktorer. Visionen bör innefatta följande punkter56: 

 
 
Figur 3.2 Vision57 

Sammantaget ska visionen bidra till en mer fokuserad färd i en gemensam riktning mot det 
inom enheten övergripande målet. Viktiga frågor vid utformandet är: 

 Är visionen utmanande? 
 Kan vi genom visionen på ett bra sätt bygga våra personliga mål? 
 Känns visionen konkret och meningsfull?58 

 

3.3 De fyra perspektiven 
 
För att ge ett större mått av inblick och förståelse för hur modellen konkret fungerar 
utifrån de fyra perspektiven kommer vi här nedan att redogöra för dessa var för sig samt 
ge konkreta exempel på relevanta mål och mått inom dessa. 

                                                 
56 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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3.3.1 Finansiella perspektivet 
 
”De finansiella styrtalen fungerar som riktmärke för målsättningarna och styrtalen i alla 
de andra perspektiven. Varje valt styrtal måste ingå i en orsakskedja som mynnar ut i ett 
bättre ekonomiskt resultat”.59  
 
Inom det här perspektivet konkretiseras ägarnas förväntningar på företaget i mått som 
tillväxt och lönsamhetskrav. Det är också här som företaget konkretiserar vilka ekonomiska 
risker man är beredda att ta samt tar fram frågor kring kostnads- och investeringsstrategier. 
Således är det i detta perspektiv som företaget har kvar och genomför mätningar utifrån den 
traditionella ekonomistyrningen i form av finansiella nyckelmått och styrtal.60 
 
Viktigt att belysa är också att företag definierar sina finansiella styrtal utifrån var i företagets 
livscykel de befinner sig. Ett företag antas befinna sig i någon av tre nedanstående stadier: 
 
 Växa  
 Mogna  
 Skörda  

 
När det gäller stadiet växa så är nyckelbegrepp exempelvis produkt- och 
kundrelationsutveckling. Man investerar här stora pengar i att utveckla och etablera sig på 
den eller de marknader man valt att fokusera på, bygga upp samt vidareutveckla 
produktionsanläggningar, skapa och implementera fungerande informationssystem för såväl 
internt som externt bruk gentemot kunder etc. Investeringar i denna fas görs i hög grad 
utifrån företagets strategiska aspekter och den direkta avkastningen är således inte det 
primära syftet. Relevanta styrtal utifrån detta kan vara omsättnings- och försäljningsökning.61 
Beträffande investeringar kan ett lämpligt mått vara ROI (Return On Investments)62 
 
Det mest frekvent förekommande stadiet är annars mognadsstadiet där företaget har rotat 
sig och främst agerar utifrån en lönsamhetsbaserad målsättning. Investeringar som 
genomförs är ofta till för kapacitetshöjning, bättre produktionsgenomströmning etc. Viktiga 
styrtal här är exempelvis rörelseresultat, bruttomarginal samt avkastning på eget kapital.63  
 
I det sista stadiet är företagets primära fokus att skörda frukterna av de investeringar som 
har gjorts under tidigare perioder, och den allmänna investeringsviljan är låg. Man ser enbart 
till att upprätthålla den befintliga kompetens och prestanda som finns i företaget. Fokus 
ligger på att maximera kassaflödet till företaget utifrån de investeringar som har gjorts 
tidigare. Viktigt att ha i åtanke är att ett företags ekonomiska livslängd inte är given på 
förhand utan styrs och förändras kontinuerligt beroende på marknadens förutsättningar. 

                                                 
59 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik, s 51 
60 Ibid. 
61 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
62 Anthony, R. Govindarajan, V. (2003) Management Control Systems 
63 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
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Således är det viktigt att företaget löpande uppdaterar och analyserar sina finansiella styrtal så 
att de har passform gentemot den övergripande strategin.64 

Som beskrevs redan i uppsatsens inledning belyser Kaplan och Norton att ”What you 
measure is what you get”65.  Utifrån detta konstaterar de att dagens chefer är medvetna om 
att dagens mätsystem inom företag i stor utsträckning påverkar gruppchefers och anställdas 
beteende. Likaså finns en medvetenhet på chefsnivå om att dagens finansiella mått till stor 
del är förlegade och riskerar att ge en felaktig vägledning i att nå förbättringar och 
innovation. Detta då företag idag generellt sett befinner sig i en mer konkurrensutsatt miljö 
med krav ifrån dess omvärld på en allt högre kompetens och ett bättre produkt-
/tjänsteutbud.66 

3.3.2 Kundperspektivet 
 
Detta perspektiv handlar om att verkligen identifiera de kunder och marknadssegment som 
företaget valt att positionera och marknadsföra sig emot. Perspektivet handlar om att skapa 
ett större mervärde för kunden i form av en bättre produkt eller tjänst anpassad efter 
kundens önskemål, vilket i förlängningen förväntas skapa en större kundtillfredsställelse och 
återköpsbenägenhet.67 
 
Kaplan och Norton definierar det som att ”förutom att göra kunderna nöjda och glada 
måste företagsledningen, i scorecardets kundperspektiv, omvandla visioner, affärsidéer 
och strategier till konkreta marknads- och kundbaserade mål”.68  
 
För att nå framgång och förståelse kring detta krävs att företaget verkligen tar reda på vad 
deras kunder har för värderingar kring produkten/tjänsten i form av priskänslighet, kvalitet, 
image, service, leveranstider etc. Viktigt är också att det är kundernas egna värderingar som 
vägs samman vid utformningen av produkten/tjänsten och inte de anställdas i företaget 
vedertagna uppfattningar kring vad deras kunder efterfrågar. Orden flexibilitet och lyhördhet 
är också viktiga i företaget i syfte att kunna identifiera förändringar i produktpreferenser 
bland sina kunder.69  
 
 

                                                 
64 Ibid. 
65 Kaplan, R. Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance. Harvard 
Business Review 
66 Ibid. 
67 Kaplan, R. Norton, D, 1999 Från strategi till handling- the Balanced Scorecard 
68 Ibid. s 65 
69 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
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Exempel på olika mått är: 
 
 Marknadsandelar 
 Kundernas lojalitet mätt i exempelvis köpfrekvens 
 Inflöde av nya kunder 
 Kundernas tillfredsställelse med produkten/tjänsten 
 Lönsamhet per kund 

3.3.3 Interna processperspektivet 
 
Detta perspektiv innebär först och främst att företagsledningen identifierar och fastställer 
vilka processer som har störst inverkan på kund- och aktieägarmålsättningarna. Den 
naturliga gången är att man först formulerar mål och styrtal för det finansiella- och 
kundperspektivet. Därefter utvecklar man målsättningar och styrtal för det interna 
processperspektivet. På så sätt kan företaget behålla fokus så att de viktigaste processerna 
mäts och i förlängningen att kund och aktieägarmålsättningarna nås.70 
 
Tänkbara och ofta förekommande mätprocesser är exempelvis: 
 
 Cykeltid 
 Kvalitet  
 Anställdas kompetenser och produktivitet 

 
För att de interna processerna ska kunna utvecklas och genomföras på bästa sätt krävs att 
företagsledningen, som väljer vilka processer som skall mätas, redogör det för de anställda 
längre ner i organisationen då det är dem som rent praktiskt ska se till så att saker och ting 
utförs på bästa sätt. Sammanfattningsvis underbygger således ett snabbt och lättförståeligt 
informationsflöde mer effektiva processer inom företaget och att snabba åtgärdsprogram 
kan sättas i verk vid behov.71 
 

3.3.4 Lärande- och utvecklingsperspektivet 
 
Under detta perspektiv behandlas företagets innovationsförmåga, förmåga att förbättra 
befintliga produkter samt att ta sig in på nya marknader, vilka alla är direkt kopplat till 
företagets förmåga att skapa värde för både kunder och aktieägare.72 
 
Kaplan och Norton poängterar att målsättningarna för det här perspektivet skapar 
förutsättningarna för den infrastruktur som behövs för att målsättningarna i de övriga 
perspektiven skall kunna uppnås.  

                                                 
70 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
71 Kaplan, R. Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance. Harvard 
Business Review 
72 Ibid. 
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Nyckeln till framgång för ett företag ligger i att upprätthålla en hög kompetens bland sina 
anställda, hålla en genomgående god prestanda på det interna informationssystemet samt 
underbygga en god motivation i organisationen bland samtliga anställda genom att belysa 
den enskildes betydelse. Investeringar i dessa bitar är i många företag lågt prioriterade då de 
generellt inte genererar förbättrade finansiella resultat på kort sikt. Sker inte dessa 
investeringar på löpande basis kan det dock få ödesdigra konsekvenser för ett företag på lång 
sikt.73  
 
Viktiga och vanligt förekommande mått inom detta perspektiv är: 
 
 Personaltillfredsställelse 
 Personallojalitet 
 Personalens produktivitetsutveckling   

 
Att få den enskilde anställde att inte bara känna sitt värde utan även att konkret agera för att 
skapa förbättringar är en viktig egenskap. Detta sammantaget är något som kan förbättra 
ovanstående parametrar och i förlängningen påverka kundens tillfredsställelse.74       
 
Enligt Olve et al ligger en stor utmaning i att finna tydliga länkar och att skapa balans mellan 
de olika måtten inom de valda perspektiven. Kortsiktiga förbättringar får inte stå i konflikt 
med de långsiktiga målen. Det är viktigt att måtten inom de olika perspektiven inte leder till 
en suboptimering och de måste överensstämma med, och stödja den övergripande visionen 
och strategin. Olve et al beskriver det här bland annat genom att förklara att måtten ska 
kunna kopplas vad gäller orsak- verkan.75 

3.4 Konstruering och implementering av Balanced Scorecard 
 
Vi har ovan diskuterat den historiska framväxten av Balanced Scorecard- modellen och dess 
olika beståndsdelar utgjorda av de fyra perspektiven. Vad som dock inte har berörts är 
betydelsen av en effektiv och välgenomförd konstruering och implementering av styrkortet, 
vilket är en nog så viktig punkt. Utformningen kan lämpligen 
illustreras enligt följande: 

                                                 
73Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
74 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
75 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
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Figur 3.3 Konstruktion Balanced Scorecard76  
 
Kaplan och Norton har i sin bok ”The Balanced Scorecard” tagit fram och definierat en 
fyrstegsprocess för att nå en gynnsam konstruktion på styrkortet baserat på erfarenheter 
ifrån företag som man har arbetat med i verkliga case.    
 
Dessa fyra steg är: 
 

1. Definiera mätarkitekturen 
2. Skapa enighet  kring de strategiska kriterierna  
3. Välja ut och definiera styrtal 
4. Upprätta en genomförandeplan 

 
Det första steget är att få toppchefernas förtroende, enighet samt hängivenhet beträffande en 
implementering av Balanced Scorecard. Utifrån detta sätter man upp och klargör projektets 
övergripande syfte.77  

                                                 
76 Olve, N-G. Roy, J. Wetter, M. (2001) Balanced Scorecard i svensk praktik 
77 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling- the Balanced Scorecard 
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3.4.1 Definiera mätarkitekturen 
 
Arkitektens primära uppgift blir till en början att i samråd med ledningen välja en lämplig 
organisationsenhet för utveckling av ett Balanced Scorecard. Detta då koncerner ofta är så 
pass diversifierade att det gör det svårt att skapa ett övergripande styrkort. ”Den relevanta 
frågan i sammanhanget är huruvida den föreslagna organisationsenheten har (eller borde ha) 
en strategi för att förverkliga sin affärsidé”78.  
 
När väl organisationsenheten är definierad och utvald blir arkitektens uppgift att identifiera 
vilka kopplingar enheten har till övriga delar, och av företaget och koncernen som helhet. 
Denna process är viktig vid utformandet av finansiella mått, personalpolitik, prissättning, 
kundrelationer etc. så att dessa inte motarbetar mål och riktlinjer inom övriga delar av 
företaget. Genom att klargöra dessa kopplingar kan både möjligheter samt eventuella 
problem visualiseras.79   

3.4.2 Skapa enighet kring de strategiska kriterierna  
 
Arkitektens uppgift utgörs här av att sammanställa och presentera information till cheferna 
inom den utvalda organisationsenheten beträffande affärsidé, vision och befintliga strategier 
för enheten, likväl som för koncernen som helhet. Utifrån detta får cheferna reagera och 
resonera enskilt med arkitekten kring materialet. Avsikten med det är att låta cheferna 
fundera och ventilera sina åsikter kring strategier och målsättningar, samt att arkitekten kan 
besvara eventuella frågeställningar kring modellen. Utifrån de åsikter och funderingar som 
har samlats in görs sedan en sammanställning.  
 
Nästa punkt är att presentera sammanställningen inför samtliga chefer, och utifrån detta 
material fattar man tillsammans beslut kring tre till fyra strategiska målsättningar för varje 
enskilt perspektiv i Balanced Scorecard- modellen. Vid samma tillfälle konstrueras även fyra 
grupper som vardera skall ansvara för var sitt perspektiv.80   
 
3.4.3 Välj ut och definiera styrtal.  
 
Nästa steg i konstrueringen är att grupperna enskilt finslipar de strategiska målsättningarna 
och tar fram de styrtal som på bästa sätt återger och belyser syftet med målsättningen. Vidare 
så ska nödvändig information för att få fram dessa styrtal tas fram. Viktigt för grupperna är 
också att man tittar på vad styrtalen inom perspektivet såväl som mellan perspektiven har för 
kopplingar till varandra och hur de interagerar, och i förlängningen vad det får för inverkan 
på det totala utfallet. Slutligen presenterar grupperna det de har kommit fram till inför de 
andra i syfte att skapa ett större mått av ansvarstagande i grupperna. Utifrån det som 
presenteras skapas sen en mall genom vilken Balanced Scorecard- budskapet skall kunna 
kommuniceras till de andra medarbetarna.81   

                                                 
78 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling- the Balanced Scorecard 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid.  



 38

3.4.4 Upprätta genomförandeplan 
 
Sista punkten i konstrueringsfasen är att företrädare för varje grupp bildar en grupp vars 
syfte är att utveckla en genomförandeplan. ”Denna plan bör förklara hur styrtalen ska knytas 
till databaser och informationssystem som kan föra ut Balanced Scorecard i organisationen 
och underlätta utarbetandet av konkreta mått för de decentraliserade enheterna.”82 
 
Denna plan skall sedan presenteras och godkännas av toppcheferna så att den därefter kan 
implementeras i organisationens managementsystem. Viktigt här är att toppcheferna står 
enade bakom beslutet för att implementeringen skall kunna förlöpa på bästa sätt och för att 
styrkortet ska nå en rejäl genomslagskraft i organisationen.83  
 
Ytterligare publikationer på området har skrivits av bl.a. Hallgårde och Johansson som i sin 
bok ”Att införa Balanced Scorecard” tar upp vikten av att arbeta fram en korrekt strategi och 
i samband med det rekommenderar de Porters konkurrenskraftsmodell som ett ypperligt 
hjälpmedel att nå en högre förståelse för företagets strategi. Denna modell kompletterar de 
även med att använda sig av SWOT- analysen för att på så sätt identifiera och nå en ökad 
insikt kring företagets styrkor och svagheter.84    
 

3.4.5 Att mäta icke- finansiell prestationsförmåga 
 
Ittner och Larcker beskriver i en artikel, baserad på en studie av 60 olika företag, upp frågan 
kring hur man på bästa sätt mäter icke-finansiell prestationsförmåga. De belyser dessutom 
fyra vanligt förekommande fel inom området. Slutligen presenteras ett antal punkter för hur 
framgång kan nås vid användningen av icke-finansiella mått.85 
 
Det senaste årtiondet har företag i allt större utsträckning börjat mäta kundlojalitet, 
kundnöjdhet och andra prestationer som är icke-finansiella, men som i förlängningen 
förväntas påverka lönsamheten. Detta kan ha flera fördelar i form av att ledningen får ett 
grepp om hur verksamheten går innan finansiella siffror finns tillgängliga. De anställda kan 
också få bättre information kring specifika åtgärder som måste genomföras för att uppnå 
strategiska mål. Investerare kan likaså få en djupare förståelse för hur ett företag presterar 
med tillgång till icke-finansiella siffror.86  
 
Författarna kunde utifrån sin studie ta fram fyra vanligt förekommande fel enligt följande: 
 

1. Ingen koppling mellan strategi och mått: Många företag tror att de enbart genom 
att börja tillämpa Balanced Scorecard, precis utifrån hur den är definierad i teorin ska 
få framgång för företaget. Detta utan att återknyta modellen till företagets 
grundläggande strategi och mål.  

                                                 
82 Kaplan, R. Norton, D (1999) Från strategi till handling the Balanced Scorecard 
83 Ibid.  
84 Hallgårde, U. Johansson A. (1999)  Att införa Balanced Scorecard- En praktisk vägledning   
85 Ittner, C. Larcker, F. (2003) Harvard Business Review 
86 Ibid. 
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Enbart knappt 30 procent av företagen som studerades hade utvecklat en noggrann 
modell utifrån företagets strategiska grundtankar.87  

 
2. Ingen utvärdering av sambandet mellan mått och finansiell utveckling: Företag 

som skapar modeller med återkoppling till deras strategi gör dock inte alltid 
utvärderingar av dessa mått. Det vill säga att man gör antaganden om vad som är 
viktigt för olika intressenter som kunder, anställda, leverantörer och investerare, utan 
att verifiera om detta har verklig förankring. Enbart vart femte företag i studien 
gjorde kontinuerligt denna typ av utvärdering.88 

   
3. Anger inte prestationsmålen på rätt sätt: Företagen kopplar inte alltid rätt 

målsättning till de mått man mäter. T.ex. så är det inte självklart att 100 procent 
kundnöjdhet medför större intäkter än 80 procent kundnöjdhet och således kan 
ansträngningar vara överflödiga att vidta.89  

 
4. Mäter fel: Minst 70 procent av företagen i studien arbetade med framtagen data som 

saknade både validitet och reliabilitet. Flera företag baserade komplexa beslut 
grundade på undersökningar enbart bestående av ett fåtal frågor. Vanligt var också 
att företag började samla in data innan de bestämt vad de verkligen ville reda ut.90 

 
Författarna menar att det centrala kring de fyra punkterna är att företagen inte lyckas finna 
vilka icke-finansiella faktorer som har störst inverkan på den långsiktiga ekonomiska 
framgången. Genom att följa en sexstegsprocess menar författarna att potentiella fallgropar 
kan förhindras.91 
 
 Först och främst bör en lättillänglig styrkortsmodell tas fram baserad på företagets 

strategiska utformning. Viktigt är också är att företagets strategi och vision är 
greppbar och kan konkretiseras.     

 
 Företaget bör därefter undersöka nuvarande information som samlas in och vilket 

värde den bidrar med till företaget. Utifrån detta kan överflödig 
informationsinsamling tas bort samt eventuella informationsluckor urskiljas baserat 
på modellen i punkten ovan.  

 
 Informationen som samlas in efter identifierat behov bör grundas på statistiska 

metoder för att på så sätt ge ett större värde till företaget. Som komplement till dessa 
metoder finns det också andra marknadsföringsmässiga tekniker för att utvärdera 
information som t.ex. kvalitativa analyser i form av fokusgrupper.  

 
 Modellen bör kontinuerligt uppdateras och justeras i förhållande till hur företagets 

fokus skiftar och marknadens utseende och preferenser förändras.   
 

                                                 
87 Ittner, C. Larcker, F. (2003) Harvard Business Review 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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 Utvärderingen av den insamlade informationen skall ingå som en självklar del i samt 
underbygga det strategiska beslutsfattandet. 

 
 Slutligen är det också viktigt att utvärdera de investeringar som gjorts baserat på den 

insamlade informationen, för att på så sätt kunna säkerställa att de medfört 
förbättringar till verksamheten. Om så inte är fallet kan det ge en signal om modellen 
eventuellt behöver revideras. 

 

3.5 Vad kan gå fel med Balanced Scorecard 
 
Olve et al har definierat olika typer av problem som kan uppstå vid implementering av 
Balanced Scorecard i ett företag baserat på de olika fallföretag man arbetat med. Dessa 
problem har de sedan kategoriserat utifrån följande tre punkter92: 
 
 Varför- Handlar primärt om att skapa motivation för modellen. 

 
 Vad- Berör frågan om att välja rätt typ av tillämpning av Balanced Scorecard. 

 
 Hur- Angående att tillsätta tillräckliga resurser för projektet. 

 
Varför- Exempel på varför en implementering inte fungerat kan vara att det upplevts som 
ett tillfälligt och omotiverat projekt där införandet har medfört mer misstankar och 
frågeställningar än motivation. Det har inte heller funnits någon länk till företagets strategi. 
Styrkortet har inte fått den uppmärksamhet och tid som det behöver till följd av att andra 
uppgifter haft överhand.93 
 
Vad- Exempel som på vad som kan gå fel är att modellen styrs för mycket uppifrån 
ledningen och anställda på lägre nivåer inte får komma till tals. Vidare så kan måtten vara för 
många och svårdefinierade och således svåra att ta till sig. Lärandeaspekten kan också lätt 
glömmas bort, vilket kan medföra att man får en stagnerande organisation.94 
 
Hur- Exempel på hur det blir fel är bristande förtroende ifrån ledningen, ej hängiven 
personal är delaktig i arbetet samt att de inblandade får en alltför stor arbetsbörda på sina 
axlar. Det måste även finnas en klar relation till övrig styrning inom företaget. Vidare så får 
inte Balanced Scorecard bli ett rent mätinstrument utan måste fungera som en helhetsbild att 
arbeta efter.95       
  

                                                 
92 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete- metoder och erfarenheter 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid.  
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3.6 Allmän användning 
 
Enligt Olve et al med flera finns det väldigt många varianter bland de tillämpningar som 
framkommit. Ett del företag använder styrkortet endast som en metod för att diskutera 
strategier, och inte som ett verktyg för den löpande verksamhetsstyrningen. Andra företag 
använder det balanserade styrkortet som inspiration när de strukturerar sina planer och 
rapporter i fyra eller fem perspektiv. Det gör de för att få en överblick över redan 
existerande mått.  
 
Styrkort har i några fall introducerats som ersättning för budgeter medan budgetering och 
styrkort används samtidigt i andra fall. En annan aspekt som varierar mycket är 
styrkortsanvändningen inom företag. För vissa företag finns endast ett styrkort för hela 
företaget medan andra tillämpar det på flera nivåer. Dessutom inkluderas ibland styrkort för 
enskilda medarbetare.  
 
Något ytterligare som skiljer företag emellan är att en del företag har använt styrkort för 
projekt. Vissa företag har använt styrkort för funktioner som exempelvis IT och HR 
(Human Resources). En tendens dessutom är att styrkort för statliga och icke vinstdrivande 
organisationer blir allt populärare.  
 
Det finns således olika sätt att se på själva ”användningen” av ett Balanced Scorecard. Olve 
et al tror att antalet företag där verksamhetsstyrningen verkligen är baserad på styrkortet är 
betydligt färre än vad som sägs i diverse studier.  
 
Enligt Olve et al finns det inte något enskilt bästa sätt att använda styrkortet och därför är 
det viktigt att göra klart för sig vilken del av verksamheten eller aspekt av organisationen som 
berörs vid införande av styrkortet. Författarna ställer frågan om syftet ska vara att använda 
styrkortet som ett planeringsverktyg eller för att granska gjorda prestationer?96 
 

                                                 
96 Olve et al, (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete – Metoder och erfarenheter. 
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3.7 Synpunkter på Balanced Scorecard inom bankverksamhet  
 
En av de stora fördelarna med Balanced Scorecard enligt Kaplan & Norton är dess goda 
strategiska koppling. Däremot läggs det mindre vikt i litteraturen kring vad som skall ingå i 
strategin och det finns en lucka mellan implementeringen av Balanced Scorecard och själva 
strategiformuleringen.     
 
I en artikel ur International Journal of Information Management visar författarna Littler et 
al, konstruktionen på en banks styrsystem och strategi, genom att utgå ifrån gemensamma 
strategiska styrobjekt, vilka innehåller klara roll- och syftesbeskrivningar. Författarna belyser i 
artikeln vikten av att använda definierade strategiska objekt, som en grundpelare för den 
strategiska formuleringen och styrkortet då det möjliggör och underbygger ett dynamiskt och 
framåtblickande informationssystem. Exempel på ett objekt kan vara olika kombinationer att 
serva kunder som via mail, direkt kontakt, via telefon etc. Varje objekt har unika drag som 
gör det möjligt att mäta hur pass viktiga de är för företaget. Dessa drag benämner författarna 
som kritiska framgångsfaktorer för företaget. Författarna belyser det här också som ytterst 
viktigt då bankbranschen idag är en bransch i stor förändring (läs mer i 
problemdiskussionen) där det krävs flexibilitet för att kunna upprätthålla en god 
konkurrensförmåga.97 
 
Genom att skapa en sammanhängande strategikarta för hela organisationen underbyggs 
också en god implementering, då den kan medverka till att eventuella missförstånd 
undanröjs, kommunikationen förbättras och att en starkare sammanslutning kring projektet 
kan uppnås. Författarna studerade denna tillämpning i en stor ”retail”-bank i Storbritannien 
och kom fram till slutsatsen att tillvägagångssättet med att definiera, konkretisera och mäta 
strategiska styrobjekt medförde positiva effekter i företaget i form av en klarare överblick 
över företagets processer samt ett större mått av engagemang bland de anställda.   
 

3.8 ”Encounter management” - studie 
 
Vi beskriver nedan en studie inom retail banking, vilken betonar vikten av att ligga i 
framkant inom kompetens- och produktutveckling för företag som har som vision att vara 
marknadsledande. Studien är direkt jämförbar med Nordea Kundcenter Privats ambition. 
 
Denna empiriska studie som är gjord på amerikanska ”retail”- banker behandlar vad 
konkurrensstrategin har för inverkan på förhållandet mellan nyckelaktiviteter och 
marknadsföring kopplat till prestationsförmågan.98 Studien är uppbyggd kring encounter 
management dvs. kring ”sanningens ögonblick” när kund kommer i direkt kontakt med 
banken och kompetens och flexibilitet från bankens sida har stor betydelse.  

                                                 
97 Littler et al,2000-  “A new approach to linking strategy formulation and strategy implementation; an 
example from the UK banking sector”. International Journal of Information management 
98 Rhee, M. Mehra, S. (2005) Aligning operations, marketing and competitive strategies to enhance 
performance: An empirical test in the retail banking industry. Omega- The Int. Journal of Management 
Science 
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Studien har gjorts med utgångspunkt i vad företaget har för strategisk inriktning, vilken kan 
vara av tre slag99: 
 
Prospector- God innovationsanda, ledande vad gäller produktutveckling. 
 
Analyzer- Läser av marknadens trender och agerar utifrån den strategi som lyckats bäst. 
 
Defender- Små investeringar och försöker framför allt att vara skapa kostnadsfördelar, 
gentemot konkurrenter. 
 
Slutsatserna som författarna tar fram är att encounter management framför allt är viktigt för 
prospectors och minst viktigt för defenders. Detta till följd av att de hela tiden försöker 
ligga i framkant av marknadens produktutveckling. Det som kännetecknar en framgångsrik 
prospector är att den lyhört lyssnar till förändringar i marknadsefterfrågan och att man sätter 
kundmötet i fokus genom att erbjuda bästa möjliga service.100 Viktigt för att nå framgång, 
enligt studien, är att företaget har en strategisk passform det vill säga samstämmighet mellan 
sina handlingar och sin marknadsförings- och konkurrensstrategi, vilket i förlängningen leder 
till ett bättre resultat.101 

 

3.9 Kritik mot Balanced Scorecard 
 
Ett generellt problem för modellen är risken för suboptimering, vilket innebär att då styrkort 
upprättas på enhetsnivå i ett större företag eller koncern så setts målen utifrån vad som är 
bäst för enheten utan hänsyn taget till vad som gagnar helheten.102   
 
Samma författare påpekar också svårigheten i modellen beträffande ambitionen att hitta 
orsak- verkan samband mellan de olika måtten. Förmågan att kunna urskilja och mäta vilka 
processer som påverkar företagets finansiella mål efterfrågar en form av vetenskapligt 
vetande.103   
 
Olve et al påpekar att få företag visat verkliga resultatförbättringar till följd av införande av 
Balanced Scorecard. Konceptet har blivit något av en modefluga som inte implementerats på 
rätt sätt, utan bara har använts för att skapa en vacker fasad utåt. Olve et al: s studier visar 
dock att företag på senare år i allt större utsträckning tagit lärdom av tidigare misstag och 

                                                 
99 Rhee, M. Mehra, S. (2005) Aligning operations, marketing and competitive strategies to enhance 
performance: An empirical test in the retail banking industry. Omega- The Int. Journal of Management 
Science 
100Ibid. 
101 Ibid. 
102 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning- Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning 
103 Ibid. 
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arbetar idag mer helhjärtat med sina styrkort, men att det är först på längre sikt som man 
verkligen kan se frukten av dessa arbeten.104  
 
Anthony och Govindarajan påtalar i sin bok Management Control Systems att det finns ett 
klart problem i modellen beträffande att det inte finns någon garanti för att framtida 
avkastning följer hur företagets icke-finansiella mått i modellen utvecklas. Framför allt att det 
förefaller finnas ett vedertaget antagande om att de icke-finansiella måtten verkligen inverkar 
på lönsamheten. Det ser författarna som ett allvarligt problem. Författarna menar vidare att 
det måste utvecklas en större förståelse ute bland företagen som tillämpar modellen, för hur 
de icke-finansiella måtten är relaterade till lönsamhetsutvecklingen.105     
 

3.10 Utvärderingsmodellen 
 
Vi har tagit fram en utvärderingsmodell, enligt nedan, i syfte att ta reda på hur Nordea 
Kundcenters BSC positionerar sig i förhållande till modellen. Kriterierna skall fungera 
som en referensram för vår utvärdering och kommer med tyngdpunkt under analysen att 
underbyggas med teorin beskriven enligt ovan.  
 
I metoden gjorde vi en inledande presentation av vår utvärderingsmodell, den 
bakomliggande tanken med kriterierna och tillvägagångssättet för utformningen. Nedan 
förklarar vi varför vi valt respektive kriterium med hjälp av den bakomliggande teorin. I 
analysen för varje kriterium framgår dessutom ytterligare vad teorin säger.  
 
Olve et al belyste att ett vanligt fel är att styrkortets mått är för många och därmed svåra att 
ta till sig. Avsikten med kriterium A är därför att undersöka om Kundcenter Privat använder 
för många mått för varje perspektiv. Ittner och Larcker belyser det eventuellt missvisande 
som kan inträffa om rätt målsättning inte kopplas till måtten. Därav utformningen av 
kriterium B. Kriterium C grundar sig i det Olve et al säger beträffande vikten av att styrkortet 
ska fungera som en helhetsbild att arbeta efter och inte bara vara ett rent mätinstrument. 
Dessutom kräver ett lyckat styrkort en motiverad personal och förtroende hos ledningen.  
 
Kriterium D är på sätt och vis en fortsättning av C. För att man på ett korrekt sätt ska kunna 
granska gjorda prestationer och arbeta efter det krävs att styrkortet är uppdaterat. Därför 
fann vi det nödvändigt att utvärdera den här aspekten av Kundcenter Privat. Kriterium E är 
speciellt inriktat på Kundcenter Privat. Försäljningen är en så pass viktig och prioriterad 
verksamhet och därför har vi skapat det här kriteriet för att på så sätt utvärdera styrkortets 
påverkan. Kaplan och Norton belyser dessutom vikten av operationella mått.  
 
Centralt i styrkortet finns företagets vision och strategi och Olve et al betonar vikten av att 
måtten överstämmer med strategin. Ittner och Larcker belyser också måttens koppling till 
den. Av de anledningarna har vi valt ut kriterierna F och G.  

                                                 
104 Olve, N-G. Petri, C-J. Roy, J. Roy, S. (2003) Making Scorecards Actionable-balancing strategy and 
control 
105 Anthony, R. Govindarajan, V. (2003) Management Control Systems 
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Kriterium I är likt E också speciellt inriktat på Kundcenter Privat för att BSC i Nordea från 
första början inrättades på koncernnivå. Nedan följer kriterium A-I: 

Kriterier: 
 

A. Använder man för många mått för varje perspektiv? 
 

B. Mäter man det som man avser att mäta?  
 

C. Känner man på medarbetare- respektive ledningsnivå till styrkortet? Är man väl 
förtrogen med det? Vi tar reda på det genom att intervjua personalen. Är styrkortet 
motiverande för de anställda, så att det i sin tur förbättrar verksamhetens resultat? 

 
D. Använder man styrkortet i arbetet, arbetar man utefter det även i praktiken? Finns 

det någon strategi, styrplan för hur styrkortet ska uppdateras, ses över? Hur ofta och 
när gjorde man det senast? 

 
E. Påverkar styrkortet försäljningen och därmed resultatet? Går det att mäta, vad tror 

ledningen samt medarbetarna? 
 

F. Finns det någon uttalad övergripande målsättning/vision med 
styrkortsanvändningen? 

 
G. Samvarierar måtten i styrkortet eller är det så att några mått motarbetar varandra? 

Samverkar perspektiven med varandra ? 
 

H. Går det att urskilja och finns det kritiska framgångsfaktorer för Kundcenter Privat? 
 

I. Hur har implementeringen samt nedbrytningen ifrån koncernnivå fungerat? 
 
I anslutning till denna modell kommer vi i analysen att upprätta en tabell, graderad ifrån 1-5. 
I denna ska svaren placeras in ifrån varje kriterium utifrån hur välfungerande vi anser 
kriteriet vara på Nordea Kundcenter, alternativt om vi ser brister i kriteriet. Dessa svar 
kommer vi sedan att vidareutveckla och konkret definiera i vad som är bra alternativt kan 
förbättras. Resonemanget kommer slutligen att mynna ut i slutsatser baserade på våra 
samlade bedömningar av Nordea Kundcenter Privats Balanced Scorecard återkopplat till 
teorin på området som vi redogjort för enligt ovan.  
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4. Företags och enhetspresentation 
 
I det här kapitlet presenterar vi sådan information om Nordea och Nordea Kundcenter 
Privat som är av relevans för uppsatsen i fråga. För att ge läsaren en djupare förståelse 
presenterar vi Nordeas och Kundcenter Privats verksamhet med fokus på 
styrkortsanvändningen. Vi illustrerar styrkortens utformning samt beskriver hur 
kundcenters verksamhet är uppbyggd och på vilket sätt arbetet utförs. 
 

4.1 Nordea 
 
Nordea bildades genom en serie gränsöverskridande fusioner. Dessa omfattade fyra stora 
nordiska finansiella institutioner. 106 
 
Nordea är den ledande107 finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och verksamheten 
bedrivs inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking samt 
Asset Management & Life.108 Nordea har nära 11 miljoner kunder, varav 4,4 miljoner också 
är Internet-kunder,109 960 000 företagskunder samt 1000 stora företagskunder. Omkring 50 
% av hushållen i Norden gör affärer med Nordea och enligt externa undersökningar har 
Nordea en ledande position som företagsbank. 110 
 
Affärsområdet Corporate and Institutional Banking erbjuder ett brett sortiment av produkter 
och tjänster till stora företag, institutioner samt företagskunder inom Retail Banking. 
Affärsområdet Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom 
institutionell kapitalförvaltning, liv –och pensionsförsäkringar, private banking och 
marknaden för sparprodukter generellt. Retail Banking är det största affärsområdet och 
erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster för privat- och företagskunder. Affärsområdet 
består av ca 1200 kontor över hela Norden samt av kontaktcenter och bank via Internet.111 
År 2004 svarade Retail Banking för ca 75 procent av intäkterna jämfört med de övriga 
affärsområdena.112 
 

                                                 
106 Olve et al, 2003 
107 Nordea har den största kundbasen av alla finanskoncerner i Norden och Östersjöregionen. 
(årsredovisning 2005) 
108 http://www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=213524, 16/3-2006 
109 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=831072, 16/4-2006 
110 Ibid. 16/4-2006 
111 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=54242, 15/4-2006 
112 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=54212, 15/4-2006 
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Följande figur visar Nordeakoncernen uppdelad på respektive affärsområde. Kundcenter 
Privat ingår i affärsområdet Retail Banking. Procentsiffran visar andelen av koncernens 
rörelseresultatet för första kvartalet 2006:    
 

 
 
Figur 4.1 Koncernen uppdelad på affärsområden (egen konstruktion 2006)113   
 
Nordeas huvudstrategi är att göra fler affärer med befintliga kunder och samtidigt ha strikt 
kontroll över kostnader och risker. Nordeas generella anseende har under de senaste två åren 
förbättrats i alla länder. Det finns en årlig Greenwich-undersökning som bekräftar att 
Nordea har en oomtvistlig ledande ställning i segmentet nordiska storföretag. Det finns 
också undersökningar som visar att affärsområdet Retails privat- och företagskunder blir allt 
nöjdare. Dessutom är Nordeas medarbetare nöjdare och mer motiverade än genomsnittet av 
anställda i banksektorn i Norden.  
 
Nordea har cirka 484 000 aktieägare och den största enskilda aktieägaren är svenska staten 
med ett innehav på 19,9 %.114   
 

4.1.1 Vision och värderingar  
 
Nordea har en vision som innehåller ett antal punkter. För det första vill man värderas som 
den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen och ha 
betydande tillväxtpotential. Vidare vill Nordea uppvisa överlägsen lönsam tillväxt eller vara 
bland de bästa på alla marknader där dom väljer att vara verksamma. Nordea vill etablera en 
position på utvalda marknader och segment utanför kärnmarknaden som ska baseras på 
starka kompetenser. Dessutom ska man inneha en ledande och effektiv flerkanalsdistribution 
inklusive en topplacering inom elektroniska tjänster. Sist men inte minst ska Nordea vara ett 
företag som visar samhällsansvar och som inger förtroende och tillit. 
 
 

                                                 
113 Procentsatsen har vi beräknat med hjälp av siffror på www.nordea.com. Varje affärsområdes 
rörelseresultat i miljoner euro dividerat med koncernens totala rörelseresultat för kvartal 1 2006.  
114 Nordeas Årsredovisning, 2005 
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4.1.2 PPMM 
 
Som tidigare nämnts genomförde Nordea hösten 2000 en planeringsprocess av 
styrningsinstrumenten för att banken vill få en mer balanserad blick över verksamheterna. 
Det här sammantaget ledde fram till det som kom att kallas en new Planning and 
Performance Management Model, PPMM. 115 Det övergripande syftet med modellen är att 
hela koncernen ska fokusera på att skapa värde för aktieägarna, att säkerställa att strategier 
verkställs samstämmigt och fokuserat samt att stödja utvecklingen av en gemensam 
företagskultur. 116 
 
PPMM består av tre huvudkomponenter: Balanced Scorecard, rullande finansiella prognoser 
samt servicenivåantal. Rullande finansiella prognoser används för att alltid ha en aktuell bild 
av framtida finansiella resultat. För att fokusera på kostnadskontroll och högre kvalitet på 
interna tjänster använder Nordea servicenivåavtal. Balanced Scorecard använder Nordea för 
att kortfattat uttryckt, omsätta strategi i handling och för att driva på förändringsprocesser. 
117 

4.1.3 Styrkortsanvändning 
 
Syftet med Nordeas styrkorts uppbyggnad är således att göra strategin operationell. Nordea 
har valt ut ett antal områden i strategin där förändringar anses erfordras och dessa kallas 
strategiska fokusområden. För varje fokusområde definieras ett nyckeltal, vilket innebär ett 
konkret mått och möjliga initiativ som ska bidra till att målet uppnås. 118 
 
De strategiska fokusområden indelas i olika teman och både finansiella och ickefinansiella 
prestationsindikatorer används. Indikatorer som economic profit, intäkter, kostnader, antal 
heltidsanställda och index för personalnöjdhet är obligatoriska från koncernnivå via 
affärsområdesnivå ner till affärsenhetsnivå. De är obligatoriska för att säkerställa 
samstämmighet mellan samtliga nivåer i koncernen. 119  
 
Styrkortsarbetet på Nordea inleddes med att visionen och affärsidén kopplades till de 
strategiska målen. För att förbättra den ekonomiska vinsten satte Nordea upp strategiska 
teman. De strategiska målsättningarna mynnar ut i en ”strategy map”, handlingsplan, vilkens 
huvudsakliga uppgift är att skapa aktieägarvärde. Den ekonomiska vinsten har således lyfts 
fram för att visa att banken satsar på just aktieägarvärdet.120 
 
Nordea genomförde en process för att översätta teman till handling som inleddes med att 
målet för varje strategiskt tema formulerades för de fyra olika perspektiven.  

                                                 
115 Olve et al, 2003 
116 Nordeas årsredovisning 2005 
117 Ibid. 
118 Olve et al, 2003 
119 Nordeas årsredovisning 2005 
120 Olve et al, 2003 
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Genom att identifiera de mest kritiska interna processerna, kompetenserna och resurserna 
identifierade banken de viktigaste framgångsfaktorerna för varje perspektiv. Sedan 
formulerades mått och målvärden innan beslut för handlingsplanen togs.121  
 
Följande figur visar det styrkort som togs fram genom ovanstående process: 
  

 
Figur 4.2 visar Nordeas BSC för 2003 på koncernnivå (Olve et al, 2003)122 egen modifiering 
 
 
Nyckeltalen mäter Nordea genom KPI (key performance indicators) och banken arbetar 
med ett treårsperspektiv för nyckeltal, mål och initiativ. En drivande kraft i genomförandet 
av Nordeas BSC var den dåvarande VD: n som själv trodde på BSC eftersom han hade 
arbetat med verktyget i sin tidigare befattning. Nordeas BSC introducerades tämligen snabbt 
och projektet var delvis betingat av en stor strategisk förändring i det här fallet en fusion och 
skapandet av en Nordisk Östersjöregional bank.123 
                                                 
121 Olve et al 2003 
122 Olve et al 2003, Framgångsrikt styrkortsarbete- Metoder och erfarenheter sid. 35 
123 Ibid. 
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I Nordeas årsredovisning för 2005 påpekar man att ”Balanced Scorecard har haft en tydlig 
inverkan på Nordeas prestationsinriktning och har stärkt vår styrningsprocess avsevärt”.124 
 
Styrkort har således utvecklats för koncernen som helhet och varje affärsområde har sitt eget 
styrkort. Affärsområdenas styrkort ger riktlinjer för vart och ett av de underordnade 
enheternas styrkort125 däribland Nordea Kundcenter privat. 
 

4.2 Nordea Kundcenter Sverige 
 
Nordeas kundrelationer sköts via elva regionbanker som är uppdelade på de fyra nordiska 
marknaderna. Regionbankerna är sedan uppdelade i 71 regioner och över 1100 bankkontor 
som på så sätt för Nordea närmare kunderna. Kunderna betjänas dessutom genom Nordeas 
Internetbanktjänster samt kontaktcentra som sysselsätter 1250 personer och som hanterar 10 
miljoner samtal per år. Tack vare kontaktcentren är det enkelt för kunderna att komma i 
kontakt med Nordea även när kontoren är stängda. Tjänsterna har vidareutvecklats på alla 
marknader så att de flesta förfrågningar idag kan hanteras med bara ett samtal. Det är dock 
på Internet som kunderna gör de flesta vanliga bankärendena.126  
 

4.2.1 Organisationsschema för Kundcenter Sverige: 
 

 
Figur 4.3 Kundcenter Sverige. 
  

                                                 
124 Nordeas årsredovisning 2005 
125 Nordeas årsredovisning 2005 
126 Ibid. 
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Kundcenter är den del inom Retail Banking som betjänar bankens kunder via telefon och e-
post. Ovan angivna siffror representerade koncernen. Kundcenter Sverige besvarade under 
2005, 4,0 miljoner samtal och 129 000 e-post. Via de automatiska telefontjänsterna (talsvar) 
har banken dessutom haft 22,3 miljoner kontakter.  
 
Kundcenter Sverige består av 5 enheter som är organiserade i tre huvudområden. Dessa är 
Privat, Företag samt E-support. Privat finns i Uppsala, Malmö och Sundsvall. Företag finns i 
Eskilstuna och E-support finns i Göteborg.  
 
Försäljningsarbetet blir en allt viktigare del av verksamheten och målet är att försäljningen 
ska öka från föregående år. I telefonkanalen kommer det under 2006 att tas ytterligare steg 
för att öka försäljningen i enlighet med enheterna Corporate och Households strategier. 
Enligt Kundcenter vågar man att testa nya vägar för att nå sina mål och ”best practice” 
gäller. Enheterna jämförs med varandra och Kundcenter jämför sig också med sina nordiska 
kollegor. Man medverkar dessutom i extern benchmarking.  
 
Enligt Kundcenter är ett aktivt och långsiktigt arbete med kompetens, personal och 
ledarskapsfrågor helt avgörande för långsiktig framgång. Därför finns en 
kundcenterutbildning som heter Academy@NCC som är ett viktigt kompetensverktyg för 
just dessa frågor. Utbildningen ökar kompetensen inom bland annat samtalsteknik, 
bemötande och försäljning.  
 
Kundcenters ledarskap bygger på att ledarna når sina verksamhetsmål genom att arbeta via 
sina medarbetare. Genom en målstyrningsprincip arbetar varje medarbetare med eget 
ansvarstagande för sina mål. 127 
 

4.3 Kundcenter Privat Malmö 
 
Kundcenter i Uppsala hanterar kunder anslutna till en Internet- och telefontjänst som heter 
Personlig service 24. Kundcenter Privat i Malmö och Sundsvall hanterar alla övriga av 
Nordeas privatkunder. Man hanterar också en förmånslinje (för Nordeas förmånskunder) 
samt privatkunder med plusgirokonto.128 
 
På Kundcenter Privat omfattas arbetet av många olika ärenden. Exempelvis så innebär det 
handläggande av lån (blancolån) samt fond- och pensionssparande förutom mer ordinärt 
kundservicearbete bestående av enklare förfrågningar, som exempel girobetalningar och 
kontofrågor osv. Som en integrerad del av arbetet består också målstyrd försäljning av 
bankens produkter och tjänster. De mål som en handläggare på Kundcenter Privat i första 
hand ska uppnå är en viss nivå på kundtid respektive en viss nivå på antal avslut per arbetad 
dag. Kundtiden innebär att man ska ha som mål att kommunicera med kund i telefon minst 
70 procent av arbetad tid. Avslut innebär försäljning av bankens produkter och tjänster. Att 
exempelvis öppna ett fondsparande åt en kund är således exempel på ett avslut. 
 

                                                 
127 Nordea verksamhetsplan 2006, Kundcenter Sverige. 
128 Ibid. 
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Kundcenter Privat i Malmö är uppdelad i fem grupper som vardera leds av en gruppchef. 
Avdelningen styrs av en enhetschef som är gemensam för alla grupper. Det som beslutas 
centralt i Nordea är strategier som gäller för alla kunder i banken, exempelvis produkter, 
tjänster och nyheter. I övrigt har Kundcenter Privats enhetschef stor möjlighet att styra 
verksamheten själv. 129 
 

4.3.1 System i arbetet 
 
Under 2005 infördes i hela Nordeas organisation ett gemensamt system för hantering av 
kundrelationer. Systemet kan användas av personliga bankmän på de lokala kontoren och av 
personal på kundcenter. Det underlättar genom att det gör det betydligt enklare att lämna 
rätt erbjudande till rätt kund.130 Systemet heter CMS och visar hela kundbilden. Personal på 
Kundcenter Privat kan bland annat boka in kunder som ringer och vill ha mer omfattande 
rådgivning direkt i de personliga bankmännens och rådgivarnas kalendrar.  
 
Nordea och Kundcenter Privat använder sig också av ett system som kallas FÖLJA. Med det 
här systemet kan Nordea utvärdera effekten av olika försäljningsaktiviteter. Försäljningen 
kan analyseras i flera dimensioner, exempelvis vilka produkter som säljer bäst och vilka 
kundkategorier som svarar på vilka kampanjer osv. Dessutom ger FÖLJA den enskilda 
medarbetaren möjligheten att följa upp försäljningsarbetet. Chefer får därmed möjligheten 
att fokusera mer på de övergripande målen samtidigt som de kan brytas ned i individuella 
mål. Personliga säljmål kan därmed sättas som följs upp i FÖLJA.131 
 

4.3.2 Kundcenters mål 
 
Tillvägagångssättet för Nordea Kundcenters övergripande mål att vara det ledande 
kundcentret i Norden och Östersjöregionen är att skapa värde, att vara innovativa samt att 
skapa friheter och möjligheter. Kundcenters inriktning är: 
 

 Att hjälpa kunderna att förverkliga sina planer. Att skapa värde för aktieägarna 
genom att skapa värde för kunderna.  

 
 Att erbjuda utvecklingsmöjligheter som gör att vi kan attrahera, behålla och 

utveckla de mest kompetenta och talangfulla medarbetarna. 
 
 Att stärka Nordeas närvaro.  

 
 Att stödja kontorens arbete med Nordeas multikanalstrategi så att 

kundrelationerna förstärks. 
 

                                                 
129 A. Lindén 6/4 -2006 
130 Nordea årsredovisning 2005. 
131 http://www.sas.com/offices/europe/sweden/pdf/Nordeafolja.pdf, 21/3-2006 
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Det är för att uppnå detta som Kundcenter satt mål, vilka man presenterar i sitt styrkort som 
presenteras i följande kapitel 5, empiri.132  

                                                 
132 Nordeas verksamhetsplan 2006, Kundcenter Sverige. 
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5. Styrkortet och dess användning på Kundcenter Privat 
 
I kapitlet som följer presenteras den empiriska datainsamlingen. Kapitlet är en 
fortsättning på kapitel 4 beträffande enhetspresentationen. Nordea kundcenters BSC 
presenteras samt bakgrunden till hur det växte fram och hur det används i dagens 
styrning av verksamheten. Vi redogör för vad som framkommit under intervjuarbetet och 
presenterar medarbetarnas, gruppchefernas samt enhetschefens åsikter. 

 

5.1 Presentation av Balanced Scorecard på Kundcenter Privat  
 
Styrkortet har följande utformning: 
 

 
Figur 5.1 Styrkort Kundcenter Privat Malmö133 
 
 
För att uppnå inriktningen som presenterades i slutet av föregående kapitel så har alltså ett 
antal mål satts upp som presenteras i styrkortet. Nedan följer en sammanfattad presentation 
av Kundcenters styrkort för 2006. Styrkortet presenteras i sin helhet i verksamhetsplanen för 
samma år. I och med att styrkortet är så pass omfattande presenterar vi det i huvuddrag.   
 
Kundcenter förklarar varje del inom varje perspektiv i styrkortet under rubrikerna ”nuläge”, 
”önskat tillstånd” samt ”aktiviteter”. Nuläget används för att förklara vad varje del omfattar. 
Det önskade tillståndet beskriver vilket målet är. Aktiviteterna beskriver vad man gör för att 
uppnå målet. Den beteckningen som Kundcenter Privat använder för respektive perspektiv 
presenteras inom parentes. 
 

                                                 
133 Enhetsstyrkort, 2006-02, Kundcenter Privat Malmö 
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5.1.1 Finansiella perspektivet (Finansiella mål) 
 
Värde för aktieägarna skapas genom att vara kostnadseffektiva och att nå budgeterade mål 
för intäkter och kostnader. Dessutom ska man se över nya lösningar genom att vara 
innovativa.  
 
Uppdragsintäkter: 
 
Nuläge: Kundcenter får interna intäkter per samtal från regionbankerna inom Retail.  
 
Önskat tillstånd: målet är att intäkterna minst ska vara som budgeterat. 
 
Aktiviteter: Genom att vårda och utveckla kompetensen så ska kundnöjdheten och 
effektiviteten förbättras. Åtagande gentemot uppdragsgivare följs upp och säkerställer att 
mer kostnader än vad som behövs inte allokeras för att uppnå servicemål. 
 
 
Försäljning: 
 
Nuläge: Merparten av de anställda har genomgått Academy@NCC- utbildningen där 
försäljnings- och avslutsteknik är en del av utbildningen.  
 
Önskat tillstånd: Att vara aktiv i relationen med kunden och därmed föreslå produkter och 
tjänster som passar kundens livssituation. Den höga aktiviteten i kundmötet ska bibehållas 
och fokus vara på att öka försäljningen av produkter som ger en inkomstökning för Nordea 
 
Aktiviteter: Genomför kontinuerlig säljträning. Försäljningen ska följas upp veckovis och 
stimulansåtgärder ska vidtas om inte målen nås. Styrkortet blir en viktig del i den månatliga 
uppföljningen av verksamhetens prestation. Med hjälp av styrkortet tas åtgärder fram för att 
förbättra resultatet. Enheter ska jämföras med varandra och ”bästa lösningar” ska tas till 
vara. 
 
Kostnader: 
 
Nuläge: Den ökade försäljningen innebär ett ökat behov av fler medarbetare som besvarar 
inkommande samtal, eftersom en ökad försäljning leder till längre samtal och mer tid för 
efterarbete.  
 
Önskat tillstånd: Budgetåtagande ska nås genom att återkommande titta efter nya sätt att 
effektivisera verksamheten samt genom uppföljning av kontroll och kostnader. 
 
Aktiviteter: Ha ett ständigt fokus på kostnader. Analysera och minska IT-kostnader. 
Återkommande effektivitetsmätningar av verksamheten. Genom att använda styrkortet (jmf 
aktiviteten för försäljningen). 
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5.1.2 Kundperspektivet (Kundmål) 
 
Värde ska skapas för kunderna genom tillgänglighet och ett kompetent bemötande. 
 
Kundattityder: 
 
Nuläge: Lokala kundnöjdhetsmätningar genomförs, baserat på svar från kunder som har 
kontaktat Kundcenter Privat. I den senaste mätningen var kundens helhetsbetyg 4,5 av 5 
möjliga. 
 
Önskat tillstånd: Målet är att den höga kundnöjdheten ska behållas och att det 
genomsnittliga resultatet för kundcenter lägst ska vara 4,0 på den femgradiga skalan. 
 
Aktiviteter: Kunderna erbjuds ett trevligt bemötande, kompetent personal och har en hög 
tillgänglighet. Årliga kundnöjdhetsmätningar genomförs. För att öka kunders nöjdhet är man 
aktiv i kundmötet och bankens sortiment erbjuds kunden. 
 
Tillgänglighet, telefoni:  
 
Nuläge: Mängden samtal samt den genomsnittliga väntetiden mäts. 
 
Önskat tillstånd: Målet är att den genomsnittliga väntetiden ska minskas med 48 sekunder 
för förmånskunder och med 33 sekunder för övriga kunder. 
 
Aktiviteter: Genom att kontinuerligt prioritera hur arbetstiden fördelas ska andelen timmar 
då personalen är redo att besvara samtal från kunder öka. Målet är att 80 procent av 
arbetstiden används för kundkontakter och av den tiden ska 70 procent av arbetstiden vara 
tid i samtal med kund eller väntetid mellan samtalen. Krav ska ställas för att tekniska fel ska 
bli färre och träffsäkerheten i prognoser ska ökas. Dessutom ska bemanningsplanering och 
statistikuppföljningen effektiviseras. 
 
Kundärenden som blir uppklarade vid första kontakten 
 
Nuläge: Att motsvara kundens förväntningar gör det viktigt att alltid ge kunden den hjälp 
eller råd den behöver. Över 90 procent av kunders ärenden löses vid första kontakten. 
 
Önskat tillstånd: Målet är att minst 90 procent av alla kundärenden ska lösas när kunden 
ringer.  
 
Aktiviteter: Identifiera arbetsprocesser och utföra dem på rätt sätt. Utveckla kompetensen 
bland personalen samt ställa krav på att kundinformationen är enkel och lättbegriplig. 
Dessutom ska det bidras till att kunder använder koder för identifiering, vilket möjliggör att 
fler ärenden kan slutföras vid första kontakten. 
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5.1.3 Interna processperspektivet (Mål för interna processer) 
 
Utveckla försäljningsarbetet 
 
Nuläge: En ständig utveckling av försäljningsarbetet pågår inom Kundcenter Privat. 
Grunden till de förbättrade resultaten är att fler medarbetare aktivt deltar och bidrar till 
försäljningen.  
 
Önskat tillstånd: Målet är att varje medarbetare presterar lite mer varje arbetsdag. Som 
medarbetare ska man tycka att försäljning är roligt och att man vill vara med och förbättra 
försäljningsresultatet.  
 
Aktiviteter: Varje medarbetare får kontinuerlig säljutbildning. Samarbete med övriga 
affärsområden för att få tillgång till kompetensutveckling för medarbetarna. Dessutom sker 
kontinuerlig uppföljning och RAK- samtal för medarbetarna och utgångspunkten är det 
gemensamma styrkortet och målsättningen är att den individuella medarbetarens färdigheter 
ska förbättras. 
 
Kundtid över 80 procent  
 
Nuläge: Under föregående år har kundcenters effektivitet förbättrats. Kundtiden är ett mått 
på effektiviteten och en förutsättning för att verksamheten ska fungera är att bibehålla och 
öka denna.  
 
Önskat tillstånd: Målet är att minst 80 procent av den schemalagda arbetstiden ska 
användas mot kundkontakter. Av den tiden ska minst 70 procent användas i samtal med 
kund eller i väntan på att en kund ska ringa.  
 
Aktiviteter: måttet ska mätas genom kontinuerlig uppföljning och RAK-samtal med 
medarbetarna. Utgångspunkten är det gemensamma styrkortet. Dessutom ska arbetssättet 
utvecklas och effektiviseras, ett exempel på det är anpassning till vad CMS erbjuder. 
 
 

5.1.4 Lärande - och utvecklingsperspektivet (Mål för Personal/Lärande) 

 
ESI (Employee Satisfy Index) 
 
Nuläge: resultatet i mätningen för 2005 blev 67 (maximalt index 100). 
 
Önskat tillstånd: målet är att resultatet ska vara 70. 
 
Aktiviteter: ESI följs upp genom en lokal mätning om året. Utveckling och dagligt arbete är 
prioriterade områden. 
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Personalnöjdhet, lokal undersökning 
 
Nuläge: På Kundcenter genomförs en ESI –mätning på samma sätt som ovan. 
 
Önskat tillstånd: Målet är nöjdare personal och därmed en något högre nivå på index. 
 
Aktiviteter: lokala mätningar genomförs en gång per år. För de områden som ligger under 
7,5 på en skala upp till 10 tas en handlingsplan fram. 
 
I verksamhetsplanen finns dessutom parametern ”sjukfrånvaro- korttidsfrånvaro” med. Den 
har ännu ej införts i styrkortet, men kan komma att göra det framöver134. Den innebär att 
Kundcenter Privat startat aktiviteter för att minska sjukskrivningarna och målet under 2006 
är att minska sjukfrånvaron. Aktiviteterna består i att genomföra en hälsodiplomering, att i 
samband med RAK- samtalen också fråga medarbetaren hur den mår samt med hjälp av 
friskvårdshandledarna genomföra friskvårdaktiviteter.135 
 

5.2 Införandet av Balanced Scorecard på Kundcenter Privat  
 
Enhetschef Anette Lindén kom till dåvarande Teleservice i Malmö år 2000. Vid den 
tidpunkten fungerade enheten i stort som en växel för ett 20-tal Nordeakontor i regionen. År 
2001 kom därefter Balanced Scorecard att introduceras på enheten som vid den här tiden 
också ändrade namn till Kundcenter Privat Malmö.136 
 
Framtagningsprocessen skedde på så sätt att man fick en ram bestående av det på Retail- 
sidan då befintliga och övergripande styrkortet. Utifrån detta gavs det riktlinjer ifrån 
ledningen om att vissa bitar skulle vara obligatoriska för att på så sätt säkerställa 
samstämmighet mellan samtliga nivåer (se kapitel 4, sid. 46 rubrik ”styrkortsanvändning”), 
det här framför allt inom det finansiella perspektivet. Övriga bitar valdes ut för att hitta bästa 
möjliga passform gentemot kundcenterverksamheten.137  
 
Styrkortet har sedan dess introduktion fram tills idag utvecklats kontinuerligt, detta som en 
naturlig process genom att Kundcenter har gått ifrån att vara en serviceorganisation till en 
försäljningsorganisation. Kundcenter har idag betydligt större befogenheter att hjälpa 
kunderna direkt per telefon tack vare ett etablerat verifieringssystem, välutvecklade 
informationssystem samt bra produkt- och försäljningsutbildning.138  
Detta återspeglas också i utvecklingen av måtten. Den första januari 2005 höjdes exempelvis 
måttet försäljningsavslut per samtal markant. Detta var en kritisk tidpunkt då höjningen togs 
emot med blandade känslor.139 Genom en god kommunikation med de anställda ifrån 
chefsnivå samt att man även införde säljcoacher på avdelningen kunde målet introduceras 
som en motiverande faktor.  

                                                 
134 A. Lindén 17/5-2006 
135 Nordeas verksamhetsplan 2006, Kundcenter Sverige. 
136 A. Lindén 17/5-2006 
137 Ibid. 
138 K. Nilsson 17/5-2006 
139 Ibid. 
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Det var på medarbetarnas eget initiativ som antal avslut höjdes per dag.140  Ytterligare ett 
tecken på att Kundcenter Privat går mot en mer säljande verksamhet är att servicegraden vid 
inledningen av året sänktes med tio procent för att på så sätt vara mer anpassat efter 
försäljningsmåttet.141 
 
Det har hänt mycket sedan införandet av styrkortet. Många förändringar har skett på 
organisatorisk nivå. Uppföljningsaspekten är en sådan viktig förändring. Idag sker en 
betydligt bättre och mer frekvent uppföljning av enheten än tidigare, numera en gång per 
månad, både på enhets- och medarbetarnivå, vilket gör att kompetensnivån kontinuerligt kan 
studeras och resurser kan läggas på att genomföra förbättringar utifrån observerade utfall.142 
En strategisk förändring är att uppdragsgivarna tack vare styrkortet tydligare kan se hur det 
går för verksamheten. Det blir helt enkelt lättare att följa upp. Lindén betonar också 
tydligheten som en viktig förändring, på så sätt att man ser vart åt det går. Pålsson betonar 
också styrkortet som bra att ha för ”att kunna visa upp” och att se tendenser i förhållande till 
mål osv.143 Beträffande styrkortets fyra perspektiv har de dock kvarstått i sin ursprungliga 
form.144   
 

5.2.1 Verksamhetsplanen 
 
Hela styrkortet för Nordea Kundcenter Privat finns idag konkretiserat genom en 
verksamhetsplan, vilken är formulerad av enhetschefen. I denna beskrivs hela verksamheten 
utifrån styrkortets fyra perspektiv för att den anställde såväl på medarbetare- som chefsnivå 
ska kunna ta till sig strategin (se djupare beskrivning av Kundcenters styrkort ovan). 
Verksamhetsplanen, som uppdateras årligen, skiftar kontinuerligt i fokus t.ex. i form sälj, 
sparande- eller lånefokus. Enligt Lindén är verksamhetsplanen att betrakta som ”ett levande 
dokument”.145  
 
Som nämndes ovan utvärderas styrkortet månatligen genom att gruppcheferna 
vidarebefordrar information av siffror på utfallet i form av kundtid, försäljning, lånevolym 
etc. till enhetschefen. Tillsammans med denna bifogas även ett dokument där förklaringar 
görs kring differenser i förhållande till prognostiserat utfall.146 Gruppchefsmaterialet 
sammanställs sedan till en övergripande månadsrapport för enheten som vidarebefordras till 
ledningen för Kundcenter Sverige. Fyra gånger per år sker även en kvartalsavstämning där 
den gångna perioden diskuteras och analyseras av enhetschef, controller samt chef för 
Kundcenter Sverige.147  
 

                                                 
140 A. Lindén 17/5-2006 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 P. Pålsson 17/5-2006 
144 A. Lindén 17/5-2006 
145 Ibid. 
146 K. Nilsson 17/5-2006 
147 A. Lindén 17/5-2006 
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5.2.2 Uppföljning och feedback 
 
De fem grupperna ligger olika beträffande mål och resultat i och med att alla medarbetare 
har individuella mål för försäljningen. Effektiviteten ska dock vara densamma i alla grupper. 
På Kundcenter har alla grupper ett veckomöte och inför dessa finns en gemensam agenda på 
saker som måste tas upp för diskussion. I övrigt styr varje grupp återstående del av mötet 
utifrån egna önskemål.  
 
På Kundcenter Privat har man även utvecklingssamtal för de anställda en gång per år, vilket 
är detsamma som gäller för alla anställda i Nordea. Det finns också mallar för medlyssning 
och inom grupperna har man något som kallas för ”RAK-samtal” (Resultat, Aktivitet och 
Kvalitet) som också är en form av utvecklingssamtal.148 RAK-samtalen genomförs var sjätte 
vecka och gruppchefen diskuterar då med den anställde dels hårda parametrar i form av 
exempelvis försäljning och kundtid, samt mjuka parametrar som medarbetarens sociala hälsa, 
kvalitet på arbetet etc. Uppföljningen är viktig för gruppcheferna i syfte att säkerställa att den 
anställde trivs på arbetsplatsen och att försäljningsmålen ligger på en stimulerande nivå.149     
 
Hur arbetar då enhetschefen för att få styrning och feedback? Vi har tidigare läst att Nordea 
skulle ha anställt en styrkortskoordinator för att underlätta och stödja det dagliga arbetet och 
på så sätt få styrkortsrutinerna att mogna.150 Lindén känner dock inte till den här personen 
och dess roll. Som hjälp i det dagliga arbetet i vilket styrkortsarbetet ingår som en självklar 
del, arbetar hon istället gentemot Channel Support som är en separat enhet inom 
Kundcenter Sverige (se organisationsschema ovan). I denna enhet arbetar IT-ansvarig, TT 
(bemanningsfördelning) samt controller. Samarbetet sker på daglig basis där man löpande 
bollar idéer och diskuterar problemlösning. Lindén beskriver det här samarbetet som mycket 
viktigt och framgångsrikt, som ett led i styrkortsarbetet, till följd av att personalen inom 
Channel Support har en hög kunskapsnivå och förståelse kring hur enheterna fungerar. 
Lindén beskriver också den här korta och snabba beslutsvägen som en bidragande orsak till 
ett idag väl fungerande styrkortsarbete.151    
 

5.2.3 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Vad ser då Lindén för kritiska framgångsfaktorer på Kundcenter Privat? Framför allt nämner 
hon upprätthållande av kompetens bland de anställda som en nyckel till framgång. Det här är 
något som man arbetar hårt med i form av löpande försäljningsutbildningar och uppdatering 
av kunskap kring Nordeas produkter och tjänster. Academy@ncc administreras av ett 
externt företag.152 Den här utbildningen ska samtliga heltidsanställda på Kundcenter 
medverka i, och utbildningen kommer att ske stegvis där 30 stycken kommer att genomföra 
den under 2006.153  

                                                 
148 A. Lindén 17/5-2006 
149 K. Nilsson 17/5-2006 
150 Olve et al, 2003 
151 A. Lindén 17/5-2006 
152 Ibid. 
153 P. Pålsson 17/5-2006 
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Academy@ncc består av utbildning i form av bland annat affärsmannaskap samt 
målsättningsarbete, i syfte att skapa en motiverad personal som kan underbygga ett större 
engagemang och starkare sammanhållning på Kundcenter Privat. Utbildningen är uppdelad 
på medarbetar- samt chefsnivå. Sammanfattningsvis anser Lindén att lärande- och 
utvecklingsperspektivet där också personalen ingår, är det perspektiv som det bör fokuseras 
mest på.154 
 

5.3 Medarbetarnas syn på styrkortanvändningen 
 
När det gäller kännedomen om vad ett Balanced Scorecard är för något så känner en knapp 
majoritet av de tillfrågade medarbetarna till det. Alla tillfrågade kan dock ange ett par av de 
mått som mäts på Kundcenter Privat.  
 

5.3.1 Målen, Måtten och Kunderna 
 
Beträffande om nuvarande mål är motiverande eller påfrestande råder det en stor enighet i 
att de är motiverande men samtidigt också till viss del påfrestande. Många pekar på det 
faktum att det är svårt att kombinera en hög försäljning med en hög kundtid med tanke på 
att försäljning tar tid i form av ökat efterarbete.155 Apropå det påstår dock Nilsson att ett 
sådant samband är svårt att urskilja. Hon menar istället att det ofta går hand i hand, att en 
person med bra försäljning också har en hög kundtid, och att det snarare säger mer om 
personen än om måtten. Någon enstaka ser mål och mått som enbart påfrestande medan 
någon ytterligare varken ser det som motiverande eller påfrestande av den anledningen att 
det saknas verkliga incitament för den enskilda medarbetaren att ha en hög försäljning.156  
 
Apropå om kontakten med kunden blir lidande för att medarbetare har mål och mått, anser 
medarbetarna att på det stora hela taget så inte är fallet. Ungefär hälften medger dock att det 
finns en risk att kunder kan uppfatta det som att kundcenterpersonalen försöker ”pracka” på 
kunder produkter. Så länge som personalen inte försummar behovsanalysen och upplyser 
kunder om produkter som passar deras behov bör inte personalens styrkort anses vara 
negativt ur kundens synvinkel.157 Det har istället visat sig i undersökningar bland kunder att 
kunder vill att kundcenterpersonalen ska vara proaktiv och upplysa om vilka av bankens 
produkter och tjänster som passar deras behov.158 
 
En klar majoritet är överens om att det finns för många mått i dagsläget. Övriga anser att 
mängden mått är lagom.  
 

                                                 
154 A. Lindén 17/5-2006 
155 Medarbetarundersökning Kundcenter Privat, Malmö 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 A. Lindén 17/5-2006 
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När det gäller om måtten i arbetet och i diverse undersökningar bland personalen fokuserar 
på det de avser att mäta, anser medarbetarna att delvis så är fallet. En fjärdedel anser att 
måtten gör det i stor undersökning.159  
 
På frågan om huruvida medarbetarna själva anser sig kunna påverka kunders inställning och 
attityd till Nordea som bank genom de befogenheter och möjligheter de har att bemöta 
kunderna anser 2/3 att möjligheten finns i stor utsträckning. Övriga anser att de delvis kan 
göra det.160  
Medarbetarna efterfrågar en bättre balans mellan måtten inom de olika perspektiven samt 
mindre fokus på siffror och istället mer fokus på kundvård, kvalitet.161  
 

5.3.2 Perspektiven 
 
Medarbetarna har dessutom fått frågan om vilket perspektiv som det bör fokuseras mindre 
respektive mer på. Många av de tillfrågade anser att det interna processperspektivet, och då i 
första hand måttet kundtid, bör få ett mindre fokus. Dels för att den inte går hand i hand 
med försäljningen men också för att andra perspektiv anses viktigare. Det som de flesta 
anser är det perspektiv som bör fokuseras mest på är kundperspektivet. Det innebär i första 
hand att sträva efter att skapa en så hög kundnöjdhet som möjligt. Ungefär var femte 
tillfrågad anser att det finansiella perspektivet bör få mer fokus och då syftandes på 
försäljningen. Ungefär lika många anser att lärande- och utvecklingsperspektivet bör få ett 
ökat fokus.162  
 
Från medarbetarnas synvinkel anses möjligheterna att utveckla och ge synpunkter på 
styrkortet för de allra flesta vara ”begränsade”. En knapp femtedel anser att möjligheterna är 
”inga alls” medan en minoritet anser att de är ”ok”. Från en gruppchefs synvinkel är 
situationen en annan. Pålsson tycker att möjligheterna att påverka är goda och påpekar att de 
inom ledningsgruppen regelbundet för diskussioner kring styrkortets utformning.163 
  
Beträffande de interna processerna, ex verktyg i själva arbetet, handläggning av lån osv., 
anser 3/4 av de tillfrågade medarbetarna att processerna i stor utsträckning kan förbättras så 
att individuella samt kundcenters mål bättre kan uppfyllas. Önskan finns också att arbeta i 
färre system för effektivare interna processer.164  
 
Övrigt som medarbetare efterfrågar är av varierande karaktär. Mer utbildning samt variation i 
arbetet vilket gör det mer stimulerande är ett exempel på önskemål.165   
 

                                                 
159 Medarbetarundersökning Kundcenter Privat, Malmö 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 P. Pålsson 17/5-2006 
164 Medarbetarundersökning Kundcenter Privat, Malmö 
165 Ibid. 
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5.4 Styrkortet i arbetet 

 

5.4.1 Styrkortets påverkan på försäljningen 
 
När det gäller medarbetarnas åsikt om huruvida styrkortet påverkar försäljningen så är en 
klar majoritet överens om att det gör det i ”stor utsträckning”. Det fåtal som inte är lika 
övertygade anser dock att styrkortet påverkar ”delvis”. Enhetschefen menar att styrkortet 
påverkar väldigt positivt i det här avseendet och att styrkortet absolut påverkar försäljningen 
i stor utsträckning.166 Gruppcheferna är inte lika övertygade utan tror att det ”delvis” 
påverkar försäljningen.167 Försäljningen är ju som tidigare nämnts en prioriterad aktivitet och 
andra mål har anpassats för att försäljningen skulle kunna öka ytterligare. Servicegraden har 
exempelvis som tidigare nämnts sänkts med 10 procent.168 
Försäljningen inom Kundcenter Privat är sorterad i tre olika grupper.  

 
• Tillväxtområden i fokus 
• Förändring av kundens beteende 
• Samarbete mellan kanaler och kundprogram 

 
Den första gruppen innehåller produkter som är prioriterade tillväxtområden. Det kan 
exempelvis innebära krediter av olika slag eller bankkort. I den andra gruppen ryms sådana 
produkter som förändrar kundens beteende samtidigt som det ökar kundvärdet och bankens 
lönsamhet. Exempel på produkter är Internet – och telefontjänster. Om kunderna 
exempelvis kan vara verifierade med en personlig kod när de ringer så underlättar det arbetet 
samt försäljningen. I den sista gruppen ingår aktiviteter som ökar kundvärdet och samtidigt 
skapar förutsättningar för framtida försäljning. Exempel kan vara olika typer av 
kundprogram eller bokade rådgivningar.169  
 
 

5.4.2 Förankring i organisationen 
 
Lindén anser att styrkortet är väl förankrat i organisationen. För att personalen ska förstå 
sambandet mellan strategi och mått går man igenom styrkortet vid avdelningens 
månadsmöte och redan vid anställningsintervjun får medarbetaren en första information.170 
Dessutom undervisas medarbetaren, i samband med Academy@ncc- utbildningen, om 
vikten av målsättning och hur mål bör utformas.171 Gruppcheferna är också överens om att 
styrkortet är väl förankrat på Kundcenter Privat. När det gäller medarbetarna konstaterade vi 
också att styrkortet i högsta grad finns i medvetandet under själva arbetet.  

                                                 
166 A. Lindén 17/5-2006 
167 P. Pålsson 17/5-2006, K. Nilsson 17/5-2006 
168 A. Lindén 17/5-2006 
169 Nordeas verksamhetsplan 2006, Kundcenter Sverige. 
170 A. Lindén 17/5-2006 
171 Handbok för Academy@ncc- utbildning. 
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Även om kunskapen kring Balanced Scorecard är varierande och att ungefär hälften inte 
känner till det kan dock alla nämna de huvudsakliga, och för medarbetaren de mest 
förekommande måtten. Som Pålsson nämner tidigare diskuteras dessutom styrkortet vid 
ledningsmöten och gruppcheferna anser att de har goda möjligheter att påverka styrkortets 
utformning.  
 

5.4.3 Problem med styrkortsarbetet 
 
Lindén kan inte se några direkta nackdelar i arbetet med Balanced Scorecard på Kundcenter 
Privat. Hon betonar istället att om det inte funnits delaktighet kring styrkortet bland de 
anställda så hade styrkortet varit ett negativt inslag. Lindén menar att ”vad som mäts blir 
gjort” och att styrkortet således är ett bra redskap för att organisera verksamheten och att 
fokusera på rätt saker.172  
 
På frågan angående eventuella brister i styrkortet, alternativt om de fyra perspektiven om 
möjligt kan förbättras ifrågasätter Nilsson framförallt det komplexa i hur man mäter kvalitet 
och att det är en aspekt som lätt glöms bort. Det finns en ”människa och ett bemötande 
bakom siffrorna” som inte är definierat. Att enbart mäta utifrån samtalstid och antal avslut 
kan göra modellen något bristfällig. Nilsson efterlyser således ett tydligare kvalitetsfokus.173    
 
För att styrkortet ska kunna fungera fullt ut krävs dessutom enligt Nilsson att det bör finnas 
ett större mått av förutseende exempelvis vid olika kampanjer beträffande 
informationsmaterial till anställda och broschyrer för utskick till kunder för att i 
förlängningen kunna ge kunden ett bättre bemötande.174 Pålsson poängterar att ett bättre 
administrativt förfarande vid handläggning av olika ärenden som exempelvis låneansökningar 
vore önskvärt. Beträffande uppföljningen av kundtid, som han menar innehåller mycket 
annat, borde man kunna ta fram ett bättre och mer välspeglande ”stolmått”, dvs. att om 
exempelvis en medarbetare under arbetstid haft en kortare utbildning bör inte det påverka 
den statistiska kundtiden.175  
 
Lindén skulle gärna se ett minskat fokus på kostnadsdelen i styrkortet då den i stort sätt är 
given och opåverkbar för enheten och istället etablera ett större intäktsfokus. Exempelvis 
skulle det i större utsträckning kunna anges vilka produkter som ger upphov till störst 
intäkter. Vidare önskar Lindén en mer levande revision av styrkortet än vad som finns idag 
då det i dagsläget revideras halvårsvis. Detta för att göra styrkortet mer anpassningsbart till 
aktuella förhållanden såväl säsongsmässiga som konjunkturmässiga.176   
 
 
 
 

                                                 
172 A. Lindén 17/5-2006 
173 K. Nilsson 17/5-2006 
174 Ibid. 
175 P. Pålsson 17/5-2006 
176 A. Lindén 17/5-2006 
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6. Analys 
 
Nedan följer en diskussion och analys av teorin och empirin. Vi gör analysen uppdelad i 
två steg. Först och främst presenterar vi vad som kommit fram ur vår utvärdering 
uppdelat på respektive kriterium i utvärderingsmodellen. I steg 2 analyserar vi sådant av 
relevans men som faller utanför modellen.  
 
Bokstäverna A- I representerar de olika kriterierna i utvärderingsmodellen. Siffrorna 
graderade från 1-5 utgör den sammanlagda bedömningen. En låg siffra antyder att något kan 
bli bättre medan en högre siffra indikerar något positivt. Efter tabellen följer en fördjupad 
diskussion beträffande varje kriterium. Betyget som vi sätter är subjektivt och kan diskuteras. 
Vi grundar dock vårt betyg utifrån en helhetsbedömning av vad som framgår av teorin och 
empirin och motiveras och underbyggs i vår analys och slutsatser. 
 

6.1 Steg 1. 
 

  
 
 
Figur 6.1 Utvärderingsmodell, egen konstruktion 
 
Genomsnittligt värde: 3,3  
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A. Mängden mått 
 
Det första kriteriet i modellen behandlar huruvida för många mått används inom varje 
perspektiv eller ej. Som ett exempel av vad Olve et al belyste som kan gå fel är att styrkortets 
mått är för många och svårdefinierade och att det således gör att de blir svåra att ta till sig. 
En klar majoritet av Kundcenter Privats medarbetare instämmer i att så också är fallet. 
Övriga, samt gruppcheferna anser att mängden mått är lagom. En orsak som gör att 
medarbetarna tycker som dom gör kan bero på att de mått som de själva direkt berörs av 
och kan påverka är få i relation till styrkortets övriga mått.  
 
B. Mäta rätt 
 
Det här kriteriet fokuserar på om man mäter det som man avser att mäta. Kriteriet grundar 
sig på vad Ittner och Larcker säger beträffande om de icke- finansiella prestationsmålen 
anges på rätt sätt. Problemet är det eventuellt missvisande i om företag inte kopplar rätt 
målsättning till de mått som man mäter. Beträffande Kundcenter Privat så kan det anses att 
man anger prestationsmålen på rätt sätt när det gäller det finansiella –samt för det interna 
processperspektivet. När det gäller försäljningen inom det finansiella så är prestationsmålet 
tydligt definierat i X antal avslut vilket också utgör måttet i fråga. Det utgör således en 
naturlig sammankoppling. På motsvarande sätt sammanlänkas kundtiden inom det interna 
processperspektivet som 70 procent i telefon och 80 procent totalt inklusive efterarbete.  
 
Kopplingen beträffande prestationsmålen till de mått man mäter är dock inte lika konkret 
inom kund- samt lärande – och utvecklingsperspektiven. När det exempelvis gäller 
”kundattityder” (där skalan är 1-10 i styrkortet) så är det inte självklart i Kundcenters fall att 
en 100 procentig kundnöjdhet, som i Ittner och Larckers exempel, skulle medföra en ökad 
försäljning. Trots att Kundcenter är en försäljningsorganisation är det dock självfallet värt att 
sträva efter att upprätthålla en så positiv inställning bland kunderna som möjligt.  
 
Likaså inom lärande- och utvecklingsperspektivet. Vi jämför återigen med det prioriterade 
området försäljning. Här finns det heller inte något som uttryckligen visar på att mängden 
utbildningstimmar (exempelvis försäljningsutbildningen) påverkar måttet ”antal avslut” inom 
det finansiella perspektivet.  
 
Ittner och Larcker diskuterar dessutom aspekten av att ”mäta fel”. Tre fjärdedelar av 
medarbetarna anser att måtten delvis fokuserar på det som de avser att mäta medan en 
fjärdedel anser att måtten gör det i stor utsträckning. En orsak till att reliabiliteten 
beträffande kundtiden kan ifrågasättas är som Pålsson uttryckte det, avsaknaden av ett 
”stolsmått”. Måttets felaktighet kan ligga i det icke hänsynstagande som tas till de möten, 
utbildningar, hjälp till kollegor osv. som sker under arbetstid och således missvisande leder 
till en sämre kundtid.  
 
Beträffande måttet ”personalnöjdhet” bör dock tillförlitligheten bedömas vara hög av den 
anledningen att undersökningen genomförs grundligt både på företags- och sedan 
kompletterat på enhetsnivå med en lokal mätning.  
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C. Styrkortets förankring 
 
Med hjälp av det här kriteriet har vi velat kartlägga hur pass väl förankrat styrkortet är i 
organisationen på medarbetar- och ledningsnivå. Hur pass väl man känner till det och 
huruvida personalen anser det vara motiverande eller ej. Under rubriken om vad som kan gå 
fel med Balanced Scorecard förklarar Olve et al exempel på hur det blir fel. De nämner 
exempelvis bristande förtroende från ledningen som en aspekt. Dessutom kan det bli fel om 
omotiverad personal är delaktig i arbetet. 
 
Kaplan och Norton betonar vikten av att om exempelvis de interna processerna ska kunna 
utvecklas och genomföras på bästa sätt krävs att företagsledningen verkligen redogör vilka av 
processerna som ska mätas för de anställda längre ner i organisationen, då det är dem som 
rent praktiskt ska se till så att saker och ting utförs på bästa sätt. 
 
Ledningen på Kundcenter Privat anser att styrkortet är väl inarbetat i organisationen. 
Styrkortet har en central roll vid månadsmöten och följs dessutom upp månadsvis. Då man 
också förklarar styrkortet vid anställningsintervjuer och diskuterar det vid ledningsmöten 
tyder inget på att det skulle finnas något bristande förtroende för styrkortet från ledningens 
sida. 
 
När det gäller medarbetarna känner ungefär hälften till modellen Balanced Scorecard men 
alla kan i alla fall, vilket är det viktigaste, relatera till det i arbetet då de kan nämna de 
huvudsakliga måtten för just Kundcenter Privat. Vi konstaterar dessutom att det inte råder 
något tvivel om att styrkortet är motiverande. Medarbetarna är således eniga om att 
styrkortet är motiverande, men de anser det till viss del även vara påfrestande. Nilsson 
beskriver det här genom att ”stress och press är bra upp till en viss nivå” men att det sedan 
får en negativ effekt. Det blir därmed en viktig uppgift för Kundcenter att hitta en bra 
balans.  
 
På Kundcenter Privat arbetar man dessutom aktivt med att få medarbetaren att förstå 
relationen mellan mått och strategi. Under Academy@ncc får medarbetaren lära sig vikten av 
att sätta mål. Det här sammantaget kan också anses vara motivationshöjande.  
  
Ett annat exempel Olve et al belyser apropå vad som kan gå fel är att modellen styrs för 
mycket från ledningshåll och att medarbetarna inte har någon direkt möjlighet att påverka. 
En klar majoritet av medarbetarna anser att möjligheterna att utveckla och att ge synpunkter 
på styrkortet endast är ”begränsade”. 
 
Olve et al betonar också vikten av att styrkortet inte får bli ett rent mätinstrument utan att 
det måste fungera som en helhetsbild att arbeta efter. Det får anses vara väl underbyggt i 
Kundcenter Privats fall då förutom mer utpräglat ”hårda” mått som exempelvis kundtid och 
antal avslut också ingår mer ”mjukare” värden som personalnöjdhet och kundattityder.  
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D. Användning och uppföljning 
 
Beträffande det här kriteriet har vi analyserat i vilken omfattning man använder styrkortet i 
arbetet, och om man har någon styrplan för hur styrkortet ska uppdateras, samt hur ofta 
man i så fall gör det. Olve et al konstaterar att det antal företag som verkligen baserar 
verksamhetsstyrningen på styrkortet säkerligen är betydligt färre än vad som påtalats i diverse 
andra studier. Beträffande detta kan Kundcenter Privat sägas ligga väl till då styrkortet är väl 
implementerat i verksamhetsstyrningen. Som nämndes i föregående kriterium har 
Kundcenter Privat en månatlig uppföljning som gör att man i stor utsträckning kan visa upp 
vad som presterats, vilket gör det enklare i den fortsatta styrningen. Olve et al ställer sig 
frågan huruvida syftet ska vara att använda styrkortet som ett planeringsverktyg eller för att 
granska gjorda prestationer. I Kundcenters fall blir svaret att man använder en kombination 
av dessa två frågor. Genom att månadsvis göra en granskning av utfallet i röda och gröna 
siffror (man markerar uppfyllda mål i grönt och ouppfyllda mål i rött) jämfört med målet så 
kan enheten tydligt se hur den ligger till. Det här kan sedan användas i planeringen av 
aktiviteter för den kommande perioden (månaden). 
 
E. Påverkan på försäljning 
 
Under arbetets gång har vi fått en allt större klarhet i hur viktig försäljningsbiten och 
fokuseringen på intäkter är på Kundcenter Privat. Därför är det här kriteriet viktigt för att 
kunna analysera om, och i så fall i vilken uträckning styrkortet påverkar försäljningen. Kaplan 
och Norton betonar vikten av att en ledning vet att det som man mäter blir gjort och att det 
påverkar medarbetarnas beteende. De menar också att den här typen av operationellt mått 
som Kundcenter Privat använder i att mäta antal avslut ger en bättre effekt än mer 
traditionella mått. Det operationella måttet ligger nära verksamheten och för den enskilda 
medarbetaren som på ett enklare sätt kan se sitt eget bidrag. Det går sedan att jämföra med 
övriga medarbetare och på så sätt kan ledningen se var intäkterna uppstår. Lindén betonar 
dessutom att ”det som mäts blir gjort” och hon har inställningen att styrkortet på ett väldigt 
positivt sätt påverkar enhetens försäljning. Likaså är en klar majoritet bland medarbetarna 
överens om att styrkortet påverkar i ”stor utsträckning”. 
 
Ett möjligt problem angående medarbetarnas försäljningsmål skulle kunna vara den risk att 
kunder uppfattar medarbetarna som alltför försäljningsdrivna. Ungefär hälften av de 
tillfrågade medarbetarna har påtalat denna möjliga faktor. Risken är att det på sikt avskräcker 
kunder från att kontakta Kundcenter Privat. I och med att kunder dock efterfrågat en 
proaktivitet ifrån medarbetarnas sida i syfte att upplysa om bankens produkter och tjänster, 
och så länge varje medarbetare tar ansvar för att det görs en korrekt behovsanalys, bör det i 
dagsläget inte betraktas som ett problem.  
 
 
F. Vision och strategin 
 
I teorikapitlet beskrev vi att centralt i styrkortsmodellen står företagets vision och strategi 
och betydelsen av att ha en vision som genomsyrar samtliga perspektiv. Därav ansåg vi det 
intressant att studera hur pass uttalad Kundcenter Privats vision är samt dess koppling till 
strategin. Olve et al påtalar att visionen ska utgöra en övergripande, inspirerande och 
vägledande sammanfattning av styrkortsenhetens långsiktiga mål.  
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Viktigt är även att enhetens kritiska framgångsfaktorer i form av ägarkrav, kärnkompetens, 
teknisk utveckling etc. ligger till grund för fastställandet av visionen. Slutligen bör visionen 
ha en konkret innebörd som de anställda kan ta till sig som en motiverande faktor. Nordea 
Kundcenter Sveriges vision enligt verksamhetsplanen är att Nordea ska vara ”det ledande 
kundcentret i Norden och Östersjöregionen”. Det framgår dock inte om det också utgör 
visionen för Kundcenter Privat. Detta resonemang förstärks också av att visionen inte finns 
återgiven på eller i anslutning till Kundcenter Privat Malmös styrkort på enhetsnivå. 
 
  
G. Måtten samt perspektivens överensstämmelse  
 
Det här kriteriet analyserar huruvida måtten samvarierar eller motarbetar varandra.   
Olve et al betonar vikten av att måtten inom de olika perspektiven skall överensstämma med 
den övergripande strategin. En stor utmaning ligger att skapa balans mellan de olika måtten 
inom de olika perspektiven på ett sätt som undviker att suboptimering uppstår emellan 
måtten. Ur medarbetarundersökningen framkom att en bättre balans mellan måtten inom de 
olika perspektiven efterfrågas. Det som framförallt påpekas är relationen försäljning inom 
det finansiella perspektivet gentemot kundtiden inom det interna processperspektivet. 
Medarbetarna anser att det är svårt att leva upp till målet för kundtid om man har en hög 
försäljning, därför att försäljningen tar tid för efterarbete vilket inverkar negativt på 
kundtiden. De efterfrågar därför en korrigering av detta samband för att undvika denna typ 
av suboptimering inom måtten.  
 
Ett tecken på att Kundcenter dock tar hänsyn och gör den här typen av anpassningar inom 
perspektiven är att man efter att ha höjt försäljningsmålen därav vid inledningen av 2006 
också anpassade servicegraden, som nedjusterades med tio procent.   
 
Ittner och Larcker nämner avsaknaden av koppling mellan strategi och mått, samt 
kopplingen mellan perspektiven, som ett vanligt fel när det gäller att mäta icke- finansiell 
prestationsförmåga. Beträffande aspekten lärande och det prioriterade området utbildning 
saknas det ett tydligt mått. Kopplingen mellan strategin att bedriva verksamheten som en 
försäljningsorganisation med måttet inom försäljningen är tydlig. Kundnöjdhet ingår som ett 
mål i strategin och den kopplingen finns i styrkortet genom måttet kundattityder, vilket 
genomförs i en lokal mätning. Vi ser dock en brist i kopplingen mellan perspektiven i 
verksamhetsplanen för 2006. Perspektiven är konkretiserade var för sig på ett bra sätt, men 
hur de är länkade till varandra samt hur de kan inverka på varandra saknas. Denna koppling 
som Ittner och Larcker betonar som viktig för att nå framgång saknar vi även i illustrationen 
av styrkortet för Kundcenter Privat. Det enda som antyder kopplingen är fyra diffusa pilar i 
kortets mitt (se inledning empiri avsnitt).    
 
 
H. Kritiska framgångsfaktorer 
 
En aspekt av styrkortsarbetet är om det går det att urskilja kritiska framgångsfaktorer för 
Kundcenter Privat. Lindén nämner framförallt upprätthållandet av kompetens bland de 
anställda som en nyckel till Kundcenters framgång. Hon anser att lärande- och 
utvecklingsperspektivet därmed bör få en ökad fokusering.  
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Detta belyses även av Kaplan och Norton som betonar att nyckeln till framgång för ett 
företag ligger i att upprätthålla en hög kompetens bland de anställda. Det här är något som 
man särskilt fokuserar på inom Kundcenter Privat genom löpande utbildningar, exempelvis 
inom försäljning, introduktionsutbildning för nyanställda, olika typer certifieringar samt 
Academy@ncc.  
 
Lindén uttrycker att Kundcenter Privat vill fokusera mer på personalen och dess 
välbefinnande och man har tagit in aspekten sjukfrånvaro som en del i verksamhetsplanen. 
Kaplan och Norton nämner att viktiga och vanliga mått inom lärande- och 
utvecklingsperspektivet är ett mått som personaltillfredsställelse. Positivt med Kundcenters 
styrkort i detta avseende är att man mäter personalnöjdhet, först genom en ESI- mätning för 
hela företaget och dessutom genom en lokal mätning bara för Kundcenter Privat.  
 
Författarna Littler et al belyser vikten av att använda definierade strategiska objekt. Exempel 
på objekt kan vara olika sätt att hjälpa och möta kunder i form av telefon- och 
informationssystem. Objekten har i sin tur unika drag vilka författarna benämner kritiska 
framgångsfaktorer. I Kundcenter Privats fall är telefonlinjer, datasystem etc. strategiska 
objekt. Dessa olika systems förmåga att samverka blir därmed ett unikt drag och en kritisk 
framgångsfaktor för verksamheten. Utvecklingen av nya program som exempelvis CMS blir 
viktiga för att upprätthålla den flexibilitet som krävs för att bibehålla sin konkurrenskraft i en 
föränderlig bransch.    
 
I. Framtagnings- och implementeringsprocess 
 
Redan i uppsatsens problemdiskussion informerade vi om att införandet av Balanced 
Scorecard inom Nordea beslutades från första början på koncernnivå. Vi belyste huruvida en 
sådan implementering inom en koncern är möjlig eller ej och eventuella risker och 
svårigheter med det. Det här kriteriet analyserar således hur framtagnings- och 
implementeringsprocessen på Kundcenter gått till och effekten av styrkortet på koncernnivå. 
Kaplan och Norton belyser svårigheten i att upprätta ett övergripande styrkort för en hel 
koncern då dessa verksamheter ofta är så pass diversifierade. Kundcenter upprättade därför 
ett eget styrkort efter riktlinjer från affärsområdet Retail. Vissa bitar skulle vara obligatoriska 
för att på så sätt säkerställa samstämmighet mellan samtliga nivåer i koncernen. Speciellt 
länken till företagets strategi är viktig och Kaplan och Norton påpekar avsaknaden av denna 
som en vanlig anledning till varför en implementering inte fungerar. Författarna menar också 
att styrkortet vid implementeringen måste få den tid det behöver. Kundcenters Privats 
styrkort har sedan introduktionen utvecklats kontinuerligt framförallt med tanke på att 
enheten gått ifrån att vara en serviceorganisation till en försäljningsorganisation utan att för 
den skull förlora sin ursprungliga utformning uppdelad i de olika perspektiven.  
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6.2 Steg 2, Anpassning och kvalitetsaspekt 

 
Anpassa styrkortet 
  
Lindén uttryckte att hon skulle vilja se ett minskat fokus på kostnadsdelen i styrkortet och 
istället etablera ett större intäktsfokus. Beträffande det här påpekar Anthony och 
Govindarajan det viktiga i att företaget löpande uppdaterar och analyserar sina finansiella 
styrtal så att de på så sätt får en passform gentemot den övriga strategin. Med den aspekten i 
beaktande vore det lämpligt för Kundcenter Privat att göra en anpassning av styrkortet. 
Positivt i Kundcenter Privats fall är att man kategoriserar försäljningen i verksamhetsplanen i 
olika grupper beroende på hur produkterna påverkar kundernas beteende och Nordeas 
lönsamhet. Kaplan och Norton beskriver det här genom vikten av att skapa ett större 
mervärde för kunden genom att ha en produkt eller tjänst anpassad efter kundens önskemål 
vilket i längden skapar en större kundtillfredsställelse och återköpsbenägenhet. 
 
Kaplan och Norton belyser vikten av att utforma sina styrtal utifrån var i sin livscykel man 
befinner sig. Detta för att skapa bästa möjliga passform till organisationen och fokusera på 
rätt saker i förhållande till den strategi företaget har. Författarna menar att ett företags 
livscykel inte är given på förhand utan styrs och påverkas löpande av marknadens efterfrågan 
och utveckling och att det således är av stor vikt att löpande analysera och uppdatera sina 
styrtal. Vi har utifrån våra intervjuer uppfattat det som att Kundcenter i stor utsträckning har 
denna passform och uppdatering av sitt styrtal. Lindén påpekade att styrkortet löpande har 
uppdaterats beträffande mått och mål sedan dess införande år 2002. Vad som dock säger 
emot det här är att man i styrkortet uttryckligen vill ha ett ständigt fokus på kostnader. 
Korrigeringen för att ha ett större intäktsfokus har alltså ännu inte gjorts.  
 
Vidare så har också styrkortet på ett innovativt sett bytt fokus under dessa år. Något som 
dock som kan ifrågasättas är det nuvarande måttet bemanningstal under personal/lärande 
perspektivet. Vi ifrågasätter om detta mått verkligen är relevant för Kundcenter Privat och 
vilket informationsvärde det har för enheten baserat på nuvarande strategiska grundval. 
Något som vidare underbygger dess relevans är att måttet in nämns överhuvudtaget i 
Kundcenter Privats verksamhetsplan för 2006. 
 
Kvalitetsaspekten 
 
En ytterligare intressant aspekt värd att analysera är styrkortets påverkan på kvaliteten i 
arbetet och därmed mot kund. Enligt Kaplan och Norton handlar kundperspektivet om att 
skapa ett större mervärde för kunden och under medarbetarundersökningen kom det fram 
att medarbetarna anser sig kunna påverka kundernas attityd/inställning till Nordea i ”stor 
utsträckning”. Därmed efterfrågar medarbetarna en bättre balans mellan måtten inom de 
olika perspektiven genom ett mindre fokus på siffror och istället ett mer fokus på kundvård, 
kvalitet. Beträffande det här ifrågasätter också Nilsson det komplexa i hur man mäter 
kvalitet. Hon anser att Balanced Scorecard- modellen blir bristfällig om man enbart mäter 
utifrån samtalstid och antal avslut och efterfrågar ett tydligare kvalitetsfokus.  



 72

Olve et al menar att orden flexibilitet och lyhördhet är viktiga när det gäller att identifiera 
förändringar bland kunderna. När Kundcenter Privat väljer en tydligare säljinriktning vilket 
påverkar bemötandet mot kund, blir det enligt Ittner och Larcker viktigt att styrkortet 
uppdateras och justeras i förhållande till hur verksamhetens fokus skiftar. 
 
I verksamhetsplanen där styrkortet presenteras används begreppen nuläge, önskat tillstånd 
samt aktiviteter för att förklara måtten inom styrkortet. Enligt Olve et al ligger en stor 
utmaning i att finna tydliga länkar och att skapa balans mellan de olika måtten. Det föreligger 
för närvarande en otydlighet i verksamhetsplanen och framgår inte konkret vilket målet är 
och hur det ska mätas.  
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7. Slutsatser 
 
Det här avslutande kapitlet presenterar, kopplat till uppsatsens syfte, vilka resultat och 
slutsatser som vi kommit fram till. Vi diskuterar vad vi anser om styrkortsarbetet på 
Kundcenter Privat i Malmö samt vilka möjliga förbättringar som föreligger. Vi kommer 
även att ge vårt förslag på ett uppdaterat styrkort samt förslag på vidare forskning och 
studiens bidrag. 
 
 
A. Mängden mått 
 
En aspekt som vi ville studera med hjälp av vår utvärderingsmodell var det utifrån teorin 
vanliga felet att för många mått tas med i styrkortet och att det därmed blir svårdefinierat 
och ofokuserat. Medarbetarna på Kundcenter Privat tycker att det finns för många mätt 
medan gruppcheferna tycker att mängden mått är lagom. Anledningen till att medarbetarna 
tycker som de gör tror vi beror på den bristande informationen de fått om styrkortet. Att 
medarbetarna tycker som dom gör kan vi relatera till oss själva. Vi gick in i vårt 
uppsatsarbete med grundläggande kunskaper kring Balanced Scorecard och var då ovetande 
om att Nordea Kundcenter Privat hade ett befintligt styrkort. Vår osäkerhet och ovetskap 
beträffande styrkortet kan vi nu i efterhand till viss mån kritisera då vi anser att samtliga 
anställda på enheten inklusive de som inte arbetar där på heltid, till vilka vi tillhör, skall känna 
till och ha inblick i styrkortet. 
 
Informationen till de extraanställda medarbetarna har dock blivit bättre. Under våren har 
utdelning av individuella styrkort månatligen påbörjats till de extraanställda vilket sen tidigare 
de heltidsanställda medarbetarna haft tillgång till, tillsammans med en skriftlig feedback, 
vilket vi ser som både positivt och motivationshöjande. Dock efterlyser vi en mer 
övergripande och omfattande genomgång av enhetens styrkort för samtliga anställda samt 
information om hur det bryts ner på grupp- och individnivå, för att på så sätt ge personalen 
en bättre överblick och förståelse för verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att mängden inte är för många sett ur ett teoretiskt och 
praktiskt genomförbart styrkortsperspektiv. Vi anser att medarbetarna skulle ha samma 
uppfattning som gruppcheferna och teorin om de fick en tydligare genomgång enligt ovan 
om vad styrkortet innefattar och dess övergripande roll. Gruppcheferna kommer i kontakt 
med styrkortet på ett annat sätt än medarbetarna då de i den dagliga verksamheten jobbar 
med fler delar av det. 
 
B. Mäta rätt 
 
Beträffande det finansiella perspektivet och måttet antal avslut anser vi att man mäter det på 
ett korrekt sätt i dagsläget i och med att man mäter antal avslut. Likaså anser vi att måttet att 
mäta kundtid är ett relevant mått i sig. Dock anser vi att man inte mäter det ”rätt” på bästa 
möjliga sätt. Vi anser att reliabiliteten för detta mått kan ifrågasättas med tanke på det 
Pålsson beskrev beträffande avsaknaden av ett ”stolsmått”.  
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Måttet bör justeras så att hänsyn tas till tid som ligger utanför medarbetarens kontroll, 
exempelvis att den ska kunna ”logga ur” så att kundtiden inte försämras på grund av möten 
på arbetstid samt avsatt tid för hjälp till kollegor. Vi inser dock komplexiteten i att få ett 
sådant system att fungera men att man då istället när man presenterar statistiken för de 
anställda beaktar ”människan bakom siffrorna”. Vissa personer är helt enkelt mer benägna 
att på sin arbetstid hjälpa andra kollegor och att måttet inte då kan anses mätas rätt fullt ut.  
 
Under det kriteriet har vi dessutom analyserat den eventuella avsaknaden av mått inom 
perspektiven. Exempelvis så är utbildning ett prioriterat område dock saknas måttet 
utbildningstimmar under lärande- och utvecklingsperspektivet. Vi anser att det vore högst 
relevant, vilket också teorin belyser, att mäta personalens kompetens, exempelvis genom 
antalet utbildningstimmar per anställd. I samband med ett införande att detta mått vore det, 
enligt oss, intressant att studera och eventuellt kunna konstatera en positiv korrelation mellan 
antalet utbildningstimmar och försäljningsvolym per anställd. 
 
Vi är positiva och ser det som en viktig del av styrkortet att mäta kundattityder, dock så är 
det inte självklart att en förbättring av kundnöjdheten medför en ökad försäljning. Vi anser 
också att man mäter rätt beträffande personalnöjdheten i och med att man använder två 
separata mätningar, centralt respektive lokalt.  
 
 
C. Styrkortets förankring 
 
Vi anser att styrkortet på Nordea Kundcenter Privat är väl förankrat i verksamheten. Detta 
då styrkortet får anses ha en självklar och central i det dagliga arbetet och i uppföljningen i 
samband med månatliga möten. Dock anser vi som vi diskuterade under punkt A, att 
styrkortet ska vara så pass förankrat att medarbetarna också har kunskap nog om de mått 
som de själva bara berörs indirekt av i själva arbetet.  
 
Styrkortet är också förankrat i den grad att medarbetarna anser det vara motiverande, vilket 
vi ser som mycket positivt. Viktigt för Kundcenter Privat är dock att hitta balansen mellan 
press och stress i styrkortet så att inte mätningen får en negativ effekt. Beträffande det här 
anser vi att gruppcheferna har en nyckelroll i att hitta ”fingertoppskänslan” genom att 
tillsammans med den anställda finna en motiverande nivå.  
 
 
 D. Användning och uppföljning 
 
Kriteriet är en fortsättning på ovanstående kriterium då vi konstaterat att styrkortet används 
väl i nuvarande utformning i verksamheten. Man ser verksamhetsplanen med styrkortet som 
ett levande dokument och har gjort uppdateringar sedan införandet. Användningen av 
styrkortet har ökat till följd av att man gått från att vara en serviceorganisation till att allt mer 
fått karaktären av en försäljningsorganisation.  
 
Redan i ett tidigt stadium i vårt uppsatsarbete kunde vi konstatera att styrkortsanvändningen 
på Kundcenter Privat kan svara på båda frågorna som Olve et al ställer sig, nämligen att man 
använder styrkortet både som ett planeringsverktyg och som ett verktyg att följa upp 
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genomförda prestationer. Det här ser vi som en klar styrka i verksamhetsstyrningen för 
Kundcenter Privat. 
 
 
E. Påverkan på försäljning 
 
Slutsatsen för det här betydelsefulla kriteriet blir att styrkortet påverkar försäljningen i stor 
utsträckning. Både medarbetarna och enhetschefen anser att så är fallet. Att mäta antal avslut 
för försäljningen på både individnivå och enhetsnivå är också framförallt helt i linje med vad 
Kaplan och Norton anser om den här typen av operationella mått. Dessutom använder 
enhetschefen nämnda författares uttryck att man får vad man mäter, för att förtydliga det här 
sambandet. 
 
Vi ser också en möjlig förbättring i att ha mål för försäljningen och att mäta dessa i 
styrkortet. Som vi redogjorde för i empirin har Kundcenter Privat kategoriserat olika typer av 
försäljning i sin verksamhetsplan (se sid. 60). För att få ut någon effekt av det anser vi att 
man i större utsträckning och uttalat i styrkortet skulle kunna ange vilken typ av produkt eller 
tjänst man säljer och vilka intäkter dessa genererar till enheten. Då man dessutom från 
ledningshåll vill ha ett mer uttalat fokus på intäkter istället för på kostnader så skulle man 
kunna göra den här typen av lämplig anpassning.  
 
Den möjliga risken i att medarbetarna har försäljningsmål gentemot kunderna anser vi dock 
inte vara något problem. Kunderna har själva påtalat att man förespråkar proaktivitet ifrån 
Kundcenters sida och vi anser snarare att det är en större risk att låta bli i dagens 
konkurrensutsatta styrning av banker.   
 
 
F. Vision och strategin 
 
Vi anser under detta kriterium att Kundcenter Privat klart kan förbättra sitt styrkort utifrån 
dagens utseende, vilket vi konstaterade ovan i analysavsnittet. Visionen och strategin bör 
kunna, i enlighet med Olve et al:s teoriresonemang, kunna konkretiseras och göras mer 
greppbar för de anställda på Kundcenter Privat Malmö. Det kan även ifrågasättas om 
visionen och strategin är tänkt att direkt tillämpas för Kundcenter Privat Malmö då de inte 
finns med på styrkortet för enheten. Vi skulle som förslag till förbättring gärna se att en mer 
konkret vision och strategi utifrån de övergripande formuleringarna kunde skapas klart 
avsedd för Malmöenheten och att denna placeras centralt i styrkortet i syfte att belysa dess 
betydande vikt som motiverande faktor att genomsyra samtliga perspektiv. Detta tror vi 
också kan ge de anställda en bättre förståelse för enhetens långsiktiga målsättning och i 
förlängningen medverka till en bättre verksamhet.   
 
 
G. Måttens samt perspektivens överensstämmelse  
 
Med hjälp av det här kriteriet har vi således analyserat måttens samt perspektivens 
överensstämmelse. Vi har i Kundcenters fall noterat den svårighet som Olve et al belyser i 
att skapa en balans mellan måtten på ett sätt som undviker suboptimering mellan måtten.  
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Det som vi nämnde i analysen och som framförallt har påpekats av medarbetarna är 
relationen försäljning inom det finansiella perspektivet gentemot kundtiden inom det interna 
processperspektivet. Vi håller delvis med Nilsson i hennes slutsats om att sambandet hög 
försäljning och en hög kundtid inte går att påvisa och att det snarare rör sig om att en 
ambitiös medarbetare har bra statistik oavsett vad som mäts. Vi vill ändå dra slutsatsen att 
måttet antal avslut leder till en suboptimering som drabbar måttet kundtid. Att efterarbetet i 
form av exempelvis pappersarbete tar tid som istället kunde användas till att svara i telefon 
anser vi vara fakta. En anpassning av måttet kundtid vid många antal avslut anser vi således 
vara en förbättrande åtgärd.   
 
Något som vi vill nämna som en slutsats och som vi anser vara positivt är att man gjort den 
här typen av anpassningar med tanke på risken för suboptimering. I takt med att 
försäljningsmålen höjts har man som vi påpekat tidigare anpassat servicegraden som justerats 
ned med 10 procent.   
 
Kopplingen mellan strategin och måtten som bland annat Ittner och Larcker anser vara 
viktig har vi också vägt in i våra slutsatser. Strategin att bedriva försäljning och koppla det till 
mått inom det finansiella perspektivet anser vi vara tydlig På Kundcenter Privat. Däremot 
som vi också utvecklat tidigare i det här kapitlet saknas det ett mått för den prioriterade 
strategin att satsa på kompetenshöjande åtgärder i form av utbildning. Strategin att sträva 
efter nöjdare kunder mäts genom måttet kundattityder vilket vi ser som en positiv slutsats.  
 
En slutsats som vi konstaterade redan i analysen av detta kriterium är dock den brist vi ser i 
kopplingen mellan perspektiven i verksamhetsplanen för 2006. Vi kommer fram till 
slutsatsen att det saknas en tydlighet i hur perspektiven är länkade och hur de påverkar 
varandra.  
 
Lindén nämnde dessutom risken finns att man följer upp för mycket och att det då blir 
mindre tid för coachning. Därmed blir kopplingen mellan måtten försäljning och utbildning 
viktig att ha i beaktande i styrningen.  
 
 
H. Kritiska framgångsfaktorer 
 
En slutsats som vi ser som positiv är att Kundcenter Privat urskiljer den viktiga och kritiska 
framgångsfaktorn i att upprätthålla personalens kompetens som Kaplan och Norton betonar 
är nyckeln till framgång för ett företag. Likaså är det positivt att man urskiljer och noggrant 
mäter måttet personaltillfredsställelse som samma författare också anser är ett viktigt mått 
som lätt glöms bort.  
 
Dock ser vi en brist i att den kritiska framgångfaktorn att kombinera de strategiska objekten 
med de unika dragen inte belyses tydligare med hjälp av styrkortet. Som vi skrev i analysen är 
utvecklingen av nya program viktiga för att upprätthålla den flexibilitet som krävs i en 
föränderlig bransch. 
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I. Framtagnings- och implementeringsprocess 
 
Kaplan och Norton har belyst svårigheten i att upprätta ett styrkort för en hel koncern. Trots 
att Kundcenter Privat fick riktlinjer ifrån affärsområdet Retail vid införandet av styrkortet är 
vår slutsats att framtagningen och implementeringen fungerat på ett bra sätt. Trots att 
Kundcenter Privat utvecklats till en försäljningsorganisation har styrkortet utvecklats 
kontinuerligt och anpassat sig efter denna förändring. Det här sammantaget är en positiv 
slutsats. 
 
 
Kvalitetsaspekten 
 
Med tanke på att medarbetarna anser sig kunna påverka kunders inställning till Nordea anser 
vi att ett kvalitetsmått saknas. Dessutom med tanke på att kundperspektivet enligt Kaplan 
och Norton handlar om att skapa ett större mervärde för kunden.  
 
Nilsson påpekade ju också det faktum att styrkortet är bristfälligt utan ett tydligare fokus på 
kvalitet. Apropå Kundcenter Privats nuvarande utveckling med en tydligare 
försäljningsinriktning anser vi att kvalitetsaspekten blir allt viktigare att ha i beaktande. 
Vidare anser vi att en hög försäljning och bra kvalitet inte behöver utesluta varandra. 
Däremot tror vi att ett bättre bemötande kan påverka kunden positivt och därmed dess 
återköpsbenägenhet. Problemet är att kvalitetsperspektivet glöms bort då det inte mäts. 
Enligt devisen ”man får vad man mäter” bör kvaliteten också mätas och kontinuerligt följas 
upp. 
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7.1 Vårt förslag till uppdaterat styrkort 
 
Här nedan illustrerar vi ett styrkort efter vad vi kommit fram till i våra slutsatser: 
 

 
Figur 7.1 uppdaterat styrkort, egen konstruktion. 
 

*1) I enlighet med ett större intäktsfokus, vilket Lindén förespråkar, anser vi det relevant att 
belysa var dessa uppstår genom att ge denna punkt ett större utrymme i modellen. Detta med 
en fördelning i enlighet med hur försäljningen delas upp i verksamhetsplanen. Vi anser med 
detta att medarbetarna kan nå en större förståelse kring försäljningens olika delar och 
framför allt vilka produkter/tjänster som genererar störst intäkter, vilket i förlängningen kan 
leda till ett förbättrat fokus på denna punkt. 
 
*2) Kundtiden korrigeras med hänsyn tagen till försäljning samt arbete vid sidan av telefon. 
Detta för att få ett bättre ”stolmått” vilket Pålsson samt även medarbetarna argumenterade 
för. Genom att införa detta mått anser vi att medarbetarnas prestationer kan belysas på ett 
bättre och mer korrekt sätt. Detta anser vi kan verka som en motivationshöjande faktor 
bland medarbetarna.   
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 79

*3) Vi anser att kvalitetsmätning bör införas för att ytterligare belysa vikten av att bemöta 
kunderna på ett bra sätt och i förlängningen ge kunderna ett större mervärde vid kontakt 
med Kundcenter. Detta kan exempelvis ske genom kontinuerlig medlyssning där punkter 
som pedagogik, kundbemötande, problemlösning, kunskap inom informationssystem, 
mervärde etc. värdesätts. 
 
*4) Vi inför sjukfrånvaro i modellen för att belysa dess väsentlighet som kostnadspost. Detta 
motsäger något vårt resonemang om ett större intäktsfokus, dock vill vi med detta belysa och 
ytterligare konkretisera den uttalade prioriteten under innevarande år att väsentligt minska 
sjukfrånvaron på enheten enligt verksamhetsplanen för 2006. Vi anser att ett införande av 
denna parameter kan höja de anställdas motivation då det ger en klar signal om att ledningen 
sätter tyngd vid att ha medarbetare som trivs och mår bra på arbetsplatsen. 
 
*5) Vi ser utbildningstimmar per anställd som ett väsentligt mått att införa, detta som ett led i 
Nordea Kundcenters långsiktiga satsning på att upprätthålla en hög personalkompetens. 
Vidare underbyggs införandet av detta mått av att dels våra intervjupersoner samt relaterad 
teori nämner kompetensutveckling som en kritisk framgångsfaktor. 
 
Sammantaget är det vid införandet av ovanstående punkter av yttersta vikt att det sker 
genom en god kommunikation ifrån ledningshåll ner till lägre nivåer. Framför allt för att 
skapa ett förtroende för måtten och undvika eventuella missförstånd gällande måttens 
innebörd.    

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Då det inte har gjorts någon tidigare studie i ämnet på Kundcenter Privat i Malmö ser vi ett 
flertal intressanta vägar som intressanta bidrag i vidare forskning. 
 
En första naturlig fortsättning på vår uppsats hade naturligtvis varit att studera och utvärdera 
vad våra förslag till förbättringar av styrkortet på Nordea Kundcenter Privat hade fått för 
resultat och inverkan på enheten vid ett eventuellt införande.  
 
En annan intressant vinkling som vi har uppmärksammat under arbetets gång, och som 
påpekats av medarbetarna i enkätundersökningen, är att genomföra en studie kring vad 
effekten skulle bli om man kopplade ett belöningssystem till styrkortet på Nordea 
Kundcenter Privat. Detta då personalen för närvarande arbetar med en fast lön. Skulle ett 
sådant system kunna bli ekonomiskt försvarbart i den mån att eventuella ökade intäkter 
skulle kunna överstiga systemets kostnader, samt skulle man i förlängningen få en nöjdare 
kundmassa till följd av en mer motiverad personalstyrka? 
 



 80

Vi gav i bakgrunden till den här uppsatsen exempel på andra stora företag, exempelvis ABB, 
Ericsson och Skandia med flera som fattat beslut om att införa Balanced Scorecard på 
koncernnivå. Därav vore det intressant att studera andra företag som har implementerat 
Balanced Scorecard i sin verksamhet på koncernnivå och sedan aggregerat styrkortet nedåt i 
organisationen på liknande sätt som Nordea. Detta för att eventuellt kunna ta fram ett antal 
kritiska framgångsfaktorer för denna typ av implementering av styrkort i större 
företagskonstellationer.  
 

7.3 Studiens bidrag 
 
Vi har genom vår studie genomfört den första externa utvärderingen av Balanced Scorecard 
på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Utifrån den kan vi konstatera att styrkortet är väl 
implementerat i organisationen och fungerar idag som ett bra verktyg för strukturering, 
planering och utvärderingen av verksamheten. Genom studien har vi också kunnat 
konstatera att de viktigaste faktorerna till att styrkortet har nått/når framgång är ledningens 
och medarbetarnas förtroende för det. Vi anser dock att styrkortet kan förbättras på vissa 
punkter och har utifrån dessa upprättat en uppdaterad version av styrkortet. Denna tror vi i 
förlängningen kan leda till ett bättre resultat för enheten. I vår målgrupp för denna uppsats 
ingår dessutom Nordea Kundcenter Privat i Sundsvall. Vi finner vårt resultat intressant 
också för den enheten.   
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Appendix. 1 
 
 
Frågeformulär till handläggare på Kundcenter Privat i Malmö 
 
  
 
1. Känner du till modellen Balanced Scorecard (balanserat styrkort)? Om ja- beskriv kort. 
 
2. Vilka mått inom perspektiven finansiellt, interna processer, kunder, 

personal/lärande känner du till som mäts på Kundcenter? Nämn vilka. (ange gärna om 
du vet vilka procenttal Nordea Kundcenter strävar efter) 

 
3. Upplever du nuvarande mål som motiverande eller påfrestande (kontraproduktiva) för: 

(om ja/nej-utveckla gärna varför) 
 

             - dig som medarbetare? 
             
             -  kunden? 
 
4. Vilket av tidigare nämnda perspektiv anser du bör fokuseras mer/mindre på? 
 
 -mer: 
 
 -mindre: 
 
5. Hur stora möjligheter anser du att du har att ge synpunkter på/utveckla Kundcenters 

styrkort? (ringa in det alternativ du tycker passar bäst) 
 
 Inga alls        Begränsade    Ok  Bra     Mycket bra 
 
6. I vilken utsträckning tror du styrkortet (målen) påverkar försäljningen? 
 
 Inte alls  Inte särskilt            Delvis        I stor utsträckning      Mycket  
 
7. Tycker du att det finns för många mått i dagsläget? 
 
 Inte alls  Inte särskilt Lagom  För många Alldeles för många 
  
8. Tycker du att måtten i arbetet och diverse undersökningar bland personalen fokuserar på 

det de avser att mäta? 
 
 Inte alls  Inte särskilt  Delvis  I stor utsträckning Helt klart 
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9. Hur länge har du jobbat på Nordea Kundcenter Privat? (sätt ett kryss på linjen) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
0  1  2  3  4  5    (år) 

 
 
10. Beträffande interna processer, anser du att nuvarande system ex. CMS, 

låneansökningsförfarande, utskriftshantering, kan effektiveras så att dina och 
Kundcenters mål bättre kan uppfyllas? 
 

Inte alls  Inte särskilt Delvis  I stor utsträckning Mycket 
 
11. Känner du att du kan påverka kunders attityd/inställning till Nordea som bank genom 

dina befogenheter/möjligheter att bemöta kunder? (Ex. arbetsbelastning, vidarekoppling 
etc.) 
 

Inte alls    Inte särskilt    Delvis    I stor utsträckning       I mkt stor utsträckning  
 
12. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter, såväl positiva som negativa, som 

kan utveckla kundcenters verksamhet, både för dig som medarbetare och för våra 
kunder? 
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Appendix. 2  
 
Intervjuformulär, enhetschef Anette Lindén, Kundcenter Privat Malmö 
 
1. Hur länge har du arbetat på Nordea Kundcenter? 
 
2.  När infördes BSC på kundcenter och framförallt på Kundcenter Privat Malmö? 
(vi har läst att koncernen införde det hösten 2000) 
 
3. Hur såg framtagnings och implementeringsprocessen ut? Fanns det någon modell att gå 
efter, gavs det riktlinjer och ramar för hur styrkortet skulle se ut? 
 
4. Är verksamhetsplanen 2006 gemensam för alla enheter inom Kundcenter(Uppsala, 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Eskilstuna)? 
 
5. Gäller det här för februari 2006? Följs det upp och beräknas varje månad? 
 
 
6. Vilka var de ursprungliga målen med ert BSC när det togs fram? Har de uppnåtts?  
 
 
7. Finns det någon uttalad vision för Kundcenter Privat Malmö? 
 
 
8. Vilka skulle du säga är Kundcenters kritiska framgångsfaktorer?  
 
 
9. Är något perspektiv viktigare än något annat? Vilket fokuseras det mest på? 
 
 
10. Hur ofta uppdateras styrkortet? Har något av perspektiven bytts ut under resans gång 
mot något nytt? 
 
 
11. Har styrkortet medfört några förändringar i organisationen och strategin? 
 
 
12. Anser du att styrkortet är väl förankrat i organisationen? 
 
 
13. Vad gör du för att personalen ska förstå sambandet mellan strategi och mått? 
 
 
14. Ser du något negativt med BSC? Något som gör det problematiskt i styrningen? 
 
 
15. Tror du styrkortet (målen) påverkar försäljningen och i så fall i vilken utsträckning? 
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16. Hur har dagens BSC och dess användande utvecklats från dess uppstart till dagens 
version i form av utseende och målsättningar? 
 
 
17. Vad innebär servicegrad, telefon? hur mäts det? 
 
 
18. Hur mäts Kundattityder (lokal mätning)? 
 
 
19. Vad innebär ESI, och hur mäts det?  
 
 
20. Vad innebär och vilka utbildningar ingår i Academy@ncc? 
 
 
21. Vi har läst i litteratur att Nordea skall ha anställt en Balanced Scorecard- koordinator som 
skulle underlätta arbetet genom att ständigt stödja, ge tid för styrkortsrutiner att mogna och 
få människor att acceptera de nya arbetsmetoderna. Känner du till det här? Samt vet du vem 
personen är? Hur tycker du att det eventuella samspelet har fungerat? 
 
 
22. Har du några förslag på förbättringar av arbetsprocessen på kundcenter som gör att man 
skulle kunna höja styrkortets mål och därmed styrkortets effekt på verksamheten? 
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Appendix. 3 
 
Intervjuformulär, Gruppchefer, Nordea Kundcenter Privat Malmö 
 
1. Hur länge har du arbetat på Nordea Kundcenter? 
 
 
2. Känner du till modellen Balanced Scorecard (balanserat styrkort)? Om ja- beskriv kort. 
 
 
3. Vilka mått inom perspektiven finansiellt, interna processer, kunder, personal/lärande 
känner du till som mäts på Kundcenter? Nämn vilka. (ange gärna om du vet vilka procenttal 
Nordea Kundcenter strävar efter) 
 
 
4. I vilken utsträckning tror du styrkortet (målen) påverkar försäljningen? 
 
 Inte alls  Inte särskilt            Delvis        I stor utsträckning      Mycket  
 
 
5. Tycker du att det finns för många mått i dagsläget? 
 
 Inte alls  Inte särskilt Lagom  För många Alldeles för många 
 
6. Skulle du vilja mäta något som inte mäts idag? 
 
 
7. Anser du att styrkortet är väl förankrat i organisationen? 
 
 
8. Ser du något negativt med BSC? Något som gör det problematiskt i styrningen? 
 
 
9. Har du några förslag på förbättringar av arbetsprocessen på kundcenter som gör att man 
skulle kunna höja styrkortets mål och därmed styrkortets effekt på verksamheten? 
 
10. Vilket av tidigare nämnda perspektiv anser du bör fokuseras mer/mindre på? 
 
 -mer: 
 
 -mindre: 
 
11. Hur har BSC utvecklats sedan du började på enheten? 
 
 
 



 89

12. Hur stora möjligheter anser du att du har att ge synpunkter på/utveckla Kundcenters 
styrkort? 

 
 Inte alls  Inte särskilt            Delvis        I stor utsträckning      Mycket  
 
 


