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och styrtal.  
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera 

förutsättningarna för utformning av Balanced Scorecard i mindre 
banker. Detta gör vi genom att genomföra en fallstudie på Färs & 
Frosta Sparbank utifrån en teori- och en referensstudie. 

 
Metod: Uppsatsen kan beskrivas som en kombination av deduktiv och 

induktiv ansats eftersom den grundar sig på både teori och empiri. 
Uppsatsen innefattar en teoristudie, en referensstudie samt en 
fallstudie. Teoristudien består av sekundärdata som insamlats 
genom litteratur och artiklar. Datainsamlingen till referensstudien 
består av både sekundär- och primärdata i form av litteratur och 
intervjuer. Dessa båda har sedermera kunnat appliceras på 
fallstudien av Färs & Frosta, som i sin tur genomförts genom ett 
antal personliga intervjuer av representanter från banken.  

 
Slutsatser: De tre studierna i uppsatsen visar att styrkort lämpar sig väl inom 

bankbranschen som helhet. Förutsättningarna som finns inbäddade 
i bankers organisationsformer och ekonomistyrningsfunktioner är i 
stora delar termer som nämns som positiva effekter av 
styrkortsinförande. Färs & Frosta är, enligt oss, en mindre bank 
med goda förutsättningar för en lyckad styrkortsimplementering 
och kan representera mindre banker generellt sett. Bankens 
karakteristika möjliggör en anpassning av olika styrkort för olika 
kontor vilket medför en effektivare och mer relevant styrning. 
Referensstudien visar att bankbranschen har stor kunskap och en 
positiv inställning till Balanced Scorecard.  
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Abstract 
 
Title: Balanced Scorecard in smaller banks – are there prerequisites? 
 
Authors:  Joacim Ohlsson 
  Johan Sandberg 
 
Advisor:  Per-Magnus Andersson (PhD) 
 
Course: Master thesis in business and administration, 10 Swedish Credits 

(15 ECTS) 
 
Date: 2004-02-11 
 
Key words: Banking sector, Banking, Balanced Scorecard, implementation 

process and key-performance indicators. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe, analyse and discuss the 

conditions of creating a balanced scorecard in smaller banks. This i 
s practised through a case-study based upon a theory-study and a 
reference-study. 

 
Methodology: The thesis can be described as a combination of both a deductive 

and an inductive approach because it is based upon both theory 
and empires. The thesis consists of a theory-study, a reference-
study and a case-study of Färs & Frosta Sparbank AB. The theory-
study consists of secondary data that has been collected through 
literature and articles. The data-collection for the reference-study 
consists of both secondary- and primary-data. These two studies 
has later been applied to the case-study, which has been carried out 
through personal interviews. 

 
Conclusions: The studies show that Balanced scorecard is well suited for the 

banking sector as a whole. The prerequisites that are imbedded in 
banks organization and their management control systems are to 
great extend terms mentioned as positive effects from a scorecard 
implementation. Färs & Frosta is, according to us, a minor bank 
with good prerequisites for a successful implementation of a 
scorecard and represents minor banks in a more general 
perspective. The banks characteristics make an adaption of 
different scorecards for different sections possible which creates a 
more effective and relevant control.  The reference-study shows 
that the banking sector has great knowledge and a positive attitude 
towards the Balanced scorecard. 
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 1. Inledning 
 
Inledningskapitlet presenterar grunderna för studien och består av en bakgrunds beskrivning 
som sedermera går över i ett avsnitt där ämnesområdet problematiseras. Avslutningsvis i det 
inledande kapitlet presenteras syftet och den fortsatta dispositionen av uppsatsen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Företags resultat styrs av en mängd olika faktorer, en del kan företagen påverka själva, andra 
inte. Traditionellt sett har den finansiella informationen varit den viktigaste för ekonomi-
styrningen i företagen och bestått av information utifrån historik och 
redovisningsräkenskaper. Numera väljer dock vissa forskare att definiera ekonomistyrning 
som verksamhetsstyrning, vilket inneburit att styrningen utvecklats till att innefatta mer än 
bara finansiell information. Att behandla hela verksamheten genom att också ta vara på 
humankapitalet och kunderna har fått en ökad betydelse. Enligt Olve et al (2003) speglas 
moderna organisationers viktigaste egenskaper illa i de traditionella styrsystemen. Andra 
faktorer som också bidragit till förskjutningen från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
är den ökade globaliseringen, teknikens utveckling och den förändrade ägarstrukturen 
(Lindvall, 2001).  
 
Ett av de nya mätinstrumenten är, Balanced Scorecard (BSC, balanserat styrkort), som 
utvecklats av Kaplan & Norton. ”Ett balanserat styrkort är ett koncept och en metod för att 
beskriva verksamheten i en organisation med hjälp av ett antal mått för vart och ett av 
(vanligen) fyra perspektiv” (Olve et al, 2003). I Sverige använder de flesta större svenska 
bankerna något som liknar BSC. Samtidigt som de flesta banker använder sig av någon form 
av styrkort har nästintill samtliga valt att benämna sina styrkort med annat namn än just 
styrkort. Det går dock i samtliga fall att känna igen grunderna från Kaplan & Nortons styrkort. 
BSC kan numera sägas vara ett allmänt accepterat styrverktyg, då det i en undersökning visat 
sig att 55 procent av företagen säger sig använda styrkort. Att det skulle vara så stor del får 
ändå tas med en ”hälsosam nypa salt” då det finns en mängd varianter av styrkort som inte 
kan sägas bygga på grundkonceptet för styrkort (Ibid.). 
 
Bankbranschen som till stor del präglas av service måste beakta human- och kundkapital för 
att bemästra de förväntningar som kunderna har. Detta har medfört att strategiinriktningen för 
banker har förändrats. Dessa strategiförändringar övergreppas på ett bättre sätt med hjälp av 
BSC än vad de görs av de traditionella styrsystemen. Balanserade styrkort tar större hänsyn 
till hela verksamheten och lyfter fram processer som tidigare inte ansetts som viktiga då fokus 
främst legat på finansiell information. Med hjälp av ett antal styrtal talar ett styrkort om för 
medarbetarna vilka faktorer som påverkar resultatet idag och i framtiden och hjälper på så vis 
företagen att sträva efter ett gemensamt mål (Kaplan & Norton, 1999). I ett styrkort vävs 
företagets vision, affärsidé och strategi ihop och mynnar ut i både långsiktiga och kortsiktiga 
målsättningar för företag (Ibid.). 
 
Varför är det då främst de stora bankerna som tagit sig an BSC? Är det kanske på grund av 
problematiken och komplexiteten med införandet av styrkortet eller är det så att kompetensen 
är för låg kring BSC i mindre banker? Är de mindre bankerna månne förnuftiga och avvaktar, 
för att studera hur det går för de större bankerna, innan de vågar sig på det? För att närmare 
undersöka detta har vi har gjort en fallstudie där vi utvecklar styrkort för en mindre fristående 
sparbank. 
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1.2 Problematisering  
 
Bankbranschen har på senare år genomgått en förändring. Andra aktörer än banker har på 
grund av avregleringen av finansieringsverksamhet gett sig in i branschen. Exempelvis så 
arbetar IKEA, ICA och flertalet försäkringsbolag med egna banker i syfte att skapa 
kundlojalitet. Att dessa banker också lyckats märks om inte annat på att ICA blev årets bank 
2003. Utvecklandet av teknologin har lett till att kunderna inte längre efterfrågar samma 
personliga service som förr utan istället sköter sina bankärenden via Internet eller telefon. 
Bankerna har här själva också bidragit till förändringen då de mycket aktivt arbetat för att 
deras kunder så lite som möjligt skall befinna sig på banken.  
 
Kronor och ören har länge varit kärnämnet inom bankbranschen men på senare år har 
bankerna insett betydelsen av kvalitet och service (Ashton, 1998). Detta har medfört ett behov 
att utveckla den interna styrningen för företagen inom bankbranschen. Ett relativt populärt 
instrument för detta är Balanced Scorecard (BSC). En del av de större bankerna har nu gått 
över till BSC och använder detta instrument för styrningen av företaget. 
 
Balanserat styrkort (BSC) är ett verktyg som kopplar samman företagets strategi till dess 
styrning. Utifrån strategier och företagets karakteristika identifieras kritiska framgångs-
faktorer som mäts genom finansiella eller ickefinansiella nyckeltal. Mycket av den kritik som 
riktats mot budget har fokuserats på avsaknaden av koppling mellan budget och strategi. 
Kaplan & Norton (1999) menar själva att BSC ska fungera som en länk mellan strategi och 
budgetstyrning. Frågor som kan ställas är då: 
  
Vad som tillförs bankernas ekonomistyrning om deras budget kompletteras med ett styrkort? 
Finns det utrymme för ett komplement eller kommer ett styrkort att införas på bekostnad av 
budgetens existens?  
 
Balanced Scorecard är utifrån vårt perspektiv som akademiker en möjlig väg att välja för 
företag som står inför ett problem. En diskrepans finns troligen vid val av perspektiv mellan 
studenter och praktiker. Olika chefer inom en bank kan också tänkas uppfatta situationen 
olika och inte alls anse att problemet i företaget ligger på ekonomistyrningsnivå utan att det 
istället är exempelvis en prioriteringsfråga.  
 
Det går inte att ta för givet att balanserade styrkort varken är det bästa eller det enda 
alternativet för att förbättra bankers styrsystem. En annan möjlighet skulle kunna vara att den 
nuvarande budgetprocessen anpassas och förnyas så att strategin vävs in i processen. 
Budgeten kan också modifieras så att fokus är olika för skilda banker inom koncernen, så att 
banken anpassar budgeten utifrån de olika förutsättningarna. Ytterligare ett alternativ är att 
satsa helt på små resultatenheter inom organisationen med både intern och extern 
benchmarking. 
 
Styrinstrumentet BSC har behandlats i många olika studier och det är främst kopplingen till 
strategier och förhållandet till budget som studerats. Vad gäller BSC inom branschen för 
finansiella tjänster har de stora bankerna fått mest uppmärksamhet. Vi anser att det även är av 
intresse att studera hur ett eventuellt styrkort i en liten bank skulle kunna ta sin form. Vi har 
därför valt att genomföra en fallstudie av Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsstyrning. 
 
Färs & Frosta tog för några år sedan över en del banker och öppnade även en del nya kontor. 
Banken står därför inför en utmaning som de inte tagit sig an tidigare och vi tror inte att 
banken har det rätta styrsystemet för att klara av att behålla samma lönsamhet som de har 
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idag, om banken inte förnyar systemet. De olika lokalbankerna inom Färs & Frosta står inför 
olikartade utmaningar och med olika förutsättningar som utgångspunkt. Förutsättningarna 
medför att det krävs en annan fokusering i styrningen av de olika lokalbankerna.  
  
Budgeten, som Färs & Frosta använder sig av idag, svarar inte på bankens uppställda mål och 
strategier. Den mäter heller inte kundkriteriet som verkar vara det viktigaste då bankens 
vision studeras. Färs & Frosta mäter idag, enligt egen utsago, för mycket och använder kanske 
inte heller rätt mättal. I dagsläget mäts till exempel för få ickefinansiella nyckeltal. Den 
nuvarande interna styrningen är inte speciellt framåtriktad och är även en tungroterad process 
som kräver stora resurser. 
 
Utifrån ovanstående och att det mestadels är storbanker som innehar BSC tycker vi att det 
vore intressant att studera huruvida BSC är ett bättre alternativ som styrsystem för Färs & 
Frosta. Banken har redan idag en hel del av pusselbitarna som, enligt oss, behövs för att få 
ihop ett riktigt bra och fungerande styrkort. Bankens högsta mål är nöjda kunder och inte 
lönsamhet, vilket vi i och för sig tror kan vara en förklaring till deras lönsamhet. Vi ser dock 
ett problem i bankens interna styrning och tror att det skulle kunna elimineras med hjälp av 
balanserade styrkort. Banken har även uttalat att de skulle kunna tänka sig BSC i framtiden 
men att det är för komplext att utveckla i dagsläget. Det finns en risk att banken inte har 
samma syn som vi på hur ett styrkort bör se ut. Vår förhoppning är dock att vårt nära 
samarbete med personalen på Färs & Frosta under arbetets gång förebyggt den nämnda 
diskrepansen. 
 
Utifrån ovanstående kom vi fram till att kärnproblemet i uppsatsen kan formuleras som: 
 
Hur ser förutsättningarna ut för balanserade styrkort i en mindre bank? 
 
De delproblem som automatiskt framkommer är hur strategin bättre integreras i verksamheten 
samt vilka effekter ett nytt styrinstrument för med sig. Styrkort medför också en hel del nya 
mättal som har karaktären av ickefinansiella nyckeltal. Uppsatsen fokuserar på hur varje 
kontor bättre skulle kunna styras med BSC och är inte en utredning, varför banken gör som de 
gör idag eller av alternativa styrsätt. 
 
Störst intresse för uppsatsen bör lämpligen fallföretaget Färs & Frosta Sparbank besitta, men 
intresse från andra mindre banker, bankbranschen i övrigt och den akademiska världen borde 
också finnas. Det som finns dokumenterat inom området idag är till stor del fokuserat på de 
stora bankjättarna och endast i begränsad utsträckning inom vårt valda område. Generellt är 
det enligt oss på tiden att BSC anpassas till även mindre företag, för att även dessa företag ska 
kunna dra fördelar av styrkortets förnämligheter. Principerna är trots allt de samma då många 
storbanker liksom vårt fallföretag är uppbyggda av lokalbanker inom huvudbanken med eget 
resultatansvar. 

  
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera förutsättningarna för 
utformning av Balanced Scorecard i mindre banker. Detta gör vi genom att genomföra en 
fallstudie på Färs & Frosta Sparbank utifrån en teori- och en referensstudie. 
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1.4 Disposition 
 
Det inledande kapitlet har gett en bakgrund och problematisering som utmynnat i syftet för 
uppsatsen. I kapitel två som är metodkapitlet går vi främst igenom hur och varför vi 
genomfört uppsatsen som vi gjort. Metodkapitlet beskrivs utifrån tre teman: teori-, referens- 
och fallstudien för att nå en tillfredsställande kvalité i arbetet.  
 
Uppsatsen fortlöper med teoristudien, som består av kapitel tre och fyra och inleds med att 
utvecklingen från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning redovisas. Vi går sedan på djupet 
inom teoriområdet Banking som även innehåller företagsstyrning inom ämnet. Fortsättningen 
av teoristudien presenterar noggrant de viktigaste beståndsdelarna i Balanced Scorecard. Detta 
kapitel har en stark fokusering på vad som är av relevans för att verkligen lyckas med 
styrkortet. Vårt fjärde kapitel innehåller även BSC: aspekter inom Banking och vi har tillika 
försökt att inkludera exempel från finansvärlden. 
 
Kapitel fem behandlar banker i Sverige och deras förhållande till balanserade styrkort, i form 
av en referensstudie. Efter detta kapitel presenterar vi fallföretaget i kapitel sex. Kapitel fem 
tillsammans med kapitel tre och fyra har använts som en grogrund i form av att teorier och 
praktiska erfarenheter omsatts till en konstruktion av styrkort på två lokalkontor. Detta 
redovisas i kapitel sju tillsammans med likheter och skillnader mellan de utvalda kontoren. 
 
I kapitel åtta summeras våra slutsatser upp i avsnittet resultat. Kapitlet innehåller också en 
resultatdiskussion som behandlar generaliseringar ur studien, generaliseringar om BSC 
överlag, vilka effekter vårt val av utvecklingsnivå i fallföretaget fick på styrkortet och om 
resultatet blivit annorlunda om vi genomfört studien på en annan bank. Hela uppsatsen 
avslutas med förslag på intressanta teman för fortsatt forskning. 
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 2. Tillvägagångssätt  
 
Kapitlet inleds med anledningen till vårt val av uppsatsämne, fortsätter med hur vi genomfört 
uppsatsen och varför de olika delarna är medtagna. Detta gör vi utifrån tre teman: 
teoristudien, referensstudien och våran fallstudie och till sist presenteras en del åtgärder som 
vi använt oss av för att öka kvaliteten i studien. 
 
 
Valet att skriva om Färs & Frosta Sparbank växte fram under magisterkursen (Aktuella 
utvecklingslinjer inom ekonomistyrningen) där vi var i kontakt med banken och skrev 
samtliga PM om Färs & Frosta. Ett av dessa tre PM väckte vår nyfikenhet mer än de övriga 
gjorde, det handlade om finansiella och ickefinansiella nyckeltal och delar av detta PM ligger 
till grund för uppsatsen. Vid en intervju med ekonomichefen framkom att banken inte var 
tillfredställd med sin mätning av nyckeltal och att ett styrkort inte var att utesluta även om det 
i dagsläget ansågs alltför komplext. Utifrån ovanstående intervju växte idén om att studera 
förutsättningarna för BSC i mindre banker fram och att det kunde undersökas genom en 
fallstudie av Färs & Frosta. 
 
För att genomföra detta krävs en stor kunskap om fallföretaget, därav fallstudien. Det krävs 
även en stor kännedom om teorin inom området, därav teoristudien och för att hämta 
information från branschen valde vi att även genomföra en referensstudie. 

 
2. 1 Ansats i undersökningen  
 
Valet av forskningsansats står vanligen mellan den induktiva och deduktiva ansatsen. Valet av 
deduktiv, beror på om undersökningen utgår från existerande teorier och hypoteser där 
undersökningen utformas för att testa dessa hypoteser. Induktiv är undersökningen om syftet 
med den är att samla in data och utveckla teorier utifrån insamlad data (Saunders et al, 2003). 
Enligt Saunders et al är det fullt möjligt och oftast fördelaktigt att kombinera de två 
ansatserna.  
 
Vårt arbete kan beskrivas som en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Vår 
frågeställning och syftet med uppsatsen grundar sig på både empiri och teori. Utifrån 
frågeställningen har lämplig litteratur studerats för att bygga upp en utförlig och relevant 
teoretisk referensram. Kunskaper utifrån teorin och referensstudien har legat till grund för 
intervjuarbetet som givit oss en ökad förståelse för såväl fallföretaget som teorin och 
referensstudien. Vi vill således beskriva vårt arbete som ett samspel mellan teori och empiri. 
Eftersom vi strävar efter att utveckla unika styrkort för Färs & Frosta och inte en kopia av 
Kaplan & Nortons (1999), anser vi att en kombination av de båda ansatserna bäst uppfyller 
vårt syfte. 
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2.2 Teoristudien 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera förutsättningar för utformning 
av BSC i mindre banker, därför har vi valt att forma teorigenomgången som nedan. 
 

 
Figur 2.2 Uppsatsens teoretiska föreställning 

 
 
I figuren ovan representerar det gråmarkerade området den teoretiska referensram som 
uppsatsen bygger på. Som en grund för fortsatt förståelse beskrivs grundläggande teorier för 
verksamhetsstyrning. Huvudteorin, som ligger till grund för utvecklandet av styrkorten, 
representeras av Kaplan & Nortons teorier kring styrkort och de kompletteras med teorier från 
Olve et al. För att knyta dessa teorier till den bransch där Färs & Frosta verkar presenteras 
även teorier från området Banking. För att ytterligare öka synergin i vårt teoriavsnitt har 
Banking kompletterats med teorier om ekonomistyrningen inom Banking och med BSC-
aspekter inom Banking.   
 
Källor kan delas in i ”paper and people”, med det menas att det går att samla in information 
från antingen dokument (paper) eller människor (people). Dokument är skriftliga källor som 
böcker, artiklar, forskningsrapporter och årsredovisningar. Exempel på information som 
inhämtas genom människor är intervjuer, enkäter och observationer. (Lundahl & Skärvad, 
1992)  
 
Vidare delas datakällor vanligen in i primärdata och sekundärdata. Vi har till stora delar 
använt oss av sekundärdata i teoristudien. Sekundärdata har inhämtats genom litteratur, 
uppsatser, artiklar och elektroniska källor. För att finna lämplig litteratur har vi bland annat 
sökt på bibliotek och även genom olika databaser såsom ELIN och Lovisa. Vi har även 
studerat tidigare gjorda undersökningar på området och dess forskares val av litteratur. 
Primärdata som insamlats har skett i form av e-post kommunikation med en risk- och 
kreditanalytiker vid Danske Bank i Köpenhamn. 

 
2.2.1 Verksamhetsstyrning 
 
Inom verksamhetsstyrningen har vi utgått från böcker som är kurslitteratur på Lunds 
Universitet. Vi tror att denna litteratur lämpar sig bäst för att beskriva teoriområdet. Valet av 
litteratur föll på Lindvall (2001) och Anthony & Govindarajan (2000). 

 
2.2.2 Banking 
 
Störst problem att hitta litteratur fann vi inom teoriområdet Banking. Vi fick lita på vår egen 
förmåga att välja ut relevant information för vår frågeställning och vi var även lyhörda och 
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arbetade med öppna sinnen då vi sökte information. I början sökte vi på Internet och bibliotek 
vilket gav en del spår, vi fortsatte sedan med att fråga runt på banker om de kände till någon 
bra litteratur inom området. Det hela resulterade i att vi genom hemsidan för 
Handelshögskolan i Köpenhamn hittade ett antal böcker inom området och upptäckte ganska 
snart vad som var standard inom området Banking. Därefter valde vi ut ett fåtal böcker som vi 
sedermera använt oss av. 

 
2.2.3 Balanced Scorecard 
 
I studien beskriver vi BSC utifrån Kaplan & Nortons egen teori. Vi har valt att utgå från 
upphovsmännens artiklar inom området och gått vidare med deras bok om BSC som utkom 
1997. Vi utgick mestadels ifrån förstahandskällor, det vill säga källor som inte bygger på 
någon tidigare källa (Lundahl & Skärvad, 1992). Teorier och erfarenheter kring styrkortet 
uppdateras ständigt och för att minska risken för samtidskrav har vi även sökt efter aktuell 
litteratur inom området som ett komplement till Kaplan & Nortons teorier. Där fann vi det 
relevant att komplettera med Olve et al: s (1999) bok om balanserade styrkort i Sverige. 
  
2.2.4 Informationens värde 
 
Eftersom vi är tämligen övertygade om att värdet i våra utvalda källor är högt har vi valt att 
endast arbeta med ett fåtal författare i teoristudien. Dokument framställs inte i något 
forskningssyfte och därför kan det bli problem att tolka dokumentet på rätt sätt för forskaren 
(Merriam, 1994). För att minimera detta problem har vi använt dokumenten som Merriam 
föreslår, nämligen på ett induktivt sätt för att ”bygga upp kategorier och teoretiska begrepp”. 
 
Merriam (1994) föreslår att forskaren även bör granska dokumentets ursprung, tillkomst, 
motiv, upphovsman och den kontext där dokumentet tillkom. Vi har försökt att tänka på en 
del av detta, bland annat har vi försökt att kombinera äldre och yngre litteratur inom 
områdena. Vi har också försökt att välja ut författare som vi vet har ett aktat namn inom 
respektive område.  
 
Enligt Goetz & Lecompte (1984) bör en forskare också ställa sig frågan vilken historia som 
finns bakom dokumentet, hur det har använts, urvalsprinciper och hur källan kan ha 
förvanskats och förfalskats. Inom BSC området är det upphovsmännens teorier vi utgått ifrån 
och dessa skrev bland annat boken för att det fanns ett stort intresse för att kunna genomföra 
ett BSC i praktiken. Teorin är relativt ung och har utvecklats med tiden både av original 
författarna och av andra som forskat inom området. I och med att det är grundarnas egna ord 
förutsätter vi att de inte är vare sig förvanskade eller förfalskade, till viss del kan dock 
översättningsproblematiken ha ställt till en del komplikationer. Inom Banking teorin har vi 
kontrollerat ett stort antal böcker, både modern och äldre litteratur och då sett vad som 
återkommer och betecknat detta som standard inom området. 
 
Enligt Merriam (1994) är dokument särskilt lämpade för kvalitativa fallstudier. Det ger 
undersökningen en empirisk grund att stå på och är en av de största fördelarna med dokument 
källor. Detta stärks ytterligare av Dexters (1970) kriterium för val av datainsamling – 
”dokument skall användas när det är uppenbart att de kommer att ge bättre information, mer 
information eller information till lägre kostnad än andra metoder”. Ytterligare en fördel med 
dokument är att de hjälpt till så att viktiga frågeställningar uppkommit under arbetet som 
sedan använts vid utvecklingen av fallstudien. 
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Risken med dokument är att källorna är fragmentariska då de producerats för andra ändamål 
(Merriam, 1994). För att avgöra vad som är av värde i ett dokument bör forskaren utgå ifrån 
om informationen i dokumentet är relevant för forskarens frågeställning och om denne kan 
skaffa informationen både praktiskt och systematiskt (Ibid.). Eftersom vi har kunnat göra 
detta anser vi inte att vi behöver några fler källor inom teoristudien.  
 
Dokumentstudier ger även upphov till ett subjektivt problem genom att det är författarnas 
personliga åsikter som är framförda. Det är ganska troligt att författare av en bok är endera 
positiv eller negativ till det ämne de skriver om och då är det lätt att en del överdrivelser 
förekommer åt endera hållet. Författare och skribenter tolkar och vinklar information olika 
beroende på deras referensram, som består av kunskaper och tidigare erfarenheter. Vi är 
medvetna om att de tolkningar och tillvägagångssätt som vi använt oss av i studien har 
påverkats av våra referensramar. Det finns en risk att vi blivit väl positiva till styrkort på 
grund av de positiva tongångar som författarna är fångade av. Genom vårt val av litteratur är 
det vår förhoppning att vi lyckats eliminera de subjektiva problemen till en rimlig grad.  

 
2.3 Referensstudien 
 
Som ett komplement till fallstudien och för att öka förståelsen för arbetet med styrkorten 
valde vi att genomföra en referensstudie, där vi studerade hur andra banker förhåller sig till 
balanserade styrkort. Vi valde att titta på hur balanserade styrkort ter sig i verkligheten, för att 
i vårt arbete kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns på området. I 
referensstudien ingår Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken 
Syd. 
 
I referensstudien har vi använt oss av sekundärdata i form av tryckt material om de olika 
företagens förhållning till BSC och primärdata i form av intervjuer. Nedan går vi igenom hur 
vi gått tillväga och varför vi tagit med företaget i referensstudien. Möjligtvis kan ett kritiskt 
förhållningssätt intas till att vi inte intervjuat och kontrollerat att informationen från 
sekundärdata varit ”up to date”.  
 
Föreningssparbanken är delägare i vårt fallföretag och en studie av denna banks BSC 
kändes därför relevant. Vid den första kontakten med banken framgick att det givits ut en bok 
om bankens BSC som vi sedermera använt oss av.  
 
Om Handelsbankens inställning till BSC fann vi ingen dokumenterad information. Vi 
genomförde därför en telefonintervju där det framkom att banken inte arbetar med något som 
kan liknas vid BSC. Vi valde därför att endast kort ta upp hur Handelsbankens styrning 
fungerar. 
 
Till studien av Nordea använde vi oss av företagets hemsida och ett dokument. Det är en bok 
av, den inom BSC välkände, Olve som med hjälp av några konsulter beskrivit bland annat 
Nordeas styrkort i boken, Framgångsrikt Styrkortsarbete – Metoder och Erfarenheter (2003). I 
och med författarens kompetens och att Olve är ett aktat namn inom området ansåg vi inte att 
vi behövde kontrollera uppgifterna. Detta medför dock att det finns en risk att vi fångats av 
subjektiva problem då det till stor del blir författarnas personliga uppfattningar vi redovisar 
och inte våra egna. 
 
I studien av SEB har vi utgått från en tidigare genomförd undersökning av banken 
(magisteruppsats), tillsammans med tryckt material som vi fick av banken.  
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Sparbanken Syd samarbetar med vårt fallföretag genom att de jämför (benchmarking) 
finansiella nyckeltal med varandra. Därför fann vi det lämpligt att göra en noggrannare studie 
av denna bank än beskrivningen av de övriga bankerna, vilket medförde att vi använde oss av 
både dokument och intervju som insamlingsmetod. Allra först var det ekonomichefen på Färs 
& Frosta som nämnde att Sparbanken Syd arbetade med BSC och gav oss en kontakt där. Vi 
tog kontakt med banken och fick sedan ta del av deras styrkort via elektronisk post. Vi gjorde 
även en personlig intervju med en Controller på ekonomiavdelningen, som arbetat en del med 
bankens styrkort och nu arbetade med att vidareutveckla styrkortet. 

 
2.4 Fallstudien 
 
”Metoden innebär att forskaren har en plan för att samla in, organisera och integrera 
informationen eller data och det resulterar i en speciell slutprodukt (forskningsresultat)” 
(Merriam, 1994).  
 
Citatet kan sägas beskriva vårt metodiska angreppssätt av fallstudien. Val av angreppssätt 
bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket slutresultat 
forskaren vill uppnå (Ibid.). De tidigare nämnda studierna var en stor hjälp till 
fallundersökningen, både för ökad förståelse och till utformandet av styrkorten. 
 
Utifrån kunskaperna vi hade om Färs & Frosta såg vi ett problem i att banken på senare tid 
öppnat kontor på ställen där de tidigare inte existerat. Med detta som grund ansåg vi att 
banken bättre skulle kunna styra sina nya kontor med hjälp av BSC. Vi arbetar fram ett 
styrkort för ett nyöppnat kontor och ett styrkort för ett etablerat kontor. För att vi skall lyckas 
med framtagandet av styrkorten måste fallstudien utföras omsorgsfullt och hur vi gick tillväga 
beskrivs nedan. 

 
2.4.1 Definition av fallstudien 
 
Becker (1968) definierar syftet med fallstudier som att ”man ska komma fram till en 
helhetsinriktad förståelse av de enheter man studerar och att man ska kunna utveckla 
generella teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och det sociala 
skeendet”. Bromley (1986) hävdar att ”syftet med fallstudier är i själva verket inte att komma 
fram till den ‘korrekta’ eller ’sanna’ tolkningen av fakta man har tillgång till utan snarare att 
undanröja felaktiga slutsatser så att man till slut har fått fram den bästa och mest 
övertygande tolkningen”.  
 
Vi ser vår fallundersökning som en tolkande fallstudie. Detta eftersom vi samlade in så 
mycket information som möjligt för att öka vår förståelse av fallföretaget. Målet med 
fallstudien är att vi skall kunna utveckla mallar för väl fungerande styrkort och för att kunna 
göra detta krävs en djup och riklig förståelse och även kunskap om den aktuella 
organisationen. För att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av styrkorten valde vi att 
använda oss av fallstudien som undersökningsmetod. Syftet med fallstudien är primärt att den 
skall fungera som analysunderlag vid utvecklandet av styrkorten men även till att presentera 
Färs & Frosta som undersökningsobjekt. Studien innefattar också förklaringar av 
fallföretagets styrkortsinnehåll. 
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2.4.2 Filosofiska utgångspunkter 
 
Då vi med vår fallstudie efterfrågade ett djup i förståelse av innebörden och kunskap om 
fallföretaget valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden syftar 
till att förstå något medan den kvantitativa syftar till att förklara något (Merriam, 1994). Med 
utgångspunkt ur vår problemformulering är en kvalitativ fallstudie det mest fördelaktiga att 
använda sig av. Vi var tvungna att förstå hur alla delar samverkar för att kunna utveckla 
styrkorten. Kvalitativa studier utgår från att verkligheten är subjektiv och att den behöver 
tolkas och inte mätas. Det är även viktigare med åsikter och uppfattningar än ren fakta 
(Merriam, 1994). Forskning av kvalitativ karaktär lägger också mera fokus på processer än på 
mål och slutresultat.  
 
Enligt Merriam (1994) finns det fyra grundläggande egenskaper för kvalitativt inriktade 
fallstudier: partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Nedan kommer vi att 
beskriva att så även är fallet i vår studie. 
 
Partikularistiska. Vi studerar Färs & Frosta i fallstudien men trots att det gäller en speciell 
situation kan vi belysa ett generellt problem utifrån vårt syfte. 
Deskriptiva, innebär att vår studie är omfattande och täcker in det den avser. Resultatet 
presenteras i ord, figurer och inte siffror. Fallstudier presenterar en dokumentation av 
händelser, citat, exempel och lämningar (kvarlevor) (Wilson, 1979). 
Heuristiska. Undersökningen skall öka läsarens förståelse om hur BSC kan utformas för en 
mindre bank. Tidigare okända förhållanden och variabler kan bli resultatet av en fallstudie, 
vilket kan leda till en ny syn på det som undersöks (Stake, 1981). 
Induktiva. Utifrån informationen vi samlat in uppstår generaliseringar och begrepp som sedan 
ligger till grund för det vi analyserat.  

 
2.4.3 Fördelar och nackdelar 
 
Fördelarna med fallstudier är många, en är att den lämpar sig väl för vårt forskningsproblem. 
Fallstudien är det bästa studiesättet för att få svar på syftet med vår studie och den är 
dessutom förankrad i verkligheten. Det finns dock en del nackdelar med att använda sig av en 
fallstudie som vetenskaplig metod. Studien kan resultera i en lång, detaljerad och alltför 
invecklad produkt som beslutfattarna skall läsa och använda sig av (Merriam, 1994). En 
överhängande risk finns också att fallstudier kan överförenkla eller överdriva olika faktorer 
och situationer (Guba & Lincoln, 1981). På grund av vårt nära samarbete med banken är det 
vår förhoppning att nackdelarna eliminerades och att intressenter från banken också förstår 
vår studie. Risken finns ändå att resultatet blir för invecklat för banken att förstå eller att vi 
dragit för stora proportioner av studiens analys till våra slutsatser. 

 
2.4.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningar i en fallstudie är ett gränsdragningsproblem som handlar om att etablera 
gränser för undersökningen i sin helhet (Merriam, 1994). Våra avgränsningar har skett främst 
på grund av tidsbrist, vi har prioriterat utformandet av två styrkort, som kan fungera som 
mallar för övriga kontor. Vi har också, på grund av tidsbrist, valt att inte ta upp alternativa 
styrinstrument eller att integrera belöningssystem i BSC. Detta hade varit av intresse och fört 
uppsatsen ytterligare framåt. Risken med våra avgränsningar är att BSC kan framstå som det 
enda alternativet att koppla strategin till styrningen och att det gör det svårare att generalisera 
resultatet.   
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2.4.5 Egenskaper hos forskaren 
 
Det viktigaste instrumentet för att lyckas samla in information i en kvalitativ studie är 
forskaren själv (Merriam, 1994). För att minska risken för att begå misstag har vi tagit hänsyn 
till Merriams råd åt forskare. För det första skall forskaren ha stor tolerans för mångtydighet, 
detta innebar att vi strukturerade upp fallstudien direkt och vi hade även en del kunskaper om 
banken tidigare och tillika har vi diskuterat upplägget med företaget. För det andra krävs det 
sensitivitet hos forskaren, det krävs känsla för att få ut relevant information. Vi har tidigare 
arbetat med intervjuer och hoppas att erfarenheten gett oss den rätta timingen som krävs av 
intervjuare och vi har också genom vår fallstudie försökt att jämföra och skapa närvaro för 
läsaren. Den tredje egenskapen som är viktig hos en forskare är att vara bra på att 
kommunicera. Empati är viktigt för att lyckas, vi har arbetat mycket med intervjufrågorna, 
arbetat upp en bra kontakt inom banken och dessutom anser vi att vi genom våra studieår lärt 
oss kunskapen att lyssna uppmärksamt.  

 
2.4.6 Datainsamling  
 
Primärdata i vår fallstudie består av insamlad information från intervjuer med personal på de 
utvalda lokalkontoren och från huvudkontoret på Färs & Frosta. Sekundärdata rörande 
fallstudien har inhämtats från Färs & Frostas hemsida, årsredovisning och annat tryckt 
material.  
 
Intervjuer 
 
Syftet med intervjuer är att ta reda på vad någon annan tänker på eller är upptagen av (Patton, 
1980) och det är detaljerade beskrivningar av olika personers attityder och erfarenheter som 
utforskas (Merriam, 1994). Det är därför av stor vikt att vi som forskare kommer nära 
informanten, är sakliga, objektiva och återger en bild av respondentens åsikter med deras egna 
ord. Den unika styrkan med fallstudien är dess förmåga att hantera många olika typer av 
empiriskt material (Ibid.). Vi utnyttjar tre stycken av dessa: dokument, observationer och 
framförallt intervjuer i fallstudien. Den ena metodens svaghet är den andres styrka (Ibid.) och 
vi har därför försökt att kombinera ihop de olika insamlingsmetoderna för att nå ett bättre 
resultat.  
 
Vi valde att genomföra semistandardiserade intervjuer, vilket innebar att vi ville ha 
information om vad samtliga respondenter ansåg om styrkortens perspektiv och då krävs det 
att samma fråga ställs till varje respondent. Intervjuerna innehöll även ett antal frågor där 
ordningsföljden inte var förutbestämd och frågorna var inriktade mot strategikoppling. 
Dessutom ingår det i semistrukturerade intervjuer att forskaren ställer uppföljningsfrågor 
(Lundahl & Skärvad, 1992) och detta var av stor vikt för oss eftersom vi strävade efter 
respondenternas åsikter, attityder och värderingar om styrkortets olika perspektiv. 
 
Det är mycket som kan påverka kvaliteten på en intervju, Dexter (1970) tar bland annat upp 
att samspelet påverkas av intervjuarens personlighet och färdigheter, och även respondentens 
attityd och inriktning. Dessa faktorer är svåra att göra något åt, vi har dock reflekterat över 
olika åsikter om samspel. Merriam (1994) tar bland annat upp att intervjuaren skall vara 
neutral och icke-bedömande, låta bli att argumentera och lyssna på ett reflekterande sätt. Vi 
hoppas att våra personliga kvalifikationer och vårt valda tillvägagångssätt genererat en del av 
de nämnda samspelen. 
 



 16 

När det gäller urvalet av respondenter som vi tillsammans med ekonomichefen och 
rörelsecheferna inom banken kom överens om var våra krav att ett av kontoren skulle vara ett 
nyetablerat och att det andra skulle vara ett väletablerat kontor. Första kontakten med 
kontorscheferna togs av ekonomichefen, som berättade om uppsatsens syfte, innan vi ringde 
för att bestämma intervjutid. Detta tillvägagångssätt torde ha hjälpt till att få kontorscheferna 
att vilja ställa upp och medverka i studien.  
 
Vi inledde den första intervjun med varje respondent med att ställa lite bakgrunds frågor om 
respondentens utbildning och fortsatte med att berätta kort om studieområdet. Resterande 
delar av intervjuerna bestod mestadels av frågor med uppföljningskaraktär (se vidare 
appendix 2).  
 
För att få fram den önskade informationen tog vi hänsyn till: frågans formulering (Merriam, 
1994), våra egna attityder (Patton, 1980) och om frågan kunde tänkas vara stimulerande för 
respondenten att svara på (Merriam, 1994). Vi försökte tala samma språk som respondenten, 
eftersom det ger bättre kvalitet i svaren, och även vara neutrala och inte gå till intervjuerna 
med en förutfattad attityd. Till sist undvek vi frågor med mer än en fråga i, ledande frågor och 
ja-/nej frågor, eftersom dessa ofta genererar ett sämre svar. 
 
Vi var två stycken som medverkade vid intervjutillfällena och ansåg att det var tillräckligt att 
den ena skötte intervjun medan den andre antecknade. Efter varje intervju skrev vi direkt ner 
allt vi kom ihåg om varje fråga och försökte då även avgöra kvaliteten på informationen. Vid 
nedskrivandet försökte vi även anteckna det vi noterat som observatörer på kontoret, eftersom 
det kunde vara av värde i de perspektiv där ickefinansiella nyckeltal mäts. Det hade troligtvis 
varit att föredra om vi kombinerat det valda intervjuförfarandet med en bandspelare under 
intervjuerna. Våra tidigare erfarenheter visar dock att inspelningsmaterialet inte tillför mer än 
vad anteckningarna gör. Därför valde vi att inte inkludera bandspelare vid intervjutillfällena. 

 
2.4.7 Etik och anonymitet 
 
Etik i en fallstudie handlar om i vilken utsträckning en undersökning genomförs på ett etiskt 
riktigt sätt (Ibid.). Enligt Walker (1980) blir etiska frågor i en kvalitativ undersökning aktuella 
vid insamlingen av informationen och när resultaten publiceras.  
 
Vi har under hela studien arbetat med en öppen relation till de vi intervjuat och erbjudet dem 
att studera det vi skrivit som innehållit information som kommit från respondenten. Vi har 
diskuterat materialet via telefon och elektronisk post, bland annat har presentationen av 
fallföretaget reviderats efter kontakt med ekonomichefen på banken, där en del feltolkningar 
från vår sida korrigerades.  
 
I en fallstudie är det nästintill omöjligt att erbjuda skyddad identitet när det gäller vilket 
fallföretag eller vilka anställda som varit inblandade (Merriam, 1994). Vi har låtit det mesta 
av arbetet ske på respondenternas villkor och inte försökt att luska ut information som kunde 
ha varit till skada för varken respondenten eller företaget vid publikation. Vi har av 
anonymitetsskäl heller inte valt att redovisa informationen från intervjuerna, utan istället finns 
det inbyggt i analysdelen i form av de utformade styrkorten.  
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2.5 Framtagande av styrkort 
 
Vi har genom intervjuerna strävat efter att införskaffa en så bred och djup empirisk förståelse 
som möjligt om förhållandena på Färs & Frosta. Detta för att utifrån den empiriska 
undersökningen utforma styrkort som passar in under rådande förhållande. För att få en så 
bred och rättvisande bild som möjligt av företaget valde vi att intervjua personer från olika 
positioner i företaget.  
 
Praktiskt började framtagandet av styrkortet med att vi tillsammans med ekonomichefen hade 
en diskussion om upplägg och vilka personer vi skulle intervjua. Detta resulterade i att vi fick 
kontakt med två kontor som var villiga att ställa upp, ett etablerat och ett nyöppnat kontor. Att 
vi blev tilldelade två kontor är inget som vi ser som något problem eftersom banken inte 
använder sig av BSC idag och kan på så sätt inte ge någon schablonbild av verksamheten.  
 
Utvecklandet fortsatte med att vi intervjuade de två kontorscheferna genom personliga 
intervjuer. Efter detta intervjuades på nytt samma chefer och ekonomichefen via telefon och 
e-post. Då presenterade vi det vi utvecklat dittills och fick deras relevanta synpunkter. Utifrån 
de avlämnade synpunkterna konstruerades nya styrkort. 
 
Teorier och referensstudien bistår till fallstudiens slutresultat som består av en utformning av 
styrkort för fallföretaget. De tre avsnitten i teoristudierna drar alla sitt strå till stacken men det 
är framförallt Banking och BSC-teorierna som varit betydande. De två teorierna tillsammans 
med referensstudien tillförde oss kompetensbreddning som var till stor hjälp i utvecklingen av 
styrkorten.  
 
Styrkorten delades upp på olika nivåer, både nyetablerade kontor och kontor som är helt 
dominerande på sin marknad får sina egna styrkort. De två styrkorten utformades genom ett 
nära samarbete mellan oss och bankens personal. På så viss har vi kunnat koppla bankens 
strategi till styrningen och utvecklandet av de två styrkorten. 
 
Vid framtagande av styrkorten för Färs & Frosta utgick vi ifrån den teoretiska referensram 
som presenterats och relaterar denna till de förutsättningar och förhållande som framkommit 
ur den insamlade empirin. Referensstudien har också gett värdefulla idéer och varit till stor 
hjälp i utformandet av de olika styrkorten. För att skapa en ökad förståelse har vi valt att lägga 
fokus på själva framtagningsprocessen och därigenom visa på betydelsen den har för 
utvecklingen av styrkort. 
 
Genom hela studien valde vi att se problemen utifrån bankens perspektiv och försökte att hela 
tiden tänka utifrån deras synvinkel när vi utvecklade styrkorten. Banken har till viss del varit 
med under arbetets gång, detta för att kunna leva upp till att varje företag är unikt och bör 
utveckla sitt eget styrkort.  

 
2.5.1 Studiens kvalitet  
  
Då ett arbete skall bedömas är det viktigt med en lyckad operationalisering, detta begrepp kan 
mätas genom termerna validitet och reliabilitet. Validitet är mätinstrumentets förmåga att 
mäta det som avses att det ska mäta och är det viktigaste kravet. ”Om instrumentet inte mäter 
det som avses, spelar det mindre roll om själva mätningen är bra” (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997).  
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I strävan att öka reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av frågescheman (se appendix 1 
och 2) som sammanställts med utgångspunkt ur vår frågeställning och består av en lista med 
frågor. Detta för att öka chansen att få ut den information vi ville. Frågeschemat användes för 
att välja ut de frågor som är relevanta för vår frågeställning och på så vis kunna översätta 
fallstudiens mål till specifika termer. Detta är även ett sätt att motivera respondenterna att dela 
med sig av sin kunskap och att vi gör ett seriöst intryck. Genom att noga utarbeta 
intervjuschemat och genom att tillsammans sammanställa resultatet från intervjuerna har vi 
ökat validiteten i vår studie.  
 
Vår studie borde vara valid då vi varit noggranna och försökt att på ett tydligt och korrekt sätt 
använda oss av teorierna. Till exempel har vi i vår konstruktion av fallföretagets styrkort 
arbetat med teorins framtagningsprocess och framförallt har vi varit noga i urvalet av både 
frågor och respondenter. Givetvis finns det en felmarginal som kan bero på misstolkningar, 
lögner, bristande kunskap, tidspress och att vi kanske mätt för lite.  
 
Reliabilitet avgörs av i vilken utsträckning andra forskare skulle kunna komma fram till 
samma resultat under liknande förutsättningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Det är 
frånvaron av slumpmässiga fel som avses då reliabilitet diskuteras, det vill säga studien 
påverkas i liten utsträckning av tillfälligheter (Lundahl & Skärvad, 1992). Vårt 
tillvägagångssätt borde medverka till att även övriga forskare hade kommit nära vår 
slutprodukt, om de arbetat på liknande sätt, lika intensivt med arbetsplanen för arbetet och 
valt att genomföra liknande studier. 
 
Vi anser oss ha täckt in de största bitarna av teorin som kan tänkas påverkas med 
utgångspunkt ur vår frågeställning. Samstämmigheten mellan vald litteratur och vår 
frågeställning gör att reliabiliteten ökar väsentligt.  
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3. Styrning och bank karakteristika 
 
Kapitlet tar sin utgångspunkt från figuren nedan som visar på uppsatsens fokuseringsområde. 
För att få en grundläggande förståelse kring begreppen ekonomistyrning och 
verksamhetsstyrning och dess utveckling inleds det tredje kapitlets teoripresentation med en 
kort genomgång av begreppen. Teorikapitlet fortsätter med att organisationstyper, vanliga 
prestations mått och olika ekonomistyrningsteorier presenteras inom området Banking.  
 
 
 

 
Figur 2.2 Uppsatsens teoretiska föreställning. 

 
3.1 Verksamhetsstyrning 
 
Traditionell ekonomistyrning förlitar sig i hög grad på historik och finansiell information i 
form av redovisningsinformation. I takt med omvärldsförändringar såsom ökad globalisering, 
informationsteknikens framsteg, förändrade ägarstrukturer och ökad betydelse för 
humankapitalet, växer ett behov av ny företagsstyrning fram (Lindvall, 2001). Den nya 
styrning som utvecklats som ett svar på omvärldsförändringar betecknas enligt Lindvall som 
verksamhetsstyrning. För vidare diskussion kring verksamhetsstyrning vill vi lägga figuren 
nedan som grund för vad som påverkar företagens styrning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Övergripande föreställning om företagets styrning. (Lindvall, 2001) 
 
 
Som modellen antyder hänger de tre aspekterna strategi, styrsystem och organisationsstruktur 
samman. Om det sker förändring i någon aspekt bör således även de andra anpassas efter 
förändringen. Två aspekter som ligger utanför modellen men som även de påverkar 
styrningen är ledarskap och omgivning. Otley (1980) menar att det inte finns något styrsystem 

Strategi 

Organisations-
struktur 

Styrsystem 

Omgivning 

Ledarskap 
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som fungerar för alla organisationer under alla förhållanden utan att varje organisation har 
specifika egenskaper som kräver specifika styrsystem. 
 
Anthony & Govindarajan (2000) menar att kopplingen mellan styrsystem och strategi är 
oerhört viktig eftersom enbart finansiella mätningar kan leda till att de långsiktiga målen 
åsidosätts i strävan efter att visa goda resultat på kort sikt. Genom att koppla samman 
strategiska mål och styrsystem uppmanas personalen att beakta de långsiktiga såväl som de 
kortsiktiga strategierna. Styrsystemet kan sägas vara ett verktyg för strategiimplementering 
där personalen blir medvetna om vad som krävs för att uppnå de strategiska målen. 
 
Hur en organisation är konstruerad har stor inverkan på styrningen av företaget. 
Organisationsstrukturen ska genom kommunikation och ansvarsutkrävelse vara strukturerad i 
enighet med företagets strategi. För att möjliggöra verkställande av strategiska mål är 
organisationsstrukturen ett viktigt redskap. Organisationsstrukturer kan delas upp i två delar; 
formella och informella, där den formella strukturen är likartad företag emellan medan den 
informella skapas lokalt ute i företagen (Lindvall, 2001). Vid omvärldsförändringar är det 
viktigt att organisationen förändras och anpassas efter rådande förhållanden. 
 
Lindvall (2001) är av uppfattningen att ”för en fungerande styrning antas det vara väsentligt 
att utveckla system som understödjer vald strategi och utformad organisationsstruktur”. Ur 
ett traditionellt perspektiv bygger företagsstyrning på redovisningsinformation. 
Målformulering, mätning och uppföljning sker med hjälp av finansiell information från 
redovisningssystemet. På senare år har dock företag börjat inse att det är viktigt att studera 
hela företagets verksamhet för att förstå innebörden av den finansiella informationen. Ett av 
de vanligaste traditionella styrsystemen är budgetstyrning. I takt med ett ökat intresse för den 
interna verksamheten har nya styrsystem såsom Total Quality Management (TQM), Business 
Processing Reengingering (BPR), Benchmarking och Balanced Scorecard (BSC) vuxit fram. 
Fortsättningsvis har vi valt att i nästa kapitel studera styrsystemet BSC och dess användbarhet 
inom bankområdet, men först återger vi en inblick inom Banking. 

 
3.2 Banking 
 
Nedan kommer vi att presentera en del teorier inom området Banking. Först kommer en kort, 
mer allmän presentation av ämnet Banking som innehåller en genomgång av de olika 
organisationsformerna som banker vanligtvis använder sig av. Detta följs upp av olika 
nyckeltal som är vanligt förekommande bland banker. Därefter redovisar vi teori som 
beskriver den strategiska ekonomistyrningen inom området Banking. 
  
3.2.1 Organisationsformer 
 
Dagens banker uppfyller flera funktionella önskningar och ska samtidigt ge den service som 
kunderna kräver. Utifrån dessa krav har ett flertal olika organisationsformer utvecklats för att 
på bästa sätt möta omvärldens krav. Vi kommer nedan att beskriva de olika 
organisationsformer som används inom bankbranschen samt förklara hur varje form påverkar 
bankerna. Först bör nämnas att det finns stora skillnader mellan små och stora bankers 
organisationsformer. Små banker är ofta organiserade med en tät kontakt mellan olika 
ledningsnivåer medan stora bankers organisation vanligen är väldigt komplex och präglas av 
dålig kontroll (Rose, 1999).  
 
Vid organisationsformen Unit-banking erbjuder banken alla sina tjänster från ett kontor. Hela 
banken är uppbyggd kring kontoret och erbjuder även kunderna en del tjänster i form av 
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exempelvis uttag via automater. Dessa banker riktar sig primärt till lokala kunder och en 
fördel med små kontorsbanker är att kunderna uppskattar små banker med personlig service.  
 
För banker som verkar i växande områden eller för banker som vill öka sin kundstock genom 
att konkurrera på nya marknader är Branch-banking en alternativ organisationsform. Banken 
erbjuder full service från flera kontor med ett överordnat huvudkontor. Genom ett nätverk av 
uttagsautomater erbjuder banken sina tjänster från flera olika platser. Varje kontor har sin 
egen ledning som fattar beslut om den dagliga verksamheten medan koncernledningen fattar 
större beslut rörande hela bankens verksamhet. Organisationsformen Branch-banking 
karaktäriseras av decentralisering.  
 
Ett bank Holding-företag är ett företag som syftar till att äga aktier i en bank (Rose, 1999). 
Denna form av ägande blev populär i USA under 70- och 80-talen som ett svar på 
restriktioner mot Branch-banking. Ett Holding-företag kan antingen välja att äga aktierna i en 
bank, så kallad One-bank, eller att äga aktier i flera olika banker, så kallad Multi-bank 
(Hempel & Simonson, 1991). Det är också vanligt att dessa företag äger aktier i företag 
utanför bankbranschen. Kritik som riktats mot denna ägandeform är framför allt att 
konkurrensen minskar och kunderna blir lidande av detta (Rose, 1999). Fördelarna med 
Holding-företag är att de stordriftsfördelar som skapas genererar en bättre service till 
kunderna.  
 
För att små banker ska kunna ge sina kunder liknande service som de stora bankerna krävs det 
ett samarbete bankerna emellan. Om de dessutom ska ha möjligheten att erbjuda lån till stora 
kunder är det nödvändigt att två eller flera banker går ihop och delar på lånet och på så sätt 
även delar upp risken. Correspondent-banking handlar om samarbete banker emellan där ett 
system med formella och informella förhållanden sätts upp. Bankerna kommer överens att till 
exempel samarbeta med uttagsautomater eller liknande, så gör exempelvis Förenings-
sparbanken med övriga sparbanker. Correspondent-banking har minskat på senare år eftersom 
många småbanker köpts upp av större aktörer och på så sätt tagit del av den stora bankens 
infrastruktur.  
 
En variant av Correspondent-banking som uppstod på 80-talet var så kallade Bankers-banks. 
Mindre banker gick ihop och bildade tillsammans banker med speciella inriktningar mot olika 
slags service. Genom dessa banker kunde småbankerna erbjuda finansiella tjänster som hade 
varit alltför kostsamma och riskfyllda om bankerna agerat på egen hand. En utveckling av 
detta ser vi nuförtiden då det är företagen själva som går in och erbjuder sig att hjälpa till med 
finansieringen av vissa typer av varor som du tidigare endast kunde ha erbjudits av banker. 
 
Idag är det vanligt att banker samarbetar i nätverk av uttagsautomater. Om kunden har kredit 
eller bankkort hos en av bankerna i nätverket kan kunden använda alla automater för 
finansiella tjänster som ingår i nätverket oavsett ägaren av automaten. Samarbetet bankerna 
emellan är väldigt ingående och ytterligare ett exempel är handel med betalkort där summan 
automatiskt dras från kundens konto i en bank och förs över till mottagarens konto i en annan 
bank.  
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3.2.2 Samband mellan organisationsform och framgång 
 
Rose (1999) menar att en banks lönsamhet primärt inte förklaras av hur bankens organisation 
ser ut. Förmågan hos bankledningen samt marknadsförhållande är istället viktigare aspekter 
för att nå lönsamhet. En anledning är att olika ledningar prioriterar olika saker, vissa 
bankledningar är väldigt vinstinriktade medan andra prioriterar en växande bank som präglas 
av säkerhet. Mindre banker, oavsett organisationsform, har möjlighet att konkurrera med 
större banker genom att arbeta för att behålla lönsamhet och markandsandelar. Små banker av 
Unit-banking karaktär är däremot sämre skyddade mot risker och erbjuder i allmänhet mindre 
service än vad små banker av Branch-banking karaktär och Holding-företag gör (Rose, 1999). 
 
En risk som Holding-företag löper om många företag har aktier i banken är att ägarstrukturen 
försvagas. En svag ägarstruktur kan leda till att bankchefer nedprioriterar avkastning till 
aktieägarna och istället utnyttjar sin ställning och lever gott på aktieägarnas bekostnad. Detta 
beteende är vanligast i banker med en framträdande ledning och dåligt organiserade ägare 
(Ibid.). Lösningen på detta är bättre utformade kontrollsystem och incitament till ledningen 
för att agera i ägarnas intresse.  

 
3.3 Prestationsmätning av banker 
 
Bankledningar har olika uppsatta mål, vissa banker fokuserar på lönsamhet medan andra anser 
att det är viktigare att hålla en låg riskprofil och eventuellt växa i antalet marknadsandelar. 
Detta medför en skillnad på prestationsmätning hos banker. Olika bankledningar kräver olika 
information åt beslutsfattandet. Vi har valt att behandla de traditionella nyckeltalen för 
intjäningsförmåga och de olika risker som Rose (1999) beskriver i sin bok Commercial Bank 
Management. 
 
 
Mål: 
 
 
 
 
Balansera: 
 
 
 

Figur 3.3 Faktorer som påverkar aktieägarvärdet (Hempel & Simonson, 1991) Fritt översatt. 

 
3.3.1 Intjäningsförmåga 
 
Det mest grundläggande för en bankledning, enligt Rose (1999), är strävan efter att maximera 
aktievärdet. Om investerare inte erhåller skälig avkastning på sina investeringar finns risk att 
de investerar sina pengar i andra företag. Aktievärdet påverkas av en rad olika faktorer såsom 
räntelägen, valutaförändringar och marknadskonjunkturen. Det finns möjligheter för bank-
ledningen att påverka aktievärdet genom att arbeta för ökade vinster, minskade risker eller en 
kombination av de båda.  
 
 

Maximera aktieägarvärdet 

Avkastning Risk 
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   förväntat flöde av framtida avkastningar 
Aktievärde =                                                     

   diskonteringsfaktor (baserad på avkastnings- 
   krav med hänsyn tagen till risk) 
 
Genom att studera aktievärdet inkluderas marknadens utvärdering av företaget, idag är dock 
många mindre banker inte börsnoterade och aktievärdet blir därför inte relevant att studera. 
Som en kompensation till aktievärdet bör mindre banker istället betrakta olika 
avkastningsmått. Rose (1999) tar upp avkastning på eget kapital (Return on Equity) och 
avkastning på tillgångar (Return on Assets) som de viktigaste nyckeltalen. 
 
   nettoresultat 
 Avkastning på eget kapital = 
   genomsnittligt eget kapital 
 
Avkastning på eget kapital mäter ledningens effektivitet genom att indikera hur väl ledningen 
har förvaltat det egna kapitalet. 
 
   nettoresultat 
 Avkastning på tillgångar = 
   genomsnittliga totala tillgångar 
 
Avkastning på tillgångar mäter hur mycket avkastning som går till aktieägarna. Genom att ta 
nettoresultatet i förhållande till tillgångarna åstadkoms en procentsats av hur mycket 
avkastning varje tillgång genererar. 
 
Räntemarginal visar på bankens sammansättning och intjäning av in- och utlåningen 
(Helweg-Ovesen, 2003). Genom att urskilja nettoränteintäkters förhållande till totala 
tillgångar visas hur stor intäktsmarginal tillgångarna genererar. Många banker väljer att 
använda sig av totala intjäningstillgångar, det vill säga de tillgångar som genererar intäkter 
eller avgifter. Anledningen är att de tillgångar som inte bidrar till ränteintäkterna är 
irrelevanta i sammanhanget.  
 

ränteintäkter - räntekostnader 
 Räntemarginal = 
   totala tillgångar 
 
Avsättningsprocent visar hur mycket avsättningar som görs för att försäkra sig mot 
kreditförluster på grund av dåliga lån i förhållande till bruttolån (Ibid.). Nyckeltalet avslöjar 
bankens riskstyrning, det vill säga hur bra banken är på att undgå kreditförluster. 
 
   avsättningar för dåliga lån 
 Avsättningsprocent = 
   bruttolån  
 
Räntemarginal och avsättningsprocent bör beaktas i sitt sammanhang. En hög räntemarginal 
är naturligt om avsättningarna är höga, eftersom räntemarginalen bör vara hög vid högre risk. 
(Ibid.) 
 
Ett annat av de traditionella effektivitetstalen inom bankbranschen är intjäningsspridning 
(earnings spread). Intjäningsspridningen mäter bankens effektivitet i förhållandet mellan in- 
och utlåning och även konkurrenssituationen på marknaden där banken agerar (Rose, 1999). 
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   totala ränteintäkter totala räntekostnader 
 Intjäningsspridning =                       
   totala intjäningstillgångar totala räntebärande skulder 
 
Vid hög konkurrens tenderar marginalen mellan avkastning på tillgångar och kostnader för 
skulder att minska. Detta leder till att intjäningsspridningen minskar vid hög konkurrens och 
ledningen ges indikationer på att försöka hitta andra lösningar för att kompensera den 
minskade intjäningsspridningen. (Rose, 1999) 
 
Ett för banker viktigt nyckeltal är I/K-talet som visar hur mycket intäkter banken har i 
förhållande till kostnaderna.  
 
   intäkter   
                    I/K-tal = 
   kostnader 
 
Kostnadsprocent som visar hur mycket kostnader banken har i förhållande till nettoresultatet 
är också ett viktigt nyckeltal. Detta är en viktig parameter för banker eftersom det visar hur 
väl rustade bankerna är inför sämre tider, det vill säga hur mycket banken kan skära i sina 
omkostnader (Helweg-Ovesen, 2003). 
 
   totala kostnader   
   Kostnadsprocent = 
   nettoresultat 

 
3.3.2 Riskmätning i banker 
 
Inom bankbranschen, som i alla andra branscher, utsätts företag för olika risker. För 
bankledningen handlar det om en avvägning av vilka risker de är beredda att utsätta banken 
för. Vanligtvis medför en strävan efter hög avkastningsförmåga också en ökad grad av 
riskexponering. På senare år har banker börjat rikta sitt intresse mot att hitta varningssignaler 
för att upptäcka risker samt metoder för hur risker kan kontrolleras. Rose (1999) menar att 
banker är utsatta för sex huvudtyper av risk;  
 

• Kreditrisk (Credit risk) 
• Likviditetsrisk (Liquidity risk) 
• Marknadsrisk (Market risk) 
• Ränterisk (Interest rate risk) 
• Resultatrisk (Earnings risk) 
• Konkursrisk (Solvency risk) 

 
Risken för att bankens tillgångar ska sjunka i värde eller helt elimineras benämns kreditrisk. 
Banker har relativt lite eget kapital i förhållande till inlånat kapital och därför är det viktigt att 
kontrollera kreditrisken. Det krävs inte så stor andel försvagade tillgångar för att effekterna 
ska bli allvarliga. En alltför låg kreditrisk medför även att ränteintäkterna blir lägre eftersom 
stabila låntagare oftast har lägre räntesatser. (Hempel & Simonson, 1991) För att kontrollera 
kreditrisken föreslår Rose (1999) att företagen använder sig av olika indikatorer som varnar 
om riskexponeringen blir för hög. En indikator som föreslås är andelen tillgångar med 
betalningsförseningar i förhållande till totala tillgångar. En annan variant är att se på hur 
mycket lån som har skrivits av i förhållande till totala tillgångar. Dessa båda nyckeltal är 
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viktiga för banken eftersom banken vid för höga procenttal är utsatta för risker som kan leda 
till likvidation.  
 
Banker har idag majoriteten av inlånade pengar i utlåning och därmed utsätts de för 
likviditetsrisk, eftersom vid många och stora uttag av pengar finns plötsligt risken att banken 
inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka uttagen. Banken kan då bli tvungen att låna 
pengar utifrån till en alltför hög kostnad för att kunderna ska kunna få ut sina pengar. Det 
förekommer även ett samband mellan dålig likviditet, låg rating och höga räntesatser. Ett 
nyckeltal som Rose (1999) tar upp är förvärvade likvida medel i förhållande till totala 
tillgångar. Ett alternativ för ledningen för att motverka likviditetsrisk är att öka andelen fonder 
som är knutna till kontanter (Rose, 1999). 
 
Stora ränteförändringar och andra externa växlingar går under benämningen marknadsrisk.  
Ränteförändringar drabbar framförallt de som ansvarar och förvaltar olika 
värdepappersportföljer. Vid extremt låga räntenivåer sjunker värdet på obligationer och 
liknande och många banker förlorar stora pengar eftersom en vanlig företeelse inom banker är 
att investera de medel som inte lånas ut. Bankerna blir oftast tvungna att sälja med förlust 
eftersom trycket på utlåning ökar vid låga räntor. Försäljningsförlusterna kompenseras då 
genom ökad räntemarginal. En viktig aspekt att ha kontroll på är differensen mellan bokfört 
värde och marknadsvärde på samma tillgångar. (Ibid.) 
 
Som nämndes i stycket ovan så inverkade ränteförändringarna på marknadsrisken, samma 
ränteförändringar kan även påverka banken genom en sänkning av räntemarginalen. Detta 
benämns då som ränterisk (Ibid.). Om räntorna ökar kraftigt på, för banken, inlånade pengar 
samtidigt som ökningen inte ter sig lika kraftig på utlånade pengar resulterar detta i en lägre 
räntemarginal. De mått som Rose nämner som vanligast för att kontrollera ränterisk är 
förhållandet mellan räntekänsliga tillgångar och skulder. Det är svårt att förutspå hur 
eventuella ränteförändringar kommer att te sig och därför är det för bankledningen att föredra 
ett balanserat samband mellan räntekänsliga tillgångar och skulder. Vid ränteökningar är det 
riskfyllt att ha högre grad räntekänsliga skulder och vice versa. Det finns finansiella 
instrument som exempelvis ränteswapar för att försvara sig mot ränteförändringar. 
 
Med resultatrisk menas risken att bankens nettoresultat ska påverkas i negativ bemärkelse. 
Faktorer som kan tänkas påverka resultatet går att finna både inuti och utanför banken. 
Exempel på externa faktorer är ökad konkurrens, lagförändringar och ökad reglering. Ett, 
enligt Rose (1999), populärt mått är att mäta standardavvikelsen och variansen av 
nettoresultatet. Desto högre varians eller standardavvikelse desto högre resultatrisk är banken 
utsatt för. Vid hög avvikelse är det lätt att banken försätter sig i en negativ trend. Högre 
resultatrisk leder till högre avkastningskrav från investerare. 
 
Den sjätte och sista risken som Rose (1999) beskriver är konkursrisken. Det långsiktiga 
tänkandet om överlevnad beror på bankens frekvens av dåliga lån och dåliga 
marknadsplaceringar. Det finns en risk att investerare och långivare väljer att investera sitt 
kapital i andra verksamheter om förlusterna blir för stora. Om detta förfarande går för långt 
kan banken begäras i likvidation. Sambandet mellan aktievärdet och exponering för 
konkursrisk ter sig genom att ökad risk visar ett lägre aktievärde eftersom investerare drar sig 
ur med rädsla att förlora sina satsade medel. Därför är aktievärdet en tidig indikation på ökad 
konkursrisk. Ett annat mått är primärt kapital i förhållande till totala tillgångar (Ibid.). Med 
primärt kapital menas de reserver banken har för att täcka upp eventuella förluster.  
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3.4 Ekonomistyrning inom banker  
 
Bankbranschen står inför en finansiell liberaliseringsreform. På grund av detta sker också en 
ökad konkurrens, vilket genererar nya produkter och servicetjänster. En annan effekt av ökad 
konkurrens är att banker får öka sin risktolerans vid utlåning av kapital och detta medverkar i 
sin tur till en lägre kvalité på låntagarna. Allt som nämnts ovan ger upphov till att det krävs 
nya strategier av ekonomistyrningen inom bankbranschen och detta kommer nedan att 
diskuteras. 

 
3.4.1 Begränsningar och planeringens roll 
 
Den finansiella verksamheten har utvecklats mycket på senare tid och möter därför även en 
mängd nya begränsningar och hot. I detta avsnitt tar vi upp begränsningar och planeringens 
roll för att minimera hotens påverkan på bankens konkurrensförmåga.  
 
Marknadskaraktärer har förändrats från att ha varit homogena karteller till att numera vara 
självstyrda konkurrentenheter. Bankbranschen är fragmenterad och det finns en mängd olika 
inriktningar för banker nuförtiden. Planeringens roll blir därför allt viktigare för att kunna 
överleva och gå med vinst inom denna fragmenterade och konkurrensutsatta omgivning. 
Insolvens (oförmåga att betala) orsakar en omstrukturering av bankernas finanser och 
planeringen får en viktig roll i urvalet av nya mätningar. (Bascom, 1997) 
 
Bankerna får ibland direktiv om att kreditbevilja vissa utvalda företag och sektorer. 
Planeringen är då viktig eftersom den gör att banken kan identifiera resurserna och 
strategierna i de utvalda områdena som krävs för att uppnå dess ansvar i jämförelse med 
konkurrensstyrkan. Vissa marknader erbjuder en begränsad risk att diversifiera möjligheterna 
på grund av den nära samhörigheten av utlåningsmöjligheter. Planeringen adresserar banken 
en identifikation av tillgångarna eller aktiviteternas koncentration hos låntagaren. En del 
generella och specifika svagheter kan begränsa bankens strategiska val. Svagheter kan till 
exempel vara makroekonomiska tillstånd, dåliga styrnings- och kontrollsystem, dåligt 
uppdaterad teknologi och radikala förändringar av kundbasen. Planeringen går ut på att 
identifiera dessa svagheter och deras påverkan på bankens utveckling, då banken skall 
definiera lämpliga strategiska val och taktiker för överlevnad. (Ibid.) 

 
3.4.2 Finansiell planering och budgetering 
 
Finansiell planering ses som en mer komplex process än budget, men båda är viktiga för 
vilken verksamhets strategiska plan som helst. Finansiell planering inleds med att banken 
försöker fastställa resultatmål i termer av aktuella och projicerade förslag på finansiella 
prestationer. Dessa skall inte mätas i något index, utan istället i följande termer: 
kapitaltillräcklighet, likviditet, fonder, överskott och tillväxt. (Ibid.) 
 
Information från finansiell planering och budget kan fås från nedanstående termer och detta 
kan vara till hjälp för att fatta ekonomistyrningsbeslut. Balansräkningen kan ge information 
som indikerar balansräkningens komponenter och dess procentuella andel för varje år av den 
planerade perioden. För att räkna in bankens totala kapital och skulder måste kapital i form av 
skulder också räknas med. Genom en inkomstöversikt reflekterar banken över intjänings- och 
vinstmöjligheter i termer av olika nivåer. Exempel på resultatmål är nettovinst efter provision, 
provisioner och avgifter, totalt omsatta kostnader inklusive personal och övriga kostnader. Att 
förutsäga antaganden görs genom inkludering av den specifika procentuella ökningsgraden 
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för varje tillgångs- och skuldkomponent i bankens balansräkning för den planerade perioden. 
Exempel på detta är ökning av provisioner och avgifter, och andra inkomster. (Bascom, 1997) 

 
3.4.3 Källor för konkurrensstyrka 
 
En viktig roll för ekonomistyrningen är att identifiera de varierande källorna för en banks 
konkurrensstyrka. Det innebär att banken måste avgöra hoten mot dem, bestämma relevanta 
mätningar för att kunna jämföra dessa med varandra och även framföra bankens 
konkurrensfördelar. Några av dessa konkurrensfördelar beskrivs nedan. 
 
Kapitaltillräcklighet, tillräckligt med kapital sänker oron för misstag som begås, det 
reducerar initiativen till att ta överdrivna risker, ökar långsiktiga konkurrensfördelar och till 
sist gör kapitaltillräckligheten det lättare att satsa resurser offensivt eller defensivt när så 
behövs. Tillgångskvalitet indikerar den nivå som bankens kapital får bära för eventuella 
tillgångsförluster och hoten mot bankens framtid. Desto högre tillgångskvalitet desto bättre är 
bankens konkurrensfördelar. Humankapital består av bankens förmåga att möta den ökade 
efterfrågan och komplexiteten av bankreglering för konkurrensmarknaden. Konkurrens-
förmågan stärks om ledningens förmåga att rekrytera en bra stab av personal, motivera 
teamets potential och entusiasm är stor. Information är en källa av styrka under vissa 
förhållanden, till exempel är informationssystem en investering och inte en kostnad, och 
investeringar kan generera mycket vid optimalt utnyttjande av informationen. Finansiell 
innovation är en konkurrensfördel om den är bredare och består av mer flexibla instrument 
för lånande och sparande (exempelvis utlåningsränta) och om deras komplexitet och 
användande inte åstadkommer någon överhängande risk för bankerna och deras kunder. 
Teknologi är också en konkurrensfördel om den ger kunderna service av bättre 
funktionskapacitet, lägre transaktionskostnader, förbättrat beslutsfattande och operativt 
resultat. (Ibid.) 

 
3.4.4 Banking markets 
 
Bankmarknaden består av en stor variation av tjänsteutbud, banken måste ta ställning till om 
den skall agera som en heltäckande bank, bara inrikta sig på en del av marknaden eller välja 
en kombination. Detta är ett viktigt val ur konkurrenshänseende. Nedan går vi igenom en del 
marknadsfaktorer som kan påverka ledningens strategiska beslut.  
 
Strategiska objekt innebär att banken måste positionera sig på en del nyckelfrågor, dessa kan 
vara: vilken typ av bank är vi?, Vilken typ av bank vill vi vara?, Vilken marknad vill vi verka 
på?, Vilka produkter och tjänster vill vi erbjuda? Genom en marknadsanalys bör banken 
bestämma viktiga karakteristika utifrån bland annat följande frågor: vilka är våra kunder?, 
Vem bestämmer vilka banktjänster som utnyttjas (man eller kvinna, VD eller ekonomichef)?, 
Hur priskänslig är kundmålsgruppen?, Hur är marknadens attityd gentemot banken?  
Marknadsandel behandlar bankens nuvarande marknadsandel och innebär att banken skall 
identifiera en mätmetod som mäter marknadsföringens effekter. Konkurrensfaktorer 
identifieras i den valda marknaden och samtliga finansiella företag skall inkluderas. Detta ger 
en bild av alla företags styrkor och svagheter i termer av bland annat prispolitik, rykte, 
personalkvalité, kundbas, produkter och tjänstekvalitet. Banken skall också bestämma vilka 
externa omgivningsfaktorer som inverkar på de strategiska ledningsbesluten. Externa 
omgivningsfaktorer kan vara ekonomisk omgivning, teknologisk omgivning och sociologisk 
omgivning. (Ibid.) 
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3.4.5 Planeringsprocessen 
 
Planeringsprocessen för banker kan delas in i två områden. Det första området är kopplat till 
planeringens roll på olika ledningsnivåer och vad de personerna hålls ansvariga för. 
Ledningen är då interaktiv medan ansvaret på olika ledningsnivåer måste vara klart tilldelat. 
Det andra området behandlar planeringens olika faser. Faserna är följande: att utarbeta och 
utvärdera informationen, besluta om bankens prioritering och program, dokumentera och 
implementera planen och till sist även granska målen och aktuella prestationer.  
 
Bra planering kräver att banken har en planeringsmekanism som designar, koordinerar och är 
varnande i utvecklingen av planen. Planeringen skiljer sig mellan stora och små banker, de 
större är i behov av att tillsätta en separat planeringsavdelning. Oavsett om det är en stor eller 
liten bank så krävs att planeringen hålls enkel. Detta då avancerade och överambitiösa 
planeringssystem tenderar att bli en börda istället för ett effektivt verktyg för 
verksamhetsstyrningen. (Bascom, 1997) 
 
3.4.6 Summering 
 
Ekonomistyrningen måste fokusera på att minimera den påverkan som begränsningarna har på 
en banks konkurrensförmåga. Planeringen är en kritisk framgångsfaktor inom ekonomi-
styrningen och effekten påverkas av ledningens förmåga att välja mellan strategisk och taktisk 
planering. Konkurrens gör att bankernas ledningar måste besluta om bankens operationella 
verksamhet skall agera på delar av marknaden eller agera heltäckande. Det kan vara effektivt 
att ”nischa” och specialisera sig på de produkter och den service som banken erbjuder sina 
kunder. (Ibid.) 
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4. Balanced Scorecard 
 
Kapitlet innehåller fakta om hur BSC växte fram, dess effekter på verksamheten, bestånds-
delar och strategikoppling. Kapitlet består också av en noggrann genomgång av fram-
tagningsprocessen för ett styrkort, publicerad kritik mot styrverktyget och styrkortsaspekter 
inom Banking. 
 
 
4.1 Bakgrund 
 
Balanced Scorecard utvecklades av Robert Kaplan och David Norton. Utvecklingen startade 
under 90- talet och fortsätter än idag. Det hela började med att KPMG: s forskningsgren 
Nolan Norton Institute skulle utföra en ettårig studie av misstanken om att de befintliga 
metoderna för resultatmätning, som huvudsakligen baserades på redovisningsmått, allt mer 
hade spelat ut sin roll. I studien medverkade ett tjugotal företag som tillsammans skulle 
utveckla en ny modell för resultatmätning. Så småningom utvecklades det balanserade 
styrkortet och de fyra parametrarna ekonomi, kund, process och lärande. Utvecklandet 
sammanfattades av Kaplan & Norton i en artikel i Harvard Business Review, 1992,”The 
Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”. 
 
Författarna kontaktades sedan av ett stort antal företag som ville ha hjälp med att 
implementera BSC. Företagen såg utvecklingen av BSC som en möjlighet att få bort den 
kortsiktiga orienteringen och istället skulle det nya mätsystemet (BSC) hjälpa till att 
kommunicera och formera organisationen till nya strategier. Det var nu som vikten av att 
koppla styrtalen i BSC till organisationens strategi framkom. Samarbetet mellan företagen och 
författarna ledde fram till ytterligare en artikel ”Putting the Balanced Scorecard to Work” 
(Harvard Business Review, 1993) där vikten av att välja styrtal baserade på strategin 
presenterades. 
 
David Norton blev sedan VD för ett konsultföretag som arbetade med att hjälpa företag att 
utveckla och föra in strategin i företaget genom BSC. Konsulterfarenheterna ledde fram till att 
styrkortet utvecklades ytterligare och hur de strategiska kopplingarna, styrtalen och 
perspektiven kunde förenkla implementeringen av en strategi i ett företag. Detta utmynnade 
till en serie begripliga orsak-verkan samband och BSC hade utvecklats till ett centralt 
managementsystem. BSC: s utveckling till managementsystem sammanfattades i Harvard 
Business Review 1996, ”Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”.  
 
Följden av de tre artiklarna blev att önskemålen om mer information om BSC strömmade in 
till författarna från olika företag, dessutom hade författarna lärt sig mer än vad som gick att 
förmedla i artiklarna och resultatet blev boken ”The Balanced Scorecard – Translating 
Strategy into Action” (1996). Boken innehåller tre års erfarenheter av BSC: s utveckling.  
 
I boken går det att läsa om varför företagen skall arbeta med BSC. De stora bitarna i boken är 
dock att mäta företagets strategi, som görs i perspektiven: finansiellt, kund, process och 
lärande. Boken består också av själva sammanfogningen av strategi och perspektiven och till 
sist även en handledning av hur BSC bör implementeras i ett företag. 
 
Efter att styrkort införts i ett flertal företag och att författarna samlat på sig än mer 
erfarenheter om styrkort och utvecklat idéerna ytterligare gav Kaplan & Norton 2001 ut 
uppföljaren: The Strategy – Focused Organization. Boken är mestadels inriktad på strategi 
och praktiska erfarenheter. 
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4.2 Mer än styrtal 
 
Kaplan & Norton (1999) beskriver styrkan av BSC genom att ange ett exempel om flygning. 
Liknelsen går i korthet ut på att en passagerare knappast skulle flyga med ett plan om piloten 
uttryckt att han bara koncentrerade sig på ett instrument på den här flygningen. Parallellen 
dras sedan till organisationer och att verksamheten knappast fungerar för det företag som gör 
på samma sätt som piloten. Detta företag skulle i dess komplicerade omgivning klara sig 
bättre med hjälp av BSC. ”Balanced Scorecard förser företagsledare med de instrument de 
behöver för att navigera mot framtidens hägrande vinster” (Kaplan & Norton, 1999).  
Styrkortets uppgift är att ta hänsyn och mäta de aspekter som påverkar och gör att företagets 
finansiella mål verkligen uppnås. För att lyckas med detta har BSC delats in i fyra perspektiv: 
finansiellt, kund, process och lärande.  
 
Ett femte perspektiv har diskuterats och kan tas med, men det skall sägas att författarna aldrig 
har mött ett fall då det femte perspektivet känts relevant. I svensk miljö är det dock relativt 
vanligt att företagen tar särskild hänsyn till medarbetarnas situation och därför får ett femte 
perspektiv, medarbetarperspektivet (Lindvall, 2001). Kaplan & Norton (1999) ser det inte på 
samma sätt de anser att ett väl balanserat lärandeperspektiv är tillräckligt eftersom 
medarbetarnas motivation inkluderas i perspektivet. 
 
Anledningen till behovet av BSC är enligt Kaplan & Norton att företagen idag står inför en ny 
konkurrens på grund av informationssamhällets utveckling. Det blir allt viktigare att använda 
företagets immateriella tillgångar på ”rätt sätt” och den nya operativa miljön består av bland 
annat: kundsegmentering, en global marknad, innovationer och kunskapsarbetare. (Kaplan & 
Norton, 1999)  
 
Med anledning av ovanstående ter det sig självklart att de traditionella redovisnings-
modellerna som utvecklades för flera hundra år sedan står sig kort. Det är inte längre de 
fysiska tillgångarna som är avgörande för om ett företag lyckas på marknaden eller inte. Det 
är numera medarbetarnas kompetens som styr detta och det redovisas inte i de ålderdomliga 
redovisningssystem som fortfarande används. ”Arbetet med att härleda mål och styrtal för 
processperspektivet utgör en av de tydligaste skillnaderna mellan Balanced Scorecard och 
traditionella resultatmätningssystem” (Ibid.). Upphovsmännen ser styrkortet som ett 
komplement snarare än som ett substitut till traditionell styrning medan andra är av 
uppfattningen att ett styrkort ska ersätta det traditionella styrsystemet (Ahn, 2001). 
 
Att BSC hjälper till med styrningen av företag är en sann beskrivning, men det är även 
mycket mer än en samling av styrtal. BSC erbjuder en ram, ett språk som kan förmedla vision, 
affärsidé och strategi. Med hjälp av ett antal styrtal talar styrkortet om för personalen vilka 
faktorer som påverkar resultatet idag och i framtiden. Styrkortets målsättning och styrtal 
härleds ur organisationens vision och strategi (Kaplan & Norton, 1999), se figur 4.2 nedan. 
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 Figur 4.2 Överföra strategier till operativa termer. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 
I figuren ställs det kortsiktiga finansiella perspektivet upp tillsammans med de tre andra 
perspektiven som är mer inriktade på värdeskapande faktorer för det framtida resultatet. I 
respektive perspektiv ställs en fråga som skall besvaras genom målsättning, styrtal, mål och 
initiativ. Figuren gör att ”företagsledarna kan mäta hur väl deras affärsenheter skapar 
mervärde för befintliga och framtida kunder och hur de måste stärka sina interna färdigheter 
och investeringar i medarbetare, system och rutiner för att förbättra det framtida resultatet” 
(Kaplan & Norton, 1999). 
 
Det är alltså ur vision och strategi som allting byggs upp och styrtalen är en vidareutveckling 
av styrningen fördelat på de fyra perspektiven. Det signifikativa med BSC är att nå ett 
gemensamt mål och inte kontroll. Det är istället främst kommunikation, information och 
lärande som skall genereras med hjälp av styrkortet.   
 
För att lyckas med sitt styrkort skall mål och styrtal vara sammanlänkade och förstärkta av 
konsekvens och ömsesidighet (Ibid.). De måste kopplas samman till en gemensam strategi för 
företaget. För att detta skall uppnås måste både orsak-verkan samband och 
framgångsfaktorerna ingå. Orsak-verkan samband (se figur 4.2.1) innebär att det finns ett 
samband mellan perspektiven och om målen för perspektivet ovanför (till exempel 
processperspektivet) skall kunna uppnås måste målen för perspektivet under (exempelvis 
lärande) först ha uppnåtts. Framgångsfaktorerna i sin tur består av utfalls- och drivandemått 
som är kopplade till enhetens strategi.  
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 Figur 4.2.1 Orsak-verkan samband mellan strategiska mål och mått. (Olve et al, 1999) 

 
4.3 Perspektiven  
 
De fyra perspektiven skall ses som en mall och inte som en tvångströja vid utformning av ett 
företags styrkort (Kaplan & Norton, 1999). Efterhand kommer vi att redovisa Kaplan & 
Nortons teori om hur man sätter upp målsättningar och allmänna styrtal för respektive 
perspektiv.  

 
4.3.1 Finansiellt perspektiv 
 
De finansiella styrtalen fungerar som riktmärke för långsiktiga målsättningar och styrtalen i 
alla de andra perspektiven, eftersom varje styrtal ingår i en orsak-verkan kedja som har 
slutmålet att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat.  
 
Första steget för en affärsenhet inom det finansiella perspektivet är att definiera relevanta 
finansiella styrtal för enhetens strategi. De finansiella målsättningarna och styrtalen har två 
syften att uppfylla: ”de definierar det ekonomiska resultat som strategin väntas leda till och 
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de fungerar som högsta referens för målsättningarna och styrtalen i alla de andra 
perspektiven” (Kaplan & Norton, 1999). 
 
Vid val av finansiella styrtal skall företagen tänka på i vilket stadium enheten befinner sig. 
”De finansiella styrtalen kan variera kraftigt mellan de olika stadierna i ett företags livscykel” 
(Kaplan & Norton, 1999). Kaplan & Norton tar upp tre stadier för affärsstrategin: växa, 
mogna och skörda. 
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Figur 4.3.1 Att mäta strategiska finansiella teman. (Kaplan & Norton, 1999) 

 
 
Växa, innebär att enheten är ny på marknaden och har hög tillväxtpotential. För att växa krävs 
att stora resurser satsas på bland annat utveckling av produkter, tjänster och kundrelationer. 
Viktigaste styrtalen är ”den procentuella omsättnings- och försäljningsökningen för valda 
marknader, kundgrupper och regioner” (Ibid.). 
 
Mogna, består av etablerade företag/enheter som kan sin marknad. Dessa företags finansiella 
målsättning är ofta kopplad till lönsamhet. Styrtalen som de använder är ofta rörelseresultat, 
bruttomarginal och avkastning på arbetande kapital. 
 
Enheter i fasen skörda har passerat de tidigare stadierna och även genomfört sina tyngsta 
investeringar redan och vill nu skörda dessa. Företag som befinner sig i detta stadium håller 
nere investeringarna på kompetens, forskning och utveckling. De satsar istället på att 
maximera kassaflödet eftersom varje ny investering måste generera ett snabbt och säkert 
kontantinflöde.  
 
Med anledning av de tre stadierna är det vid utformandet av ett BSC lämpligt att diskutera hur 
affärsenhetens ekonomiska kategori och mål ser ut. Följden av de tre stadierna är inte 
definitiv, även företag i ett moget stadium kan befinna sig i tillväxt och då krävs att målen för 
enheten också ändras. Förutom en förbättrad avkastning på investerat kapital (ROI) bör 
företagen också ta hänsyn till strategins riskdimension.  
 
Figur 4.3.1 ovan innehåller förutom de tre stadierna för affärsstrategin också följande tre 
ekonomiska teman: omsättningstillväxt och mix, kostnadsökning/produktivitetsökning 
och resursutnyttjande/investeringsstrategi. 
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Omsättningstillväxt och mix behandlar en utökning av produkt och tjänsteutbudet genom 
nya tillämpningar av det befintliga sortimentet, uppletning av nya kunder och marknader för 
företagets befintliga produkter.   
 
Kostnadsökning/produktivitetsökning innebär att företag skall försöka minska kostnader 
och öka produktiviteten. Detta görs genom att främst företag i tillväxtstadiet försöker öka 
omsättningens produktivitet, medan företag i mognadsstadiet försöker minska styckkostnaden 
för att öka lönsamheten. För att sänka kostnaderna kan företag också förbättra kanalmixen 
genom att sälja mer av de produkter som kostar minst att producera. Exempelvis kan 
företagen försöka få kunden att gå från att använda företagets manuella tjänster till att istället 
utnyttja företagets elektroniska tjänster. Till sist kan företagen också sänka sina 
driftskostnader och detta kan mätas i absoluta belopp eller i procent av totala kostnader. 
 
Resursutnyttjande/investeringsstrategi, behandlar problemen med att det krävs för mycket 
kapital för nuvarande volym och mix, och även hur företag bättre kan utnyttja tillgångarna 
vars resurser inte hanteras fullt ut. Styrtal som styr upp detta tema är kassacykeln som mäter 
tiden det tar för företag att omvandla kontantutbetalningar till kontantinbetalningar. ”En 
kortare kassacykel kan vara ett utmärkt mål för ett effektivare utnyttjande av rörelsekapital” 
(Kaplan & Norton, 1999). Ytterligare förbättringar av resursutnyttjandet syftar till att förbättra 
investeringsrutinerna både vad gäller produktivitet och återbetalningstid. 
 
Även målsättning för riskhantering bör tas med i det finansiella perspektivet. Metro Bank 
valde till exempel att öka andelen av intäkterna på avgiftsbelagda tjänster och därmed bli 
mindre beroende av förändringarna på räntan som i sin tur påverkar inlåningen.  

 
4.3.2 Kundperspektiv 
 
Idag riktas mer och mer av företagens fokus mot kunden. Det märks inte minst på företagens 
visioner som i stor utsträckning är riktad åt kundnöjdhet. Kundperspektivet ”handlar om att 
identifiera de kund- och marknadssegment som företagen har valt att konkurrera om” 
(Kaplan & Norton, 1999). Genom de nämnda segmenten skall företagens finansiella 
målsättningar uppnås. En fara är dock att företagen försöker erbjuda alla kunder allt och detta 
får ofta effekten att ingen kund känner igen sig. Därför måste de målsättningar som utvecklas 
under kundperspektivet utgå från de värdeerbjudanden företaget tänker rikta till de valda 
segmenten (Ibid). 
 
Strategin för marknadssegmenteringen är viktig för att företagen skall kunna bli 
framgångsrika. ”Strategiformuleringen handlar inte bara om att bestämma vad man ska göra, 
utan i lika hög grad om vad man inte ska göra” (Simons, 1995).  
 
Exempelvis omformulerade Metro Bank sin strategi efter att företagets lönsamhet och 
marginaler sjunkit och även på grund av ny teknologi och en ökad konkurrens. Istället för att 
endast erbjuda de billigaste standardtjänsterna valde företaget att inrikta sig på kunder som 
ville ha kunniga finansiella rådgivare, ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster, 
felfria transaktioner och det skulle levereras till rimliga priser. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
”När företag väl har identifierat och valt sina marknadssegment kan det sätta upp 
målsättningar och styrtal för dessa segment” (Kaplan & Norton, 1999). Det har visat sig att 
företagen har två olika typer av mått, utfalls- och drivandemått. Utfallsmått är allmänna styrtal 
som de flesta företag använder sig av medan de drivande måtten fungerar som en 
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bakomliggande faktor som krävs för att utfallsmåtten skall kunna nås. På så vis lyckas 
”företagen ringa in de värden som de ska försöka erbjuda de utvalda kundsegmenten” (Ibid.). 
 
I gruppen av utfallsmått ingår marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, 
kundtillfredsställelse och kundlönsamhet och dessa styrtal kan inordnas i en orsakskedja 
som i figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4.3.2 Kundperspektivet – viktiga utfallsmått. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 
Marknadsandel visar den andel som företag har av en viss marknad (mäts i antalet kunder, 
intäkter eller såld volym). ”Det styrtal som mäter de utvalda kundernas marknadsandel 
balanserar de rent finansiella styrtalen och avslöjar att strategin inte implementeras enligt 
planen” (Kaplan & Norton, 1999). Ett annat mått på marknadsandel är den andel företag har 
av de valda kundernas konto, det vill säga av dess inköpsbudget. Hur stor del ett företag har 
av kundens budget kan mätas kund för kund (om de är få) eller segment för segment (då 
företag verkar på massmarknader). ”En finansiell institution kan mäta sin andel av kundernas 
budget som dess andel av de valda kundernas totala transaktioner eller konton.” (Ibid.) 
 
Återköpsbenägenhet ”anger i absoluta eller relevanta termer, den takt varmed affärsenheten 
bibehåller och underhåller sina kundrelationer” (Kaplan & Norton, 1999). Det är både enkelt 
och viktigt att mäta befintliga kunders återköpsbenägenhet och detta i kombination med att 
mäta deras andel av omsättningstillväxten gör att företaget täcker in de existerande kunderna 
väl. ”Studier av förädlingskedjor har visat hur viktigt det är att behålla gamla kunder” (Ibid.).  
 
Kundvärvning ”mäter, i absoluta eller relevanta termer, den takt varmed affärsenheten 
lockar till sig nya kunder” (Kaplan & Norton, 1999). Kundvärvning kan mätas genom antalet 
nya kunder eller den totala försäljningen till nya kunder i de utvalda segmenten. Ofta är 
kostnaden hög för att värva nya kunder och det kan därför vara av intresse att även analysera: 
antal gensvar och antal konstaterade nya kunder i förhållande till intresseanmälningarna, 
reklamkostnad per ny konstaterad kund med mera. 
 
Kundtillfredsställelse ”mäter kundernas tillfredsställelse enligt vissa givna 
prestationskriterier i värdeerbjudandet” (Kaplan & Norton, 1999). Detta mått ger företag 
feedback på hur bra företag sköter de två tidigare utfallsmåttens kriterier. Betydelsen av hög 
kundtillfredsställelse är väldigt stor för företag och det är först när kunderna klassar sin 
köpupplevelse som helt tillfredsställande som företaget kan räkna med upprepade köp (Ibid.). 
För att mäta kundtillfredsställelse krävs att företaget genomför systematiska 
enkätundersökningar om den och även ett bra samarbete med kunderna underlättar 
mätningarna. Experthjälp är att föredra för utformningen av kundenkäter (Ibid.). 
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Kundlönsamhet ”mäter nettovinsten från en viss kund eller inom ett segment med avdrag för 
de specifika kostnader som krävs för att serva kunden i fråga” (Kaplan & Norton, 1999). 
Företag bör mäta lönsamheten på kunderna eftersom bara för att företaget lyckas med de fyra 
ovan nämnda utfallsmåtten behöver inte kunden vara lönsam. ”Ett finansiellt styrtal som 
kundlönsamhet hindrar kundorienterade organisationer från att bli överdrivet 
kundfokuserade” (Kaplan & Norton, 1999). Några, ofta nya, kunder kan visa sig vara 
olönsamma men de är samtidigt värdefulla genom sin tillväxtpotential i framtiden. Det gäller 
alltså för företagen att ta hand om alla kunder som tillhör det utvalda kundsegmentet. När 
företagen följer upp både marknadssegment och lönsamhet med styrtal kan de utläsa om 
kundrelationen skall behållas, utvecklas, följas upp eller avvecklas (Ibid.). 
 
Drivande mått består av värdeerbjudande som gör att utfallsmåtten uppnås. Kaplan & Norton 
delar upp värdeerbjudandena i tre kategorier: varans/tjänstens egenskaper, kundrelationen 
och image och rykte. 
 
Varans/tjänstens egenskaper rör funktion, pris, kvalitet och tid som kunderna uppskattar. 
Metro Bank identifierade till exempel ett kundsegment som sökte en leverantör av billiga 
standardprodukter, ett annat kundsegment såg banken som en totalleverantör av finansiella 
varor och tjänster och var beredda att betala rimligt för dessa tjänster. Båda segmenten var 
ense om att de ville ha hög kvalitet (det vill säga inga fel) på den service som banken erbjöd. 
 
Kundrelationen, behandlar leveransen av produkten/tjänsten till kunden och exempel på mått 
är leveranstid och kundupplevelsen av företaget. Metro Bank ville bygga upp höga 
förväntningar om hur de behandlade sina kunder. De gjorde detta genom tre viktiga faktorer: 
kunnig personal, bekväm tillgänglighet och snabb service. 
 
Image och rykte, är de attribut i företagen som lockar kunderna till sig. Värdeerbjudandet 
kan framföras till kunderna via reklam och kvalitetsmedvetenhet. Företag som vill utnyttja sin 
image ska definiera sin idealkund och sedan försöka påverka kundens köpbeteende genom att 
koppla ett köp av företagets produkter med en viss innebörd. Genom detta kan en 
kundlojalitet som sträcker sig utanför produktegenskaper uppnås.  

 
4.3.3 Processperspektiv 
 
Perspektivet behandlar de processer som har störst påverkan för att företagen skall kunna nå 
de uppsatta kund- och aktieägarmålen. Målsättningen för det finansiella- och 
kundperspektivet ligger till grund för målsättningarna inom processperspektivet. ”Denna 
ordningsföljd gör att företaget kan koncentrera sig på att mäta just de processer som är 
nödvändiga för att kund- och aktieägarmålen skall nås” (Collis & Montgomery, 1997). 
Måtten som företagen brukar använda i processen är oftast baserade på kostnader, kvalitet, 
flöde och tid. För att skaffa sig varaktiga konkurrensfördelar måste företag vara bättre än 
andra på samtliga mått, eftersom i princip alla företag idag arbetar med att förbättra sina 
processmått. 
 
Kaplan & Nortons generella värdekedja kan användas som en mall och inbegriper tre 
processer: innovation, utbud och eftermarknad. Värdekedjan startar med det identifierade 
kundbehovet som företaget uppmärksammat och genom det tre nämnda processerna kommer 
företaget att tillgodose det identifierade kundbehovet. 
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Figur 4.3.3 Den generella värdekedjan. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 

”Denna lodrätta process brukar avslöja helt nya processer som företaget måste bli bra på” 
(Kaplan & Norton, 1999). Nedan gås de tre processerna igenom. 
 
Innovationsprocessen inleder värdekedjan och består av att företaget identifierar och 
bearbetar nya marknader, kunder och även de befintliga kundernas nya och existerande 
behov. I detta första steg mäter företagen marknadens storlek, kundernas önskemål och även 
prisnivån för aktuell vara eller tjänst. Exempel på styrtal är; olika produkters andel av 
omsättningen, hur lång tid det tar att utveckla nya produkter och skillnaden mellan 
rörelsevinst och utvecklingskostnaderna. 
 
Utifrån detta första steg i innovationsprocessen formar företaget sedan varu- och 
tjänsteerbjudandet för att möta nya marknader, kunder och behov. I det andra steget måste 
företagen bedriva både grundläggande och tillämpad forskning för att möta kundernas krav 
respektive leverera varor och tjänster som motsvarar kraven. En utvecklingsinsats krävs också 
av företagen för att kunna distribuera nya varor och tjänster på marknaden. (Ibid.) 
 
Denna process bör, enligt Kaplan & Norton (1999), ha egna mål och styrtal som kan sporra 
medarbetarna och utvärdera deras insatser, vilket resulterar i att företagen mäter detta i 
cykeltid, avkastning och kostnad. Metro Bank valde att genomföra en värdekedja och i 
innovationsprocessen inledde banken med att ringa in marknaden och sedan skapa produkten. 
Det strategiska temat blev att identifiera lönsamma segment och detta mättes genom 
marknadsandelens kvalitet (lönsamhet per segment).  
 
Utbudsprocessen handlar om att producera och leverera företagets existerande varor och 
tjänster till befintliga kunder. I utbudsprocessen har en utveckling skett från att helt ha mätt 
finansiella mått som standardkostnad, budget och avvikelser till att numera mäta cykeltid, 
kvalitet, kostnad och i viss mån även flexibilitet. Som exempel på en förbättring av cykeltid 
kan företaget mäta tillverkningscykelns effektivitet (TCE- kvot) som är processtiden i 
förhållande till genomloppstiden. Inom tjänstesektorn tar Kaplan & Norton upp en bank som 
minskade handläggningstiden för bostadslån från 26 dagar till 15 minuter och uppnådde på så 
sätt TCE- målet. Processkvalitetsmått innebär att företaget tar fram bristerna inom sina interna 
processer, exempelvis långa väntetider, felaktig information, ej tillgodosedda transaktioner 
och ineffektiv kommunikation.  
 
Metro Bank inledde utbudsprocessen med att välja kanaler, marknad och försäljning. Banken 
gick sedan vidare med att styra verksamheten mot att kombinera rätt kund med rätt kanal och 
kunde mäta detta genom det strategiska styrtalet, procentuell omsättning från nya produkter. 
Ett sista steg i utbudsprocessen var att distribuera och serva varorna, detta ledde till det 
strategiska temat servicekvalitet som mättes genom ett index för intern kundtillfredsställelse i 
form av månatliga utfrågningar av slumpmässigt utvalda kunder (Ibid.). 
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Eftermarknadsprocessen behandlar företagets service till kunderna efter att 
produkten/tjänsten är såld och innefattar bland annat garantiåtaganden och reklamationer. 
Exempel på styrtal för eftermarknadsprocessen är tiden det tar från felanmälan gjorts till att 
problemet verkligen är löst och ett annat exempel är kostnaden för utnyttjade resurser.  
 
Ytterligare ett exempel från den finansiella tjänstesektorn genom Metro Bank som i 
eftermarknadsprocessen försökte att utnyttja relationerna via korsvis försäljning och detta 
mättes genom andelen korsvis försäljning, säljkontakter per säljare och även genom ny 
omsättning per säljare. 
 
Efter att företaget gått igenom de tre nämnda processerna i värdekedjan skall de alltså ha gått 
från att identifiera kundbehoven till att ha tillgodosett dem. 

 
4.3.4 Lärandeperspektiv  
 
Perspektivet främjar organisationens lärande och tillväxt och skall så göra för att de tre övriga 
perspektiven skall kunna uppnås. Det är organisationens förmåga till lärande och tillväxt som 
är avgörande för att de tre andra perspektivens mål nås (Kaplan & Norton, 1999). Det är 
viktigt att satsa på medarbetarna eftersom de negativa effekterna av att inte göra det visar sig 
först på lång sikt (Ibid.). Kaplan & Norton kategoriserade lärandeperspektivet i: 
medarbetarnas kompetens, informationssystemens prestanda och motivation, 
”empowerment” och samordning. Nedan kommer vi att gå igenom figur 4.3.4 där de tre 
kategorierna ingår, för att få svar på: Varför organisationer måste investera i infrastruktur om 
de skall nå deras finansiella tillväxtmål på längre sikt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4.3.4 Schema över lärandestyrtal. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
 
Medarbetarnas kompetens har utvecklats de senaste 20 åren och anledningen är 
informationssamhällets framfart. Företagen ser numera på samtliga anställda som en 
bidragsfaktor till framgång (Ibid.). Oavsett om företaget vill ligga kvar på samma nivå som 
idag eller expandera så krävs kompetent personal i alla av verksamhetens led. För att klara av 
målen för kundtillfredsställelse, interna processer och de finansiella målen är ett krav att idéer, 
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om hur företaget kan förbättras, kommer från personalen som arbetar i processerna och 
närmast kunderna.  
 
Vi återger återigen ett exempel från Metro Bank. Banken såg att en ökad kompetensgrad av 
personalen skulle kunna leda till stora förbättringar. Om till exempel en kund kommer in och 
ställer en enkel fråga så skall tjänstemannen svara snabbt och korrekt. Men istället för att 
avbryta samtalet här skulle tjänstemannen kunna arbeta fram en ekonomisk profil på kunden. 
Frågor om till exempel bostad, bil, kredit - betalkort, tillgångar och skulder skulle kunna 
ställas. Utifrån detta kan sedan banktjänstemannen erbjuda bankens olika tjänster. För att 
detta skulle fungera krävdes en utbildning som utvecklade tjänstemannen från en handläggare 
till en ekonomisk rådgivare. I utbildningsprogrammet ingick utbildning om bankens samtliga 
varor och tjänster och dessutom kompetens utveckling på att föreslå rätt tjänst till rätt kund. 
(Kaplan & Norton, 1999) 
 
Informationssystemens prestanda är av stor betydelse för att nå effektivitet hos personalen 
och då krävs god information om följderna som olika beslut som rör det finansiella-, kund- 
och processperspektivet får. Detta utmynnar i total information om kunder, feedback av 
levererad vara eller tjänst och avancerade informationssystem. Företag kan genom att mäta 
bland annat strategisk informationskompetens som ”mäter den befintliga tillgången till 
informationen till de förväntade behoven” få reda på informationssystemens prestanda (Ibid.). 
 
Handlingsorienterad miljö är den sista möjliggöraren och de behandlar medarbetarnas 
motivation, frihet att fatta egna beslut och svarar på frågan om företagets klimat bidrar till 
detta. För att mäta motivation och initiativkraft från medarbetarna kan företaget mäta: antalet 
förslag per medarbetare och antalet genomförda förslag. Dessa styrtal ger en bild både av hur 
aktivt medarbetarna arbetar för att förbättra företagets resultat och kvaliteten på förslagen. Om 
förslagen är för få kan företaget offentliggöra lyckade förslag från personal, förklara 
förbättringarna som uppnåtts av förslagen eller införa belöningar för medarbetarförslag som 
genomförs. 
 
Mått som mäter förbättringar av intern- eller kundprocesser är till exempel halvtidsmått, det 
vill säga mått som mäter den tid det tar för en process att bli 50 procent bättre 
(Schneidermann, 1990). Detta mått kan tillämpas på alla de mått som företaget vill få ner till 
noll och exempel på sådana mått är försenade leveranser, antal defekta varor, spill och 
frånvaro. Halvtidsmåttet är bra för det visar om företagen är på rätt väg och inom vilken 
tidsram målet kommer att nås (Kaplan & Norton, 1999).  
 
Samordningen mäts genom att företaget studerar om individernas målsättning 
överensstämmer med målsättningarna som uppställts i det balanserade styrkortet. 
Utvecklingen av att arbeta i team är också något som gjort att produktutvecklingen, 
kundservice och produktion anammats på ett helt annat sätt av hela organisationen.  
 
Möjliggörarna i figuren kopplas sedan samman med personalrelaterade styrtal och dessa 
styrtal består av utfallsmått och drivande mått. Vanliga utfallsmått är personaltillfredsställelse, 
personallojalitet och personalens produktivitet. Personaltillfredsställelse mäts genom en årlig 
enkätundersökning eller genom löpande enkäter. Personallojalitet mäts som 
omsättningshastigheten bland företagets nyckelpersoner. Personalens produktivitet mäter 
företagen bland annat genom omsättning per medarbetare eller genom förädlingsvärde per 
medarbetare. 
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När utfallsmåtten är valda bör företagen identifiera de bakomliggande drivande 
situationsspecifika faktorerna. Ett vanligt mått för att mäta medarbetarnas kompetens är 
strategisk kompetens. Det mäter kvoten mellan framtida behov och befintlig kompetens mätt i 
termer av kunskaper, färdigheter och attityder. ”Den här kvoten anger hur stor andel 
medarbetare som är kvalificerade för specifika strategiska jobb i förhållande till 
organisationens förväntade behov” (Kaplan & Norton, 1999).  

 
4.4 Sammanfogning och strategikoppling 
 
De företag som använder BSC i sitt strategiska managementsystem måste ”för det första 
utveckla styrkortet och för det andra använda det” (Kaplan & Norton, 1999). Det är först när 
företaget börjar använda styrkortet som de förstår hur det fungerar och vilka styrtal som inte 
fungerar. BSC bör ses som ett konkret uttryck för en enda strategi. De företag som kan 
överföra sin strategi till mätsystemet har mycket bättre förutsättningar att förverkliga sin 
strategi eftersom de då kan förmedla sina mål (Ibid.). Om företaget lyckats riktigt bra med sitt 
BSC bör en iakttagare se igenom styrkortet, in i den strategi som ligger bakom styrkortets mål 
och styrtal. 
 
För att knyta organisationens styrtal och strategi samman tar Kaplan & Norton upp tre 
principer: orsak-verkan samband, utfalls- och drivandemått och kopplingen till de 
finansiella måtten.  
 
Orsak-verkan samband är uppnått då det genomsyrar samtliga perspektiv nerifrån och upp. 
Om målet för perspektivet ovanför skall kunna uppnås måste målet för perspektivet under 
först ha uppnåtts. Därför är det av vikt att varje styrtal som väljs till ett BSC ingår i en 
orsakskedja som förklarar vad affärsenhetens strategi innebär. En strategi är en samling 
hypoteser om orsak och verkan och mätsystemet bör göra sambanden (hypoteserna) mellan 
mål och styrtal i de olika perspektiven så konkreta att de kan styras och bekräftas (Ibid.). 
”Varje styrtal i ett Balanced Scorecard ska vara en länk i en orsakskedja som förmedlar 
innebörden av företagets affärsidé till medarbetarna” (Ibid.).  
 
Om vi återigen exemplifierar Metro Bank kan det nämnas att banken började med att lyfta 
fram problemen i deras organisation och sedan omvandla dessa till en strategi för att få bukt 
med dem. Denna strategi bestod av omsättningstillväxt och produktivitet, varje strategi bröts 
sedan ner till ett antal mål och styrtal som var fördelade på de fyra perspektiven. Strategin var 
uppbyggd med orsak-verkan samband och banken lade ner ett stort arbete på att förstå och 
beskriva detta samband. (Ibid.) 
 
För att uppnå målen för tillväxtstrategin lade banken upp följande orsak-verkan samband: I 
lärande perspektivet började de med att den strategiska kompetensen och tillgången till 
strategisk information skulle utvecklas så att medarbetarnas produktivitet ökade. Detta skulle 
leda till att banken förstod kundsegmenten, utvecklade nya produkter och införde korsvis 
försäljning. I kundperspektivet tog de upp att banken genom de två tidigare perspektiven 
borde ha stärkt kundernas förtroende för bankens finansiella råd. Slutligen leder sambandet 
till att omsättningsmixen breddats och det hela genererar en förbättrad avkastning, vilket visar 
sig i det finansiella perspektivet. (Ibid.) 
 
Utfalls- och drivandemått ingår båda i ett bra BSC. En blandning av de båda är en 
nödvändighet eftersom om enbart utfallsmått används så säger det inget om hur resultaten är 
tänkta att de skall kunna uppnås och likadant då det är omvänt med måtten. ”Ett bra Balanced 
Scorecard bör ha en lagom blandning av utfallsmått och drivandemått som anpassats till 
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företagets strategi” (Kaplan & Norton, 1999). Utfallsmått är oftast av generell karaktär och 
oberoende av bransch och företag. Exempel är marknadsandel, lönsamhet och personal-
tillfredsställelse. De drivande måtten i sin tur är mer specifika för en viss affärsenhet och gör 
att målen för utfallsmåtten kan uppnås. Exempel på drivandemått är de faktorer som styr 
företagets lönsamhet och marknadssegment som företaget väljer att verka på. 
 
För att öka kundernas tillfredsställelse med företagets produkter och medarbetare valde Metro 
Bank som drivandemått, kundrelationens djup och som utfallsmått, marknadsandel. 
Ytterligare ett exempel är de mått som användes för att uppnå målsättningen att skapa 
innovativa produkter, som utfallsmått använde Metro Bank sig av intäkter från nya produkter 
och som drivandemått använde de produktutvecklingscykel. 
 
Kopplingen till de finansiella måtten. Det är mycket viktigt att koppla de operativa målen 
med de ekonomiska resultaten annars finns risken att det starka operativa fokuset som finns i 
företagen blir till självändamål. Ett bra BSC betonar fortfarande finansiella mått som 
avkastning på arbetande kapital eller finansiellt mervärde i kombination med operativa mål. 
Målet med de operativa förbättringarna skall vara att uppnå ekonomisk vinst. ”För samtliga 
mått i ett Scorecard gäller att deras samband med de finansiella målen måste tydliggöras” 
(Ibid.). 
 
För Metro Bank hade de flesta perspektivens mått en koppling till det finansiella målet att öka 
avkastningen. Genom att mäta personaltillfredsställelse, intäkter från nya produkter och 
marknadsandel ger det ett tydligt signalement mot ekonomisk vinst. 

 
4.5 Framtagningsprocessen  
 
I framtagningsprocessen kombineras Kaplan & Nortons (1999) teorier med Olve et al: s 
(1999). Kaplan & Nortons framtagningsprocess av BSC kan sägas vara mer övergripande och 
innefattar hela utarbetningen av styrkorten medan Olve et al: s framtagningsprocess mer är 
inriktad på själva utformningen av styrkorten. 
 
Kaplan & Norton (1999) anser att företagen bör inleda arbetet med styrkorten genom att 
”skapa enighet och vinna toppchefernas stöd för motiven bakom styrkortet” och även att 
förklara styrkortets mål och framtida roll i företaget. Företagen bör också utse en arkitekt för 
styrkortet och det är oftast en anställd från högre stabsposition som får denna utnämning 
(Kaplan & Norton, 1999).  
 
Kaplan & Norton (1999) delar in konstrueringen av ett styrkort i fyra steg, innehållande totalt 
tio uppgifter. I steg ett skall företaget definiera mätarkitekturen och detta innebär att en 
lämplig organisationsenhet för styrkortet väljs ut. Det är inte ofta som det är lämpligt att bara 
använda sig av ett styrkort på koncernnivå i och med att de flesta koncerner är väldigt 
diversifierade är de också i behov av att brytas ner då styrkort skall upprättas. Sedan skall 
arkitekten identifiera kopplingar mellan enheten och koncernen, vilket är nödvändigt för att 
enhetens och koncernens målsättningar inte skall stå i motsats till varandra. (Ibid.) 
 
Steg två är att skapa enighet kring de strategiska initiativen. Det är nu som de första 
intervjuerna genomförs och de görs för att bland annat inbringa bakgrundsmaterial, 
information om branschen och konkurrensmiljön. Kaplan & Nortons (1999) steg två fortsätter 
med syntesmöte, som innebär att utvecklingsteamet diskuterar vad som framkommit i 
intervjuerna och detta skall sedermera resultera i en preliminär lista av styrtal och mål och 
även av målsättningar för de fyra perspektiven. Nästa uppgift är att genomföra ett 
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chefsseminarium, detta innebär att utvecklingsgruppen presenterar och diskuterar målen och 
styrtalen med ledningsgruppen. Chefsseminariet skall generera tre till fyra målsättningar för 
varje perspektiv och en lista med styrtal för dessa. 
 
Nästa steg är att välja ut och konstruera styrtal för styrkortet och målet är att de styrtal som 
väljs ut är de som bäst fångar strategins innebörd (Kaplan & Norton, 1999). Varje företags 
styrtal skall vara unika för respektive företag, men Kaplan & Norton har genom åren 
uppmärksammat styrtal som återkommer i alla styrkortets perspektiv utom i 
processperspektivet. Några exempel för det finansiella perspektivet är avkastning på kapital, 
lönsamhet, omsättningstillväxt och kostnadssänkningarnas produktivitet. För kund-
perspektivet är det marknadsandel, kundanskaffning, återköpsbenägenhet, kundlönsamhet och 
kundtillfredsställelse som exemplifieras. För lärandeperspektivet är tillfredsställelse hos 
medarbetarna, personallojalitet och personalproduktivitet ofta återkommande styrtal. Steg tre 
avslutas med att ett andra chefsseminarium, där en diskussion skall leda fram till att den 
medverkande personalen känner ansvar för styrkortet och att målen är utmanande. För att 
bättre och mer ingående redovisa hur själva utformningen går till redovisas nedan Olve et al: s 
(1999) ramverk för hur ett BSC kan tas fram.  
 
 
  
                         Vision 
 
 
 
Perspektiv 
 
 
 
Strategiska mål 
Om vi når visionen, hur  
kommer vi att vara då? 
 
 
Framgångsfaktorer 
Kritiska framgångsfak- 
torer för att nå målen? 
 
 
Nyckelmått 
Kritiska nyckelmått som  
Indikerar strategisk 
Inriktning? 
 
Handlingsplan 
Plan för att lyckas? 
 
 
 

Figur 4.5 Övergripande figur om hur ett styrkort byggs upp. (Olve et al, 1999) 
 
 
Olve et al (1999) anser att det kan vara lämpligt att genomföra ett eller några pilotprojekt där 
företaget utvecklar styrkort för exempelvis en avdelning. Det är viktigt att man väljer 
pilotavdelningen med omsorg och att inblandade parter både är intresserade av projektet och 
lämpliga för det. Vilken situation som företaget befinner sig i spelar också en roll i valet av 
pilotavdelning. Mycket av styrkortets fördelar ligger i processen kring framtagandet eftersom 

Finansiellt 
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Kund 
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det engagerar mycket personal, skapar en gemensam förståelse av visionerna och uppenbarar 
vad som krävs för att uppnå visionen. Det är därför fördelaktigt att involvera så mycket 
personal som möjligt i framtagandet av styrkort. En annan viktig ingrediens i styrkortsreceptet 
är att projektet är väl förankrat i hela organisationen, från högsta ledning ner till golvet. När 
rätt personer för arbetet valts ut måste det konstateras att alla berörda har samma grundsyn på 
företagets och branschens förutsättningar.  
 
När grundarbetet och rekryteringen av deltagare i pilotprojektet är fastställda är det dags att 
arbeta igenom de steg som ingår i ramverket. Det ramverk som presenteras nedan är, som 
tidigare nämnts, övergripande och måste anpassas efter varje företags individuella 
förutsättningar.  
 

1. Definiera branschen och företagets roll 
 

2. Fastställ/stäm av företagets vision 
 

3. Fastställ perspektiven 
 

4. Bryt ned vision på perspektiven och formulera övergripande strategiska mål 
 

5. Identifiera kritiska framgångsfaktorer 
 

6. Utveckla mått, identifiera orsak-verkan samband och skapa balans 
 

7. Fastställ det övergripande styrkortet 
 

8. Bryt ned styrkort och mått i organisationen 
 

9. Formulera mål 
 

10. Ta fram handlingsplaner 
 
Genom att definiera branschen (steg 1) och företagets roll skapas ett värdefullt underlag för 
den fortsatta utvecklingen av visioner och strategier. En arbetsmetod kan vara att intervjua 
företagsledningen om deras uppfattningar. Med hjälp av modeller som SWOT, Five-Forces 
och liknande kan företaget skapa sig en uppfattning om de externa krafterna. 
 
Ett styrkort utgår från företagets övergripande vision (steg 2) och det är därför centralt att det 
inom organisationen finns en gemensam syn på visionen. En av anledningarna till att företaget 
väljer att arbeta med styrkort kan vara interna eller externa förändringar och det kan då vara 
lämpligt att se över och eventuellt omarbeta visionen. Med styrkortet kommer fokuseringen 
mot visionen att bli mer markant och en dåligt formulerad vision kan få negativa 
konsekvenser. Innan den slutliga visionen fastställs kan det vara klokt att fundera över 
huruvida visionen ger företaget den trygghet och utmaning som behövs samt ifall visionen 
möjliggör ett tillfredsställande av personliga mål. En väsentlig förutsättning för att lyckas är 
att företaget fokuserar mot en gemensam färdriktning (Olve et al, 1999).  
 
Kaplan & Norton (1992) har i sin modell valt att ta upp de fyra perspektiven; finansiellt, 
kund, process och lärande. Det är inte säkert att dessa fyra perspektiv lämpar sig i alla företag 
och det är därför nödvändigt att begrunda vilka perspektiv som är lämpligast (steg 3). Talet 
fyra i perspektivsammanhang är inget heligt tal och en del företag har valt att lägga till ett 
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femte perspektiv. Ett vanligt femte perspektiv är medarbetarperspektivet, detta är dock något 
som Olve et al (1999) och Kaplan & Norton (1999) motsäger sig, eftersom medarbetarna 
redan inkluderas som resurser i de andra perspektiven, och de menar istället att valet av 
perspektiv ska bero på strategiska orsaker.  
 
Ett styrkort kan ses som ett verktyg som inkluderar företagets vision i den operativa 
styrningen. Genom faktiska mått och mål ges en tydligare bild av de ibland så diffusa 
visionerna. Nästa steg i framtagningsprocessen blir således att förtydliga visionen genom att 
formulera de övergripande strategiska målen på de olika perspektiven som framtagits (steg 4). 
Detta är en mycket viktig del i utvecklingsarbetet eftersom det är nu företaget översätter 
visionen, vilket är det unika med styrverktyget Balanced Scorecard. Strategi definieras, enligt 
Olve et al (1999), som kopplingen mellan företagets vision och de operativa planer som styr 
den dagliga verksamheten. Ett styrkort underlättar nedbrytningen av visionen till tydliga 
strategier som personalen kan förstå. Genom att beskriva de övergripande handlingarna som 
företaget måste agera efter, för att nå upp till den önskade visionen, bryts den övergripande 
visionen ned i strategier som fördelas på de olika perspektiven. Detta arbete resulterar i att ett 
fåtal av de viktigaste strategierna, som krävs för varje perspektiv för att uppnå visionen, i sin 
tur förtydligar för personalen vad visionen innebär i praktiken. 
  
Utifrån de strategier som framkommit av tidigare arbete diskuteras och fastställs de kritiska 
framgångsfaktorer som råder för det aktuella företaget. I praktiken arbetar företaget fram de 
faktorer som påverkar möjligheten att uppnå visionen (steg 5). En sammanställning av de 
viktigaste framgångsfaktorerna bör sedan stämmas av både horisontellt och vertikalt. Med 
horisontell och vertikal avstämning menas en kontroll av att styrkortet hänger ihop på ett 
relevant sätt. Horisontell avstämning sker genom att styrkortet stäms av så att det finns ett 
samband mellan de olika perspektiven och att inga av framgångsfaktorerna motverkar 
varandra. Vertikal avstämning sker naturligt eftersom framgångsfaktorer tas fram med 
utgångspunkt i strategierna, men det kan ändå vara klokt att kontrollera att sambandet 
verkligen existerar. 
 
Nästa steg i utvecklandet av styrkortet är att ta fram nyckelmått för de olika perspektiven och 
framgångsfaktorerna (steg 6). Olve et al (1999) föreslår en form av brainstorming där 
mängder av potentiella nyckeltal tas fram. Utifrån alla dessa mått återstår arbetet med att 
plocka ut de som är mest relevanta för företaget. Det är viktigt att man tar hänsyn till den 
logiska strukturen samt ifall det är praktiskt möjligt att mäta de olika måtten. En bra 
datainsamling genom diverse IT-lösningar underlättar det dagliga arbetet med styrkortet. Om 
det saknas en bra datainsamlingsmetod finns risken att intresset för styrkortet avtar. Målet är 
att skapa balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. Precis som vid framtagandet av 
framgångsfaktorer måste det finnas en koppling mellan måtten och den övergripande 
visionen. Ett bra sätt att arbeta med den logiska strukturen mellan olika mått och perspektiv är 
genom en orsak-verkan figur (se figur 4.2.1).  
 
Efter framtagandet av ett antal olika mått inom varje perspektiv kan det övergripande 
styrkortet sammanställas (steg 7). Genom att involvera samtliga anställda i företaget via en 
presentation av hur arbetet med framtagandet av styrkortet gått tillväga och vilka tankar som 
förts underlättas förankringen av styrkortet (Olve et al, 1999). En dokumentation av styrkortet 
innehållande förklaringar och övningar underlättar det fortsatta arbetet med styrkortet.  
 
För att styrkortet ska fylla sin funktion på bästa sätt kan det vara fördelaktigt att bryta ned 
styrkort och mått i organisationen (steg 8). I större företag är ett övergripande styrkort alltför 
diffust och inte tillräckligt konkret för att personal på olika avdelningar skall förstå hur man i 
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det dagliga arbetet påverkas av företagets vision och övergripande mål. I vissa företag med en 
platt organisation är en nedbrytning verkningslös eftersom individens påverkan tydligt kan 
refereras till styrkortet. Enligt Olve et al (1999) är det dock ovanligt med organisationer som 
inte behöver bryta ned sitt kort och istället krävs vanligen en nedbrytning för att styrkortet ska 
utnyttjas förtjänstfullt. Figuren nedan (4.5.1) visar ett exempel på vilka nivåer ett styrkort kan 
brytas ned. Hur långt styrkortet kan brytas ner i organisationen avgörs av om den föreslagna 
enheten har en strategi för att förverkliga sin affärsidé eller inte (Kaplan & Norton, 1999). 
 
 
Bolag 
 
 
Affärsenhet 
 
 
Avdelning 
 
 
Funktion 
 
 
Grupp 
 
 
Individ 
 
 
 

Figur 4.5.1 Exempel på nedbrytning av styrkort i organisationen. (Olve et al, 1999)  
 
 
Även nyckeltal kan brytas ned i organisationen. För att samtliga inom organisationen ska 
förstå innebörden och den påverkan som varje mått har är det ibland nödvändigt att bryta ned 
måtten så långt som möjligt. Varje mått bör därför analyseras för att kunna brytas ned till 
optimal nivå i företaget. Exempelvis kan måttet kundtillfredsställelse brytas ned genom att 
mäta antalet klagomål/anmälningar som varje enhet, avdelning, funktion, grupp eller individ 
har fått (Olve et al, 1999).   
 
När styrkortet är placerat på rätt plats i organisationen och måtten formulerats och brutits ned 
till tillfredsställande nivåer i företaget är nästa steg i processen att sätta upp mål för de olika 
måtten (steg 9). För att kunna styra verksamheten utifrån uppföljning av måtten måste både 
långsiktiga och kortsiktiga mål stipuleras. Även här måste målen ligga i linje med visioner, 
strategier och de olika målen får inte motverka varandra. Detta kontrolleras genom vertikal 
och horisontell avstämning som vi nämnt tidigare i steg fem. När det gäller mätning är det 
som alltid viktigt att företaget dokumenterar hur, när, var och av vem mätningen utfördes. 
 
Det sista steget i framtagningsprocessen av ett balanserat styrkort är att ta fram en 
handlingsplan för hur företaget ska gå tillväga för att nå alla uppställda mål (steg 10). Olve et 
al (1999) menar att handlingsplaner ofta blir väldigt omfattande och att det därför kan vara 
lämpligt att gemensamt i grupp diskutera fram vilka prioriteringar som gäller för att undvika 
konflikter. Handlingsplanen blir tillsammans med de olika nyckeltalen det som ledningen 
utgår ifrån vid uppföljningsarbetet.  
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Om vi återupptar Kaplan & Nortons konstruering av ett styrkort så är deras avslutande steg att 
upprätta en genomförandeplan. Denna plan skall beskriva hur styrtalen knyts till databaser 
och informationssystem. Detta görs genom ett avslutande chefsseminarium där 
ledningsgruppen enas om vision, målsättningar och styrtal. Till sist så fullbordas 
genomförandeplanen och detta är ett mycket viktigt steg, för om BSC skall skapa något värde 
i företaget måste det införlivas med organisationens managementsystem (Kaplan & Norton, 
1999). 

 
4.6 Kritik mot BSC         
 
Ett problem som kan uppkomma på grund av införandet av BSC i företaget är så kallad 
suboptimering. Det innebär att om det blir allt för stort fokus på ett styrtal, till exempel antal 
utbildningstimmar, kan det medföra att det viktigaste blir ett högt antal utbildningstimmar och 
att företaget då missar det viktigaste som är kvaliteten och den anställdes vilja att ta till sig 
utbildningens innehåll. 
 
Trots att det är många som lovordar BSC så är det endast ett fåtal dokumenterade fall med 
riktigt lyckat styrkortsanvändande under flera års tid (Olve et al, 2003). Olves studier visar 
dock att det är först nu som större företag verkligen börjar satsa rejäla resurser på styrkorts-
utvecklingen. 
 
En risk med BSC är att styrverktyget används på ett alltför populistiskt sätt av både konsulter 
och företagen själva, genom att använda BSC bara för att det är populärt just nu och då 
tillämpa verktyget felaktigt. Olve et al (2003) liknar det med hur till exempel TQM och ABC 
använts, ”idén förkastas därför att man inte förstår hur den ska tillämpas”. Det kan i många 
fall vara så att vikten av att verkligen arbeta med styrkorten inte tas på allvar och det kan bli 
kostsamt för företagen. 
 
Allen (1999) tycker inte att BSC tillför något nytt till företagens styrsystem överhuvudtaget. 
Det är bara en ny form av det som tidigare noterats i en välutformad budget och fördelarna 
med BSC kan lika gärna uppnås genom ett bra budgetsystem. Allen (1999) är också inne på 
att det med anledning av ovanstående troligen inte är någon tillfällighet att styrkortet uppfanns 
av konsulter, som vill sälja sina tjänster.  
 
Nörreklit (2000) är lite inne på samma kritik som Allen (1999). Hon anser att BSC egentligen 
är ett ömsesidigt förhållande mellan mål och medel där upphovsmännen argumenterar för ett 
logiskt samband.  Nörreklit anser vidare att grunderna om orsakssamband och idén om orsak-
verkan inte stämmer eftersom Kaplan & Nortons pilar i figurerna tyder på slutgiltighet och då 
borde de förutsätta slutgiltighet istället för orsak-verkan samband. Detta visar enligt Nörreklit 
att BSC inte skiljer sig från andra styrverktyg.  
 
Något mildare är Lindvall (2001) i sin kritik, han anser att BSC är ett mellanting av 
ekonomistyrning och utvecklade idéer av dessa. Det är i sig inte något revolutionerande utan 
framgången för styrkortet har snarare berott på rätt timing, en enkel och pedagogisk 
utformning tillsammans med Kaplans position som ledande akademiker inom området.  
 
Lindvall (2001) är också något kritisk till upphovsmännens tanke om att utnyttja BSC i 
företagets totala managementsystem, då han tar upp att det är få företag som implementerat 
styrkort som verkligen använder det för att planera och följa upp med en styrdialog i 
verksamheten. De flesta företag har istället styrkort på övergripande nivå eller för en 
begränsad del av organisationen, till exempel en avdelning. 
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Ytterligare en kritisk åsikt är att styrkortets betydelse för företagen har varit betydligt större 
externt sett än vad den varit internt. Det har visat sig för bland annat ABB och Skandia. De 
har genom Olves beskrivningar av dem fått gälla som modeller på välgenomtänkta styrkort 
världen över, medan styrkortet internt sett haft det betydligt svårare att vinna gehör. (Lindvall, 
2001)  

 
4.7 BSC: aspekter inom banking 
 
En av styrkortets stora fördelar är den starka strategikoppling som förespråkarna återkommer 
till. Litteraturen tar dock liten hänsyn till olika metoder för formulering av strategiers innehåll. 
Problemet ligger i gapet mellan strategiformulering och implementering av BSC.  
 
Littler et al (2000) demonstrerar i en artikel konstruktionen av en banks strategi och dess 
styrsystem genom att utgå från gemensamma strategiska objekt. Författarna kombinerar 
Hamel & Prahalads (för vidare läsning se Hamel & Prahalad, 1994) strategiformulering med 
Kaplan & Nortons styrkort. Strategiförfattarna framhäver att strategier bör vara dynamiska 
och framåtskridande samt att strategiformuleringen inte ska vara koncentrerad till 
ledningsnivå utan spridas ut i hela organisationen. Att strategin är dynamisk är speciellt 
väsentligt för banker som verkar i turbulenta omgivningar (Littler et al, 2000). Genom att 
forma ett strategiskt schema utifrån bankens kärnkompetens skapas en vägledning för vad 
banken kan uppnå och vägen dit. Det är viktigt att det strategiska schemat kommuniceras 
genom hela organisationen så att dialoger skapas om den strategiska inriktningen. De 
strategiska objekt som schemat består av ska vara gemensamma för strategi och styrning och 
ha syftet att beskriva dess roll i den övergripande strategin, det ömsesidiga 
beroendeförhållandet samt de utmärkande drag som medför en lyckad implementering.  
Exempel på ett strategiskt objekt kan vara en kombination av olika metoder att betjäna 
kunder. Det gäller att hitta dessa kombinationer och identifiera de som ett strategiskt objekt. 
Varje objekt har vissa kännetecken som möjliggör en mätning av framgång och dessa 
kännetecken kallar Littler et al (2000) för kritiska framgångsfaktorer.  
 
En kritisk framgångsfaktor som kan tänkas känneteckna det strategiska objektet som nämndes 
ovan om kundbetjäning kan vara graden av utbildning av kassapersonal. Genom att 
implementera de kritiska framgångsfaktorerna i styrkortet försvinner behovet av att söka efter 
orsak-verkan samband eftersom bidraget från varje framgångsfaktor redan är definierad i det 
strategiska schemat (Ibid.).  
 
Varje framgångsfaktor är beroende av ett antal ”key performance indicators” (nyckeltal). För 
att fortsätta med samma exempel kan procentuell andel av personalen med utbildning i 
kundhantering nämnas. Mätningen av nyckeltalen resulterar i en utvärdering av de kritiska 
framgångsfaktorerna. Uppföljningen av mätningarna kan användas till att utvärdera 
individuella strategiobjekt men även att utvärdera de bakomliggande antaganden som 
strategischemat bygger på.  
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5. Svenska bankers styrkort 
 
Kapitel fem består av resultatet från den genomförda referensstudien. Vi tar upp hur 
bankernas styrkort ser ut och vad som är det specifika för respektive banks styrkort. Störst 
fokus på Sparbanken Syd eftersom denna bank är mest lik vårt fallföretag. 
 
 
5.1 Bankbranschen 
 
Bankers kärnverksamhet består av in- och utlåning till konsumenter, företag och 
institutionella kunder. Utlåning är generellt fördelad med ca 15 % till konsumtionslån, 25 % 
till företagslån, 50 % till fastighetslån och resterande 10 % till övriga lån. Utöver lån-
verksamheten bedriver många banker värdepappershandel och rådgivning.  
 
Antalet banker har på senare år sjunkit i takt med sammanslagningar. Nu har det dock vänt på 
grund av att aktörer som bedriver bankverksamhet vid sidan av sin kärnverksamhet har börjat 
etablera sig på marknaden och utgör idag ett hot mot de traditionella bankerna. Bankernas 
utveckling korrelerar med den ekonomiska tillväxten hos hushåll och företag. Intjänings-
förmågan hos banker anses vara relativt stabil, men påverkas av konjunkturutvecklingen.  
 
Bankernas största utgiftsposter är kostnader för filialer, personal och IT. På senare år har 
bankerna lyckats minska kostnaderna för dessa poster, mycket tack vare teknologiska 
framsteg, fusioner och outsourcing. (Helweg-Ovesen, 2003) 

 
5.2 Referensstudien 
 
För att få en inblick i hur utformningen av balanserade styrkort tagit sin form valde vi att 
studera hur de fyra stora bankerna i Sverige (Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea 
och SEB) hanterat styrverktyget. Med syftet att dra paralleller till mindre banker kommer 
även en presentation av Sparbanken Syds styrkort att återges nedan. 
 
5.2.1 Föreningssparbanken 
 
I början av 1990-talet slog bankkrisen till mot de svenska bankerna och vid denna period 
beslutades att de tolv olika sparbankerna skulle slås samman till en enda bank med namnet 
Sparbanken Sverige AB. Banken har på senare tid bytt namn till Föreningssparbanken i 
samband med fusionen med dåvarande Föreningsbanken. Banken presenterade vid samman-
slagningen en ny organisationsstruktur som bestod av endast två nivåer; en koncernledning 
med 130 lokala sparbanker under sig. Som en följd av organisationsförändringen var 
Sparbankens ekonomistyrning tvungen att förnyas eftersom risken fanns att den traditionella 
interna styrningen skulle bli oanvändbar (Ennerfelt et al, 1996). Det var framförallt 
hanteringen av bankens kompetens och kundernas förväntningar som var i behov av 
förbättringar. Banken tog fram ett så kallat kärnkoncept där kundbas, kompetensbas och 
lönsamhet hade starka sammankopplingar och tillsammans bildade dessa en framgångscirkel. 
I figuren nedan presenteras den framgångscirkel som ligger till grund för bankens styrsystem. 
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Figur 5.2.1 Den goda framgångscirkeln (Ennerfelt et al, 1996) 
 

För att förvandla kärnkonceptet till praktik behövdes ett system som kunde mäta, styra och 
jämföra de tre nyss nämnda faktorerna. Ett styrsystem med namnet ”framgångsmodellen” togs 
fram och implementerades på försök i ett antal kontor. För mätningar av kompetens och 
kundvärde används human- och marknadskapitalmätningar. För att utvärdera hur bra banken 
är på att hantera sina kunder idag och i framtiden mäts bakomliggande faktorer och samband. 
Banken hade tidigare genomfört liknande mätningar men aldrig samordnat informationen 
eller kopplat det till lönsamhet vilket nu görs genom det nya styrsystemet. För mätning av 
kundvärde vägs kundrelationen in i ett samlingsmått som består av underliggande faktorer 
som arbetades fram ur bankens strategiska inriktning. För att underlätta arbetet med måtten 
och tydliggöra budskapet valde banken att utveckla relativt få och enkla mått (Ennerfelt et al, 
1996). 
 
Vid uppföljning av talen arbetar man inom Föreningssparbanken med index. Index för 
human- och marknadskapital förekommer på total nivå och på en del av de underliggande 
faktorerna. De olika nivåerna på index har olika syfte, totalindex används för att sätta olika 
kontor i relation till varandra medan index för underliggande faktorer används för att 
identifiera problemområden. För att uppföljning av mätningarna ska ge medarbetarna en god 
överblick över resultaten använder banken sig av det nyckeltalshjul som figuren nedan 
föreställer. Desto längre ut mot kanten som den röda linjen befinner sig desto bättre har 
banken presterat. 
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Figur 5.2.1.1 Nyckeltalshjulet (Ennerfelt et al, 1996) 

Lojalitet  
Merköp 

Kompetens 

   Lönsamhet 
Effektivitet och 
kvalitet i det 
interna arbetet 

Kompetens att 
skapa värde för 
kunden 

    Kundvärde 



 50 

För att tydliggöra arbetet med uppföljning och analys har Föreningssparbanken utvecklat en 
strategisk matris som ger information om kontorens styrkor och svagheter. Utifrån 
strategimatrisen karaktäriseras kontoren och beroende på positionering i matrisen utvecklas de 
strategier som anses nödvändiga för att förbättra verksamheten. Matrisen är indelad i fyra 
rutor med högt och lågt human- och marknadskapitalindex. Strävan är att alla banker ska 
positionera sig med högt index i båda aspekterna och därigenom karaktäriseras av närhet till 
kunden och kompetenta medarbetare. Matrisen framhäver hur de olika interna och externa 
faktorerna inverkar på varandra (Ennerfelt et al, 1996). 

 
5.2.2 Handelsbanken 
 
Vid kontakt med Handelsbanken framkom det att varken Balanced Scorecard eller liknande 
styrverktyg används inom banken. Styrningen präglas istället av intern och extern 
benchmarking där de olika regionbankerna agerar som resultatenheter och jämförs med 
varandra efter framförallt avkastning på eget kapital och I/K-tal. Den externa benchmarkingen 
sker mot andra banker i strävan att vara den bank som ger bäst avkastning på eget kapital. 
(Berner-Frösdahl, 2003) I sammanhanget är det av intresse att nämna att Handelsbanken är 
den av nordens stora banker som är mest lönsam och har lägst avsättningsprocent för dåliga 
lån (Helweg-Ovesen, 2003). 

 
5.2.3 Nordea 
 
Efter en del fusioner har Nordea idag en kundbas på cirka 11 miljoner. Banken är organiserad 
på tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset 
Managment & Life. Nordea genomförde en planeringsprocess av styrningsinstrumenten 
hösten 2000 för att banken ville få en mer balanserad blick över verksamheterna och det hela 
ledde fram till en ”new Planning and Performance Managment Model” (PPMM) (Olve et al, 
2003). 
 
PPMM- modellen används än så länge tillsammans med budget, men det är PPMM som är det 
centrala ledningssystemet och förväntas under 2003 implementeras även i enheterna längre 
ner i organisationen. PPMM består av balanserade styrkort, rullande prognoser och 
serviceöverenskommelser. Rullande prognoser görs varje kvartal och gäller för de fem 
följande kvartalen och skall tillsammans med BSC så småningom ersätta de traditionella 
budgetarna. Nordea beskriver PPMM i sin årsberättelse (2001) på följande vis: BSC används 
”för att omvandla strategi till handling, rullande prognoser för att alltid ha en uppdaterad 
bild av det framtida finansiella resultatet tillgängligt och serviceöverenskommelser för att 
skapa bättre samverkan mellan interna servicegivare och mottagarna”. Med hänsyn till vår 
studie väljer vi vidare att endast koncentrera oss på Nordeas styrkort, som också är den enda 
komponenten i PPMM som kommer att omfatta hela företaget. (Olve et al, 2003) 
 
Det övergripande målet med BSC för Nordea är att omvandla strategin till handling. 
Styrkortet bygger på strategiska fokuseringsområden (strategiska mål), där ett antal områden 
som var i behov av förändring i strategin valts ut. För varje fokusområde har sedan nyckeltal 
utarbetats, nyckeltalen består av både ett konkret mått och möjliga initiativ (åtgärder). Genom 
nyckeltalen, som består av kostnads- och intäktsrelation, kundnöjdhet och de anställdas 
tillfredsställelse, kopplar styrkortet samman affärsstrategi, mål och aktiviteter och gör 
strategin operationell. (Nordeas årsredovisning, 2001) 
 
Styrkortet utvecklades på koncernnivå men skall så småningom finnas på varje affärsområde. 
Riktlinjerna för en enhets BSC skall kunna dras utifrån den överordnade enhetens styrkort och 
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varje affärsområde skall hållas ansvarig för införandet av styrkorten inom deras egna 
områden. (Nordeas årsredovisning, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5.2.3 Sekvensen från vision till handlingsplan. (Olve et al, 2003) egen modifiering 
 
 
Nordeas styrkortsarbete inleddes med att visionen och affärsidén kopplades till de strategiska 
målen. De strategiska teman som banken satt upp är till för att förbättra den ekonomiska 
vinsten. Ekonomisk vinst har lyfts fram för att visa att banken satsar på aktieägarvärdet som 
också står högst upp i värdekedjan för de strategiska målsättningarna. Banken genomförde 
sedan följande process för att översätta teman till handling. Processen inleddes med att målet 
för varje strategiskt tema formulerades för de fyra perspektiven: finansiellt, kund, interna 
processer och, förnyelse och utveckling. Banken identifierade därefter de viktigaste 
framgångsfaktorerna för respektive perspektiv genom att identifiera de mest kritiska interna 
processerna, resurserna och kompetenserna. Sedan formulerades mått och målvärden för varje 
perspektiv och till sist beslutades om en handlingsplan. (Olve et al, 2003) 
 
Nordea arbetar med ett treårsperspektiv för nyckeltal, mål och initiativ. Nyckeltalen mäter 
banken genom KPI (key performance indicators). Styrkortsmål revideras endast i 
exceptionella fall. 
 
Efter att banken införde styrkorten i verksamheten så har diskussionerna med affärsområdena 
blivit betydligt mer framtidsorienterade. Bland annat lät ledningen varje affärsområde 
identifiera och motivera ett nyckeltal för vart och ett av områdets 15-20 strategiska mål. Detta 
gav upphov till en diskussion om banken skulle arbeta med samma nyckeltal för samtliga 
affärsområde eller inte. Banken fastställde att detta var något som fick visa sig efter att 
erfarenheter av BSC vuxit fram i organisationen.  
 
För att stärka styrkortets förankring i företaget anställde banken en BSC- koordinator som 
skulle underlätta arbetet genom att ständigt stödja, ge tid för styrkortsrutiner att mogna och få 
människor att acceptera de nya arbetsmetoderna (Ibid.). Dessutom hade Nordeas VD själv en 
stark tro på och erfarenhet av BSC och var därför en drivande kraft i genomförandet av BSC. 
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Nordea arbetar med grundteorierna mer eller mindre enligt läroboken om BSC. Bland annat 
använder de sig av en mall från Kaplan & Norton som visar hur vision och strategi omvandlas 
till operativa termer, det vill säga hur nyckeltalen utarbetas. Banken har också lagt ut 
information om dess strategiska teman på Internet för att visa på trovärdighet inför 
omgivningen. 

 
5.2.4 SEB 
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) inledde sitt arbete Balanced Scorecard 1998 och än 
idag så fortskrider arbetet. Syftet med styrkortet var att ge företaget en tydligare helhetsbild 
samt att utöka den ekonomiska informationen till områden utanför balans- och 
resultaträkningen. Det första styrkortet implementerades i SEB år 2000 och än idag så 
fortskrider arbetet med att implementera styrkort i vissa verksamheter. Balanced Scorecard 
har funnits inom några enheter medan andra enheter ännu inte påbörjat sitt arbete. (Kjellberg 
et al. 2002) 
 
För att förtydliga diskussionen kring utformningen av SEB: s styrkort presenteras en figur 
nedan som underlag. 
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Figur 5.2.4 SEB: s Balanced Scorecard. (Kjellberg et al, 2002) 

 
 
Vid utformningen av styrkortet utgick SEB från sina framtidsvisioner genom att arbeta med 
affärsplanen som utgångspunkt. Det som Kaplan & Norton benämner perspektiv går i SEB 
under namnet nyckelområden. Tanken var att visionen skulle genomsyra hela processen och 
samtliga nyckelområden. Utifrån identifierade nyckelområden sattes aktiviteter och dess 
respektive mål upp. Vid upprättandet av aktiviteter och mål genomfördes en SWOT- analys 
för optimal resursfördelning. De olika nyckelområden som banken använder sig av är 
Tillväxt/Volym, Kundvärde, Processer, Humankapital/Innovation samt Finansiellt fokus.  
 
Utifrån nyckelområden arbetas olika aktiviteter fram, dessa aktiviteter kan liknas med kritiska 
framgångsfaktorer. För varje aktivitet sätts mål och mätfaktorer upp. Exempel på uppsatta mål 
kan, under aktiviteten processer, vara att ett visst antal kundbesök ska genomföras per vecka. I 
samband med fastställandet av mål utarbetas olika mätfaktorer för att utvärdera prestationer 
inom de olika nyckelområdena. Ett exempel på mål och mätfaktor kan vara att företaget har 
som mål att bli bättre ledare genom att anordna utbildningar vilket utvärderas genom mätning 
huruvida kompetensgapet har minskat till följd av genomförda utbildningar. Vid praktisk 
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tillämpning av styrkortet använder sig SEB av ett webbaserat system, Dolphin. (Kjellberg et 
al, 2002) 
 
SEB fokuserar på processen och det är viktigt att det finns kopplingar mellan vision, strategier 
och framgångsfaktorer. Mest arbete läggs ner på att finna de kritiska framgångsfaktorerna. 
Vid framtagandet av framgångsfaktorer arbetar SEB med värdekedjor och huvudfokuset är 
nöjda kunder som i sin tur genererar olika positiva effekter inom företaget. Utifrån kunderna 
arbetar banken fram vilka kundsegment som är lönsamma och därigenom värda att satsa på. 
Samtliga aktiviteter inom SEB måste ha koppling till någon värdedrivare och skapa ett 
positivt värde för banken.  
 
Styrkortet används på de olika affärsområden och bryts vidare ner till divisionsnivå. De olika 
affärsområdena arbetar själva fram nyckeltal men är i viss mån styrda uppifrån genom ett 
antal centrala nyckeltal som är gemensamma för hela organisationen. SEB: s styrkort löper 
över ett år och omarbetas varje år. Revidering av aktiviteter sker löpande under året medan 
framgångsfaktorer och strategier omprövas efter ett år. (Ibid.) 

 
5.2.5 Sparbanken Syd AB 
 
Sparbanken Syd införde BSC 1999 och anledningen att de valde detta styrinstrumentet var att 
de anlitade en konsult till visionsarbetet –99. Konsulten var väl insatt i teorin om BSC och 
detta ledde till en utveckling av styrningen. Detta tillsammans med att banken ville få in andra 
perspektiv i verksamheten än de finansiella som redan mättes och det hela utmynnade så 
småningom i BSC. Idag arbetar banken med styrkorten tillsammans med försäljnings-
uppföljning, prognoser och budget. Budgetprocessen lever lite sitt eget liv och mäter mer 
resultatmått som volym, räntor, intäkter och kostnader. Medan styrkorten bidrar med 
ickefinansiella nyckeltal från andra perspektiv än det finansiella perspektivet. BSC och budget 
kompletterar varandra bra och båda behövs (Olsson, 2003). 
 
Banken har delat in sin utformning av BSC i ett totalt styrkort, ett för privatmarknad (P) och 
ett för företagsmarknaden (F). Dessa tre styrkort finns sedan på huvudkontoret och på 
bankens tre lokalkontor i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Sparbanken Syd anser att det var 
naturligt för dem att dela in styrkortet på detta sätt i och med att det skiljer sig ganska mycket 
mellan privat- och företagskunder och även arbetssättet och prissättningen skiljer sig åt. Det 
var inte tänkbart med en annan indelning än den som valdes. 
 
Själva framtagningsprocessen av styrkortet inleddes med att personal på ledningsnivå 
arbetade inom olika delprojekt vilket resulterade i nyckeltalen i styrkortet. Utifrån detta 
upprättades så småningom bankens balanserade styrkort och genom hela 
framtagningsprocessen var konsulten till stor hjälp. Implementeringen av styrkorten gick 
trögt, anledningen var troligen att bankens styrkort mestadels fungerade som ett 
uppföljningsverktyg istället för som ett styrningsverktyg. Det är svårgripbart för personalen 
som inte varit med och haft insyn från starten av arbetet. Styrkorten har hela tiden befunnit sig 
på områdesnivå och inte kommit ner till individnivå som var målet från början. Vision, 
strategi och affärsidé kan inte sägas ha spridits med styrkorten eftersom det bara var 
ledningspersonalen som var med i arbetet och utformningen av styrkorten. Genom det nya 
visionsarbetet är det dock annorlunda och hela personalen har varit delaktiga i genomförandet 
av arbetet. Vilket också borde medföra att implementeringsprocessen av styrkortet skall gå 
smidigare i framtiden. (Ibid.) 
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Figur 5.2.5 Sparbanken Syds styrkort på totalnivå 

 
 
De perspektiv som ingår i bankens styrkort har de valt att namnge synvinkel istället för 
perspektiv och de använder följande synvinklar: finansiell, kund, process och 
utvecklings/inlärnings/förnyelse. Att ta upp något annat perspektiv var inte aktuellt eftersom 
banken ville hålla sig till de teoretiska grunderna så mycket som möjligt och ett eventuellt 
byte av något perspektiv har inte heller varit aktuellt. Alla synvinklar anses vara lika viktiga 
eftersom de hänger samman med varandra (Olsson, 2003).  
 

 
 
Figur 5.2.5.1  Sparbanken Syds styrkort på kontorsnivå 

 
 
Som visas i figuren ovan har Sparbanken Syd valt att dela in styrkorten på lokalbanksnivå i 
privat- och företagsmarknad. Nyckeltalen är i figuren markerade med F eller P för att kunna 
fördela nyckeltalen till respektive marknad. I styrkorten för lokalbankerna läggs stor vikt på 
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F TB2 / Affärsvolym F ∅  antal prioriterade 

företagskunder/rådgivning 
P Volymintäkter/Affärsvolym F ∅  antal rådgivna prioriterade kunder 
 P ∅  antal prioriterade 

privatkunder/rådgivning 
 P ∅  antal rådgivna prioriterade  

kunder/rådgivning 
  
Kund synvinkel Utv./inlärnings-/förnyelse synvinkel 
F Andel kunder med affo > 500 kkr. F ∅  Andel rådgivare av totalt antal ord  
F ∅  avkastning (TB4/Affärsvolym) tjänster i banken 
F ∅  antal kassauttag per kund och år P ∅  andel rådgivare av totalt antal ord  
F ∅  antal kassainsättningar per kund och år tjänster i banken 
F antal inbetalningsanslutningar  
F ∅  antal manuella lönelistor  
F ∅  antal uppräknade dagskassor/dag  
P Andel kunder med Affärsvolym > 200 kkr.  
P Andel kärnkonton/aktiva kunder  
P ∅  avkastning (TB4/Affärsvolym)  
P ∅  antal kassauttag per aktiv kund per år  
P ∅  antal automatuttag per aktiv kund per år  
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kundsynvinkeln vilket kan sammankopplas med att det är ute på kontoren som den verkliga 
kundkontakten sker.  
 
Styrtalen är sammansatta enligt en orsak-verkan kedja, där det ena styrtalet hänger samman 
med det ovanför. På grund av lärandeperspektivet började banken satsa mer på kompetens-
utbildning, mäta utbildningstimmar och genom tester mäta personalens kunskaper om 
bankens olika system. I processperspektivet mäts mestadels effektivitet och det ledde till att 
banken började räkna efter hur många kunder en rådgivare kunde klara av. När det gällde 
kundperspektivet följde banken mer kontorens struktur. De började mäta kundindex och olika 
mått för att få ner hanteringen av kontanter och istället öka försäljningen av kort. Dock anser 
sig banken ha misslyckats något eftersom kunderna inte använder korten som betalkort utan 
mestadels som kontantkort. Kundmätningarna har lett till att rådgivarna i mångt och mycket 
fått ett nytt arbetssätt. Genom en förändrad satsning på medarbetarna, effektivare process, 
bättre fokus på kontroll har det lett till en bättre finansiell kontroll.  
 
Banken fick dock problem med vissa av de finansiella styrtalen med anledning av att dessa 
nyckeltal var knutna till börsen och därigenom påverkades för mycket av börsens svängningar 
och nyckeltalen fick därför lyftas ur styrkortet. Banken arbetar idag endast med utfallsmått 
och anser inte att de har någon form av bakomliggande drivandemått, detta är något som 
saknas mycket och önskas inför framtiden.  
 
Totalt sett har banken uppnått ett bättre resultat på grund av styrkorten. De har till exempel 
blivit bättre på att klara av ett visst antal rådgivningar och detta syns sedermera också i 
resultatet. Det som BSC bidragit mest med är att det lett till att banken kunnat omföra resurser 
på ett bättre sätt än tidigare. Kännedomen om företagets strategier och affärsidéer kan inte 
sägas ha ökat på grund av införandet av styrkorten.  
 
Det negativa med bankens sätt att hantera BSC är att det mestadels har varit ett system för 
uppföljning och konstaterande och styrkortet har inte använts på ett effektivt sätt. Ett annat 
problem är att nyckeltalen har varit väldigt låsta, inget styrtal har bytts ut på fem år, vilket är 
beklagligt då de själv känt att vissa styrtal inte längre är relevanta att mäta. Banken kan alltså 
inte sägas ha utnyttjat den kapacitet som ett styrkort verkligen besitter. 
 
Framtiden för BSC inom banken är något osäker, det är inte beslutat om de skall fortsätta 
arbeta med det eller inte. Förutsättningarna för ett mer lyckat implementeringsarbete ser dock 
betydligt ljusare ut nu än tidigare, eftersom samtliga anställda numera är involverade i 
visionsarbetet och inte bara ledningsgruppen som det var tidigare. 
 
Svårigheter som banken ser med användandet av BSC är knutit till innehållet i texten ovan, de 
tycker att det är svårt att förmedla budskapet till samtliga anställda. Banken saknar en modell 
för applicering av hur situationen verkligen ser ut. I dagsläget presenteras styrkortet i form av 
en mängd siffror vilka oftast uppfattas som diffusa och svårförståeliga. Sparbanken Syd är i 
dagsläget i behov av ett praktiskt och lätthanterligt applikationssystem för att underlätta 
personalens förståelse för styrkortet.  
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6. Presentation av Färs & Frosta Sparbank AB 
 
I kapitlet presenteras Färs & Frosta genom att organisationen, visionen, strategin och 
bankens nuvarande nyckeltal redovisas. För att kunna övergripa helheten återger vi noggrant 
en presentation av Färs & Frostas interna styrningen i dess sammanhang, budgetprocessen 
och avslutningsvis framförs problem som vi ser i styrsystemet via en problemdiskussion. 
 

 
6.1 Organisation 
 
Färs & Frosta Sparbank AB ägs till 30 procent av Föreningssparbanken och till 70 procent av 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stiftelsen förvaltas i sin tur av representanter från nio 
kommuner. Den utestående volym banken hade i form av inlåning, utlåning, förmedlad 
utlåning (Spintab) och fondförmögenhet uppgick år 2002 till 27 miljarder kronor. Färs & 
Frosta har totalt 230 medarbetare och fjolårets resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 91,7 MSEK. 
 
Färs & Frosta har sitt säte i mellersta Skåne och består av totalt 18 banker fördelade på tio 
lokalbankskontor. Lokalbankerna kan bestå av ett flertal banker och för samtliga är 
lokalbankschefen resultatansvarig. (Åberg, 2003) Lokalbankcheferna arbetar under en rörelse-
chef, det finns två sådana som vardera ansvarar för fem lokalbanker mot ledningen. Rörelse-
cheferna är även chefer för privat- respektive företagsmarknaden. Lokalkontoren får dessutom 
hjälp av de centrala sparspecialisterna, staben och affärsstöd som hjälper till med bland annat 
personal, redovisning och IT. För utförligare beskrivning se appendix 3. 

 
6.1.1 Vision och strategi 
 
Visionen för Färs & Frosta arbetades fram av ledningen med hjälp av en extern konsult till att 
driva projektet. Slutresultatet blev följande: Att vara den enda bank du behöver. Vår tolkning 
av du i visionen är kommuninvånarna i de nio kommunerna som förvaltar stiftelsen. 
 
Bankens strategi arbetas kontinuerligt fram genom handlingsplaner för de tre kommande åren. 
Styrningen av verksamheten sker via budget, treårsplaner och genom mätningar av finansiella 
nyckeltal. Utöver mätningar av finansiella nyckeltal har banken de senaste åren även 
genomfört enstaka human- och marknadskapitalsmätningar. Strategi och mål (för utförligare 
beskrivning se 7.2) riktar sig framförallt till nöjda kunder, långsiktig lönsamhet och att vara 
en bra arbetsgivare. 

 
6.1.2 Budgetprocessen 
 
Budgetprocessen som Färs & Frosta arbetar med är en traditionell budget enligt ekonomichef 
Lotta Åberg. Budgetarbetet pågår i cirka tre månader och inleds med att banken på 
koncernledningsnivå arbetar fram en handlingsplan. Handlingsplanen sträcker sig över de tre 
kommande åren och innebär att koncernledningen utför en omvärldsanalys med hjälp av 
SWOT-, Pest-analys och Five Forces.  
 
Handlingsplanen lämnas sedan som budgetunderlag till de lokala bankerna och avdelningen 
affärsstöd. Dessa arbetar sedan själva fram egna handlingsplaner genom en liknande process 
som ledningen genomgått. Detta leder sedan fram till att bankledningen sammanför de olika 
avdelningarnas handlingsplaner. Därefter inleds det konkreta budgetarbetet där intäkter och 
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kostnader budgeteras i detalj. I detta arbete utgår banken från föregående års resultat och 
räknar sedan upp eller ner budgeten med hänsyn till handlingsplanen. Olika avdelningar gör 
sin egen budget. Lokalbankerna som har resultatansvar gör en resultatbudget och affärsstöd 
som har kostnadsansvar gör en kostnadsbudget. Detta utmynnar i en total budget för hela 
banken som slutligen fastställs av styrelsen.  
 
Färs & Frosta samarbetar ingående med Kristianstad Sparbank och Sparbanken Syd där vissa 
nyckeltal och kostnader jämförs. Dessa båda banker är inga konkurrenter till Färs & Frosta 
eftersom bankerna inte har kontor på samma orter. Bankerna har tillsammans arbetat fram 
nyckeltal för olika avdelningar inom sina organisationer, exempelvis träffas bankernas 
ekonomichefer för sig, IT-ansvariga för sig och diskuterar hur respektive bank löser sina 
problem. Detta arbetssätt upplevs av berörda parter som positivt (Åberg, 2003). 
 
Revidering av budgeten utförs sällan. Revidering sker i stort sett enbart om något oför-utsett 
händer som en börskris eller något liknande. Anledningen till att banken reviderar budgeten 
vid börskriser är att även kalkylerna på provisionsintäkter från Robur då måste korrigeras.  
 
Prognoserna som banken arbetar med görs inte före budgeten fastställs. De arbetas istället 
fram kvartalsvis och på bankledningsnivå. Prognoserna används för att se utfallet och jämföra 
med budgeten. Banken analyserar det föregående kvartalets utfall och om det skiljer sig för 
mycket mot budget sker en revidering. Syftet med prognoserna är att utröna hur utfallet blev 
föregående kvartal och vad banken tror om återstoden av året. Om prognosen inte stämmer 
med budget läggs skillnaden in tillsammans med budgeten för att få en årsprognos. Banken 
använder alltså prognoser för att se framåt genom att titta bakåt.  
 
I och med det valda arbetssättet med att ta fram budgeten vill koncernledningen indikera att 
budgetprocessen är viktigare än prognoserna. Prognoserna används enbart för att se om 
budget följs eller inte. En annan stor fördel som banken ser med budgetarbetet är att personal 
på ledande positioner tvingas tänka tre år framåt. Budgeten ger banken siffror att luta sig mot, 
en slags trygghet.  
 
Uppföljningen är omfattande och analyseras ingående på ledningsnivå, medan lokalbankerna 
enbart använder budget och prognos för att konstatera avvikelser. Uppföljningen inleds med 
att ekonomichefen sammanställer varje lokalbanks nyckeltal och förmedlar detta ut till de 
olika kontoren. Om någon lokalbank avviker med två procent eller mer mot budget genererar 
detta en varning från staben. Dessa varningar är inga allvarliga tillrättavisningar utan fungerar 
mer som en vägledning för lokalbankerna. Lokalbankernas månadsrapporter jämförs mot 
budget och resulterar i en intern ranking. I dessa månadsrapporter genomför ekonomichefen 
ett antal uträkningar av nyckeltal för lokalbankerna. Dessa finansiella nyckeltal följs upp 
månatligen och de består av resultat- och volymanknutna mått.  
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6.1.3 Nyckeltal 
 
Färs & Frosta arbetar mestadels med traditionella redovisningsbegrepp och det är mått för 
intäkter och kostnader som analyseras. 
 
Resultat tal 
 
Räntenetto: Ränteintäkter subtraherat med räntekostnader. Ränteintäkterna innehåller 
provisionsintäkter från Spintab och Robur, medan räntekostnaderna är en stor utgift för 
banken. Ränterisken är den största marknadsrisken för en bank i och med att räntan är en stor 
och viktig post för en bank. 
 
Personalkostnader: Kostnader för personal är en stor kostnadspost för banken, därför tas den 
med som ett nyckeltal i rapporterna varje månad. 
 
IT: Detta är en av de största kostnadsposterna för banken. Det är bland annat kostnader för 
datasystem och Internetbank.  
 
I/K- tal: Intäkter i förhållande till kostnaderna. Detta är ett klassiskt nyckeltal för banker som 
alla inom bankbranschen talar om. Det skall helt enkelt vara med enligt traditionen inom 
banken, men det är också ett viktigt resultatmått.  
 
Resultat/årsarbetare: Mäter periodens resultat i förhållande till antalet årsarbetare. Ett viktigt 
mått som visar på effektiviteten i företaget.  
 
Volym tal 
 
Inlåning: Total volym på inlåningen under en period, samt förändringen specifikt för Robur. 
Ett viktigt mått för banken, då det är en förutsättning för bankens möjligheter till utlåning. En 
förändring av volymen påverkar självfallet hur stor förändringen av intäkterna blir. 
 
Utlåning: Volymförändring på utlåning under en period, samt förändringen specifikt för 
Spintab. Utlåningen är den största inkomstkällan för en bank. 
 
Lokalbankernas redovisning av räkenskaperna sammanställs av ekonomichefen och leder till 
en intern ranking av lokalbankerna. Rankingen delas upp med lika del (33 %) i var och en av 
de tre kategorierna; nyckeltal, aktivitet och kreditkvalitet. Den som i genomsnitt är bäst i de 
tre kategorierna för den undersökta månaden blir rankad etta och så vidare. Det finns  
diskussioner om vissa nyckeltal skall värderas högre än övriga, för att uppnå en mer relevant 
fördelning, men detta är inget som tagits i bruk ännu. (Åberg, 2003) 
 
Rankingen är egentligen inte till för att styra verksamheten utan ses inom organisationen som 
en övergripande avrapportering till huvudkontoret för att se hur lokalbankerna ligger till. Det 
innebär givetvis ändå att det är en kamp i det tysta, om vilken plats kontoret innehar på 
rankingen. Redovisningen från lokalbankerna leder i slutändan fram till att ekonomichefen 
sammanställer en resultaträkning för hela banken, för att utreda hur banken ligger till i 
jämförelse mot budget och mot utfallet året innan.  
 
Totalt sett kan vi sammanfatta ekonomistyrningen med att nyckeltalen varje månad ger en 
fingervisning om hur det går. Denna leder sedermera fram till en intern ranking av 
lokalbankerna och till sist även en resultaträkning för hela koncernen. 
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6.2 Problemdiskussion av det nuvarande styrsystemet  
 
Vi anser att budgeten bör klassificeras som modern, om hänsyn tas till Arwidis (1991) sju 
syften med budget. Anledningen till detta är att den relativa fokuseringen ligger kring 
processen mer än kring budgeten i sig. På Färs & Frosta blir budgeten ett åtagande genom att 
lokalbankscheferna deltar aktivt i utformandet och höjs ytterligare då belöningssystemet är 
kopplat till budgeten. 
 
Belöningssystemet är utformat som ett vinstutdelningssystem. Vinstdelning innebär att en 
enskild individs belöning normalt är knuten till hela företagets resultat och att alla får lika stor 
del oavsett hur mycket varje individ själv presterat (Baker et al, 1988). I fjor utgick 
belöningssystemet i Färs & Frosta från att dels resultatet skulle ligga i linje med budget och 
dels att de budgeterade in- och utlåningsmarginalerna skulle hållas. Om dessa båda mål 
uppnåddes utföll bonus. Kravet att budgeterat resultat skall hållas finns varje år medan det 
andra kravet ändras från år till år. Banken använder sig av vad Nilsson (1990) benämner som 
fonderad vinstdelning. 
 
Budget kan bli ett rent styrsystem om det får inriktningen att kontrollera de anställda. Inom 
Färs & Frosta anser de inte att budgeten har den funktionen. Banken har ändå diskuterat att 
införa rullande prognoser, men detta skulle leda till merarbete i och med att de då måste 
arbeta med prognoser under hela året. Budgeten utarbetas för närvarande under tre månader 
och sen är det prognoser varje kvartal och månadsrapporter som återstår. 
 
Banken anser att framtagandet av handlingsplanen är en del av budgeteringen, men detta 
arbete kan istället ses som en form av en prognos, där företaget känner av marknaden, 
eftersom det görs innan själva budgetarbetet startar. Handlingsplanen är ett bra sätt att förmå 
personalen på ledande positioner i hela organisationen att tänka framåt. Genom att både 
koncernledning och lokalbank gör en liknande handlingsplan blir den troligen lättare att 
acceptera även för de olika avdelningarna eftersom de har kunnat vara med och påverka. 
Budgeten gäller för ett år men grunden till den är den treåriga handlingsplan som hjälper till 
att få ett framåtriktat styrsystem. 
 
Företagets syn på budget och prognoser är enligt oss att de skall användas som ett slags 
signalsystem. Planeringen av och med budgeten är det primära. Det är detta arbete som är den 
stora poängen med hela processen. Systemen används också i viss mån för att kontrollera 
lokalbankerna i syfte att motverka alltför stora avvikelser. Banken använder alltså budgeten 
till viss del som ett ”rättesnöre” i och med att de både har ett varningssystem och förmågan att 
parera avvikelser genom en revidering av budgeten.  
 
Lokalbankerna utarbetar sina budgetar med hänsyn till några få direktiv uppifrån och sedan 
sker en förhandling mellan rörelsechef och bankchef. Rörelsechefen i sin tur har direktiv från 
koncernledningen som de inte vill frångå. Rörelsecheferna har en mycket viktig position i 
budgetarbetet. De arbetar mycket med sina respektive lokalbanker och vill hålla en god 
relation med dessa samtidigt som de inte vill svika ledningens förtroende. För hårda krav kan 
uppfattas som orimliga och svåra att uppnå. Detta kan i sin tur påverka relationen och 
motivationen mellan de inblandade. För låga krav kan i sin tur leda till att ledningen inte blir 
nöjd och kraven för lätta att uppnå. Därav uppnås inte en maximal prestation från de lokala 
bankerna. 
 
Även kommunikationen i budgetprocessen fyller ett stort syfte. Banken värdesätter att alla i 
organisationen skall vara delaktiga i budgetprocessen. Informationen kommuniceras fram och 
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tillbaka i företaget. Budgetprocessen inleds på ledningsnivå, fortsätter till lokalbankerna, 
tillbaka igen till ledningen och då inleds själva budgetarbetet, vilket i förlängningen ska leda 
fram till att varje enhet arbetar fram sin egen budget. Till sist sätts hela arbetet ihop till en 
gemensam budget för hela koncernen. Budgeten kan med andra ord sägas vara väl 
kommunicerad innan den fastställs. 
 
Uppföljningen är tungroterad, med tio lokalbanker och rörelsechefer som arbetar med vars 
fem lokalbanker. Rörelsecheferna skall styra sina respektive lokalbanker likadant, vilket kan 
bli ett problematiskt arbete då förutsättningarna för olika banker varierar. Den nuvarande 
organisationen är dock bara ett år gammal och kan därför förväntas fortlöpa smidigare 
efterhand. Ett annat problem med uppföljningen är att banken idag mäter för mycket, eftersom 
de inte riktigt vet vad de skall fokusera på. 
 
Eftersom banken har den strategi och mål som de har, bör det vara av intresse att mäta 
ickefinansiella nyckeltal på något sätt. Banken utför redan idag en del av dessa mätningar med 
ett års mellanrum. Problemen som vi ser ligger i att banken inte har integrerat mätningarna i 
den operationella styrningen. Några ickefinansiella nyckeltal för den interna styrningen 
existerar inte inom organisationen för tillfället. 
 
Då processen är det viktigaste med budgetarbetet för Färs & Frosta anser vi att ett styrkort är 
bättre på att lyfta fram själva processen än vad budget är. Att överge budgeten i framtiden har 
diskuterats men banken har inte kommit fram till något styrsystem som skulle vara bättre. Vi 
tycker därför att det skulle vara mycket intressant att utreda förutsättningarna för att 
implementera balanserade styrkort i deras organisation. 
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7. Konstruktion och analys av styrkort 
 
Det är teoriavsnittets framtagningsprocess som till största delen omarbetats till två mallar för 
Färs & Frostas två inriktningar: nyetablerade och etablerade kontor. Hela processen från 
inledningen i styrkortsarbetet till färdiga styrkort kan följas och vi visar i slutet av kapitlet 
hela styrkorten och analyserar dessa genom likheter och skillnader. 
 
 
Då vi tillsammans med banken utarbetade mallar för styrkorten i lokalbankerna valde vi att 
utgå från framtagningsprocessen som beskrevs i teoriavsnittet; BSC. Vi har dock inte helt följt 
de steg som Kaplan & Norton (1999) och Olve et al (1999) behandlar kompromisslöst, utan vi 
har mixat ihop en egen modell för att nå ett så gott resultat som möjligt utifrån våra 
begränsade resurser. Till exempel gick det inte att arbeta nära toppcheferna på grund av att 
banken skulle flytta sitt huvudkontor och var upptagna med detta utöver de vardagliga 
sysselsättningarna. Vi fick därför inrikta oss enbart på chefer på lägre nivåer.  

 
7.1 Definiera mätarkitekturen 
 
Vi ville utveckla olika mallar för styrkorten, eftersom vi såg ett problem i att målsättningarna 
var lika oavsett de olika kontorens förutsättningar. I banken såg vi två kategorier, 
nyetablerade kontor (Dalby) och etablerade (Hörby) och vi använde dessa två kontor för att 
utarbeta våra två mallar som sedermera kan anpassas till varje lokalbank i Färs & Frosta. I och 
med att Färs & Frosta är en så kallad Branch-banking organisation var det inte svårt att 
anpassa tanken till ett styrkort för respektive lokalbank och ett totalt koncernstyrkort.  
 
För att koppla samman respektive kontor med koncernen, som enligt Kaplan & Norton (1999) 
behövs för att de bådas målsättningar inte skall stå i motsats till varandra, valde vi att använda 
bankens uttalade vision och verksamhetsidé i utformningen av styrkorten. Verksamhetsidén 
bröts sedan ner och anpassades utifrån respektive kontors förutsättningar.  

 
7.2 Skapa enighet kring de strategiska initiativen 
 
Då vi ville utveckla BSC tog vi kontakt med ekonomichefen och hade ett första möte som gav 
oss bakgrundsmaterial, information om branschen och i viss mån även information om 
konkurrenter. 
 
Den första kontakten ledde till att ekonomichefen i samråd med rörelsecheferna (arbetar 
mellan staben och lokalbankerna) kom överens om två lokalbankschefer som var intresserade 
av att medverka i vår studie. De två lokalkontoren motsvarade våra önskemål om att det ena 
skulle vara etablerat och det andra skulle vara relativt nyöppnat. Vi intervjuade de två 
lokalbankscheferna och diskuterade sedan i ett eget syntesmöte vad som framkommit genom 
intervjuerna och hur vi fortsatt skulle lägga upp styrkortsarbetet. 
 
Vi använde sedan den insamlade informationen då vi utvecklade en preliminär lista på 
strategiska målsättningar, kritiska framgångsfaktorer, utfallsmått och drivandemått. Denna 
preliminära lista arbetade vi fram genom att använda bankens vision och verksamhetsidé (se 
nedan) som grund och fortsatte med att använda oss av delar av Olve et al:s (1999) ramverk.  
 
Färs & Frosta är ett tjänsteföretag som riktar stort fokus mot sina kunder vilket visar sig 
tydligt i den uttalade visionen. Visionen antyder att banken ska kunna erbjuda ett brett 
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sortiment av tjänster så att kunden inte ska behöva vända sig till någon konkurrent. Allt som 
kunden behöver ska Färs & Frosta kunna erbjuda. Som presenterats i BSC-kapitlet är det 
viktigt att hitta en balans mellan utfalls- och drivandemått. Med hänsyn till de skillnader i 
förutsättningar som föreligger mellan de två bankkontoren anser vi att vissa utfallsmått bör 
skilja mellan kontoren.   
 
Färs & Frostas vision lyder, som tidigare nämnts, ”att vara den enda bank du behöver”. 
Utifrån visionen har det inom organisationen arbetats fram en verksamhetsidé för att 
möjliggöra visionen. Verksamhetsidén lyder som följer: 
 

• Med trygghet och tradition som grundläggande värderingar ska vi ständigt utveckla 
oss och vår verksamhet.  

• Vi ska attrahera våra kunder med individuella helhetslösningar.  
• Vi ska med korta beslutsvägar verka på vår lokala marknad. 
• Vi ska arbeta för en långsiktig och personlig relation med våra kunder. 
• Vi ska tillsammans skapa stimulans och glädje i arbetet. 
• Långsiktig lönsamhet för oss och våra kunder är viktig. 

 
Källa: Färs & Frosta Sparbanks Årsredovisning 2002 
 
 

Utifrån ovanstående verksamhetsidé har vi tagit fram styrtal för de olika perspektiven som vi 
anser lämpa sig bäst för Färs & Frosta med avseende på vision, organisationsstruktur och den 
omvärld banken agerar i. Kaplan & Norton föreslår fyra perspektiv med reservation för ett 
eventuellt femte perspektiv. Under arbetets gång har det framkommit att Färs & Frosta inte är 
i behov av ett femte perspektiv. En av anledningarna till att vi väljer att begränsa det till fyra 
perspektiv ligger i att det redan idag mäts för mycket enligt representanter från banken. De 
fyra traditionella perspektiven som presenterades i teoriavsnittet är enligt oss tillräckliga för 
banken. Utifrån vision och verksamhetsidé är det relevant att använda perspektiven 
finansiellt, kund, process och lärande. Vid en närmare studie av verksamhetsidén står det 
klart att samtliga av dessa perspektiv också finns representerade. 

 
Nästa steg i utvecklandet av ett styrkort för banken är att med utgångspunkt i visionen och de 
olika perspektiven ta fram strategiska målsättningar för lokalbankerna. Vi vill således hitta de 
faktorer som vi tror är de viktigaste för att möjliggöra så att visionen kan uppnås. Efter att de 
strategiska målsättningarna utvecklats är det dags att identifiera kritiska framgångsfaktorer. I 
varje perspektiv återfinns ett antal kritiska framgångsfaktorer (KFF) som ligger till grund för 
olika utfallsmått, som i sin tur kan visa hur banken ligger till på det aktuella styrtalet. 
Utfallsmåtten kräver oftast också ett bakomliggande mått som hjälper till så att utfallsmåttets 
mål verkligen kan nås, detta är de drivande måtten. De båda måtten verkar i symbios med 
varandra, det vill säga utfallsmåtten klarar sig inte utan något som driver dem framåt och de 
drivande måtten fyller ingen funktion om de inte skall hjälpa till och resultera i något. Allting 
kan sägas vara en konstellation för att vara säkrare på att visionen verkligen uppnås genom 
företagets agerande. 
 
När vi var klara med preliminärlistan sändes den till de två kontorscheferna och 
ekonomichefen. Genom telefonintervju diskuterade vi styrkorten och utifrån dessa intervjuer 
kunde vi sedan förkasta eller stärka en del kritiska framgångsfaktorer och styrtal. Detta gav 
oss synpunkter som var värdefulla i det fortsatta arbetet med att utveckla styrkorten ytterligare 
och ökade även förståelsen för de svårigheter som fanns med att mäta vissa styrtal. 
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7.3 Välj ut och konstruera styrtal  
 
Målet i detta steg är att de styrtal som bäst fångar strategins innebörd väljs ut (Kaplan & 
Norton, 1999). För att göra det på bästa sättet valde vi att återigen sätta oss in i de två 
lokalbankernas problematik. Detta ledde till att vi utvecklade styrkorten nästan färdiga och 
vidarebefordrade dem till våra tre kontakter på Färs & Frosta. Deras synpunkter var värdefulla 
som en sista feedback på hur styrtalen tolkades av organisationen. Vårt mål och ambition med 
detta ”chefsseminarium” var att ansvaret för styrkortet skulle växa och att de involverade 
inom organisationen började fundera på styrkortet som ett styrverktyg. Att sätta upp mål som 
är utmanande var för oss tämligen svårt och därför inriktade vi oss inte på själva siffrorna i 
styrtalen, utan istället på vilka styrtal som skulle ingå i styrkorten. 
 
Vi kommer nedan att redovisa våra slutgiltiga styrkortsmallar under de fyra perspektiven: 
finansiellt, kund, process och lärande. Där Hörbykontoret representerar de mogna och väl 
rotade bankerna medan Dalbykontoret representerar de nyetablerade bankerna inom Färs & 
Frosta. 

 
7.3.1 Finansiellt perspektiv  
 
Enligt Kaplan & Norton (1999) har finansiella målsättningar och styrtal två syften att 
uppfylla, nämligen att definiera enhetens ekonomiska resultat och att fungera som referens för 
de målsättningar och styrtal som sätts upp i de tre återstående perspektiven. Samtliga mått och 
målsättningar inom de olika perspektiven ska ha en direkt eller indirekt koppling till 
målsättningar och mått inom det finansiella perspektivet och det är därför viktigt att de 
finansiella målen och måtten är relevanta för enhetens strategi. Strategi och finansiella styrtal 
kan enligt Kaplan & Norton (1999) variera kraftigt mellan enheter beroende på vilken fas i 
livscykeln som enheten befinner sig i. Dalby- och Hörbykontoret skiljer sig markant åt med 
hänsyn till livscykeln och kommer därför att tilldelas olika målsättningar och mått. 
 
Dalbykontoret 
 
Dalbykontoret är som tidigare nämnts ett kontor i sin linda som strävar efter att uppnå 
lönsamhet. I dagsläget har kontoret höga kostnader eftersom det hittills inte har arbetat upp en 
tillräckligt stor kundstock. En passande strategisk målsättning för Dalbykontoret anser vi 
därför vara att uppnå lönsamhet och utveckla den till långsiktig.  
 
Den första kritiska framgångsfaktorn för att uppnå målsättningen är en ökad omsättning. 
Dalbykontoret kan med fördel ta del av de erfarenheter och kunskaper som finns inom Färs & 
Frosta för att nå målsättningen. Ett lämpligt utfallsmått för en ökad omsättning är att mäta 
omsättningen per medarbetare, eftersom det nyetablerade Dalbykontoret karaktäriseras till 
stadiet växa (se 4.3.1). Kaplan & Norton (1999) föreslår att enheter inom detta stadium bör 
använda styrtal som visar på omsättnings- och försäljningsökningar för valda marknader, 
kundgrupper och/eller regioner. För att kunna möjliggöra att utfallsmåttets mål verkligen nås 
behövs även ett drivandemått. Drivaren ska fungera som bakomliggande orsak och som 
drivande mått för Dalbykontorets finansiella perspektiv används omsättningstillväxt. Enheter 
som befinner sig i tillväxtstadiet bör sträva efter att öka omsättningens produktivitet (Kaplan 
& Norton, 1999). 
 
En andra framgångsfaktor för kontoret anser vi vara att utnyttja bankens resurser till fullo. 
Som utfallsmått föll vi för ett av de traditionella styrtalen inom bankbranschen, nämligen 
intjäningsspridning, som mäter bankens in- och utlåningseffektivitet samtidigt som måttet 
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indikerar på hur konkurrenssituationen på marknaden ser ut. Med hänsyn till Dalbys situation 
om att vara nyetablerad bör det vara intressant att ta med ett mått i det finansiella perspektivet 
som visar hur konkurrensen på marknaden ter sig. Detta mått är även relevant i en eventuell 
mätning av resultatrisk eftersom det visar hur konkurrensen i företagets omvärld ser ut. Att 
identifiera kontorets konkurrensstyrka är en viktig del i ekonomistyrningen, för exempel se 
3.4.4 (Bascom, 1997). Vi funderade på att använda andelen av omsättning som härstammar 
från nya kunder men bankens representant ansåg att den praktiska tillämpningen satte stopp 
för måttets medverkan i styrkortet trots att måttet var intressant att studera. 
 
Under samma kritiska framgångsfaktor lade vi in ytterligare ett utfallsmått och valet föll på ett 
vanligt förekommande mått inom bankbranschen och som även används i den nuvarande 
styrningen, I/K-talet. Med tanke på att måttet redan existerar i organisationen samt att det är 
ett bra mått på lönsamhet anser vi att I/K-talet bör ingå i Dalbys finansiella perspektiv. Måttet 
är bra med tanke på orsak-verkan sambandet som ska finnas mellan övriga mått och det 
finansiella perspektivet eftersom det är enkelt att härleda andra styrtal till intäkter och/eller 
kostnader. För att bättre kunna utnyttja resurserna och uppnå målen för de två nämnda 
utfallsmåtten tog vi upp ett drivandemått som mäter risk. Kreditrisken kan vara lämpligt att 
mäta för att kontoret skall kunna balansera upp verksamheten och inte bli alltför benägen att 
bara låna ut, skaffa nya kunder och inte tänka på risken. Det krävs trotsallt inte att så stor 
andel av tillgångarna försvagas för att effekterna skall bli allvarliga för företaget. 
 
Samtliga mått, såsom utfalls och drivande, inom det finansiella perspektivet bör mätas 
månatligen. Vi anser det vara lämpligt att plocka fram dessa siffror varje månad även med 
hänsyn till Färs & Frostas inställning om att de idag mäter för mycket. Med dagens system 
borde en mätning av de finansiella styrtalen inte medföra några större bekymmer och ett 
införande av styrkort och nya system leder till att antalet mätningar ändock blir mindre. 
 
Strategisk målsättning: Att uppnå lönsamhet och utveckla den till långsiktig. 
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Ökad omsättning  Omsättning/medarbetare  Omsättningstillväxt 
 
Utnyttja bankens resurser  Intjäningsspridning  
 
   I/K-tal   Kreditrisk 
 
 
Hörbykontoret 
 
Hörbykontoret befinner sig i en marknadsdominerande ställning och då bör affärsstrategin 
vara i linje med Kaplan & Nortons mognadssituation. Med tanke på alla de mätningar som 
sker inom banken idag och den finansiella fokusering som finns är det enligt oss lämpligt att 
banken fortsätter att mäta en hel del inom det finansiella perspektivet tills de känner sig mer 
förtroliga till styrkortet. När de gör detta kan de säkert dra ner på frekvensen av mätningar i 
detta perspektiv och istället lägga fokus på de andra perspektiven som verkligen är 
anledningen till ett angenämt finansiellt resultat. Vi har utifrån ovanstående och bankens 
uttalade vision och verksamhetsidé fastnat för följande strategiska målsättning: Fortsatt 
lönsamhet med en långsiktig karaktär.  
 
Inför valet av kritiska framgångsfaktorer inspirerade Kaplan & Nortons figur 4.3.1 oss. 
Tanken var att KFF skulle innehålla den strategiska målsättningens budskap tillsammans med 
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viktiga aspekter som kommer att påverka bankens närmsta framtid. I styrtalen bör det vara av 
störst intresse för banken att inrikta sig på intjäningsförmågan. Eftersom banken kan sin 
marknad mycket väl tror vi intjäningsförmåga är av större vikt än riskaspekten. 
 
För den kritiska framgångsfaktorn lönsamhet valde vi utfallsmåttet I/K- tal, det vill säga 
intäkter i förhållande till kostnader. Detta är ett klassiskt styrtal inom banken som ”alltid” 
mätts och förtroendet för nyckeltalet är stort. Det är också ett styrtal som lämpar sig väl för en 
verksamhet som Hörby som måste vara lönsam och ha kontroll över kostnaderna. Talet mäts 
redan idag månatligen och bör så även göras i framtiden och fungera som ett övergripande 
styrtal. För att kunna förbättra utfallsmåttet har vi valt att lägga in ett drivandemått som gör att 
kontrollen på kostnaderna accelererar och gör att banken kanske till och med kan sänka sina 
driftskostnader, talet är kostnadsprocent. Det mäts genom att totala kostnader divideras med 
nettoresultatet, på så vis kan banken få reda på hur stora kostnaderna är i förhållande till 
nettoresultatet. Kostnadsprocenten är enligt Helveg-Ovesen (2003) viktigt att studera eftersom 
det ger bankledningen en fingervisning om hur väl de är rustade inför sämre tider och även 
hur mycket de kan skära i sin verksamhet. Den kritiska framgångsfaktorn lönsamhet kan 
enligt oss vara lämpligt att mäta varje månad. 
 
Vår andra KFF som är lämplig för Hörby är reducering av kostnader. För att kunna 
genomföra en kostnadsreduktion kan banken mäta resultat/årsarbetare, detta är liksom 
föregående utfallsmått ett styrtal som både är lätt att mäta och redan mäts inom 
organisationen. För ett bättre resultat på utfallsmåttet är en förbättrad kanalmix att föredra och 
innebär att banken skall försöka att öka försäljningen av de produkter som är billigare än 
andra att producera, exempelvis Internet betalning framför bankgiro, kortuttag istället för 
kontantuttag och även att kunderna betalar i affären med kreditkort istället för med kontanter. 
Lyckas banken med att förbättra drivaren så borde också ett förbättrat resultatet per 
årsarbetare uppnås. Mätningarna behöver inte ske lika ofta som i föregående framgångsfaktor 
utan en gång i kvartalet anser vi vara tillräckligt. 
 
Som en sista kritisk framgångsfaktor i det finansiella perspektivet valde vi utnyttjande av 
resurserna och detta skall uppnås genom att banken använder sig av utfallsmåttet avkastning 
på arbetande kapital. Styrtalet mäter effektiviteten i banken genom att det indikerar hur väl 
ledningen har förvaltat bankens egna kapital. Avkastningsmått är enligt Rose (1999) de bästa 
måtten för mindre banker att använda sig av då de vill utvärdera företaget eftersom mindre 
banker inte är börsnoterade kan de inte använda sig av mätningar på aktievärdet. Något 
drivandemått använder vi inte under denna framgångsfaktor eftersom om de andra 
perspektiven uppfylls på ett tillfredsställande sätt skall avkastningen på eget kapital också 
uppnå sitt mål. Eventuellt kan det på grund av att banker har relativt lite eget kapital vara 
aktuellt att också genomföra mätningar av risk, förslagsvis kreditrisken. Utfallsmåttet vi valde 
är enligt oss tillräckligt om Färs & Frosta mäter årligen.  
 
Strategisk målsättning: Fortsatt lönsamhet med en långsiktig karaktär.  
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Lönsamhet   I/K tal   Kostnadsprocent 
    
Reducering av kostnader  Resultat/årsarbetare Förbättrad kanalmix 
    
Utnyttjande av resurser  Avkastning på arbetande 

kapital  
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7.3.2 Kundperspektiv 
 
Färs & Frostas vision riktar stort fokus mot sina kunder. Visionen antyder att banken ska 
kunna erbjuda ett brett sortiment av tjänster så att kunden inte ska behöva vända sig till någon 
konkurrent, allt som kunden behöver ska banken kunna erbjuda. Enligt Kaplan & Norton ska 
kundperspektivet identifiera de kund- och markandssegment som banken verkar i och det är 
även viktigt att hitta en balans mellan utfalls- och drivandemått. Med hänsyn till de skillnader 
i förutsättningarna som föreligger mellan de två bankkontoren anser vi att vad som är viktiga 
framgångsfaktorer och styrtal bör till stor del skilja sig åt kontoren emellan.   
 
Dalbykontoret 
 
Dalby skall agera som en heltäckande bank trots den rådande konkurrensbilden och bör därför 
tänka på till exempel konkurrensfaktorer för banken, strategiska objekt och eventuellt också 
genomföra en marknadsanalys. Vi tog upp en del av dessa marknadsfaktorer i 3.4.5 och har 
även använt oss av något nyckeltal från det nämnda teoriavsnittet i kundperspektivet. Den 
strategiska målsättning som vi utarbetat för Dalbykontoret är delvis hämtad ifrån Färs & 
Frostas övergripande verksamhetsidé och kan formuleras som en långsiktig och personlig 
kundrelation utifrån en större marknadsandel.  
 
Vi är av uppfattningen att Dalbys största uppgift i dagsläget är att öka sin kundstock vilket 
lämpligen kan genomföras genom en förbättrad kundrelation. De kritiska framgångsfaktorer 
som växer fram ur den strategiska målsättningen är att erbjuda konkurrenskraft genom 
konkurrenskraftiga erbjudanden. Med tanke på Färs & Frostas vision föll det sig naturligt att 
inkludera ett mått i styrkortet som mäter hur många av bankens kunder som är helkunder. 
Redan vid definitionen av helkunder uppstod problem om vad som ska räknas som helkund. 
Är man helkund om man har villalån, lönekonto och pensionssparande i banken men ändå har 
fondsparande i en konkurrerande bank. Vid diskussion med bankens representanter framkom 
att banken strävade efter att öka andelen helkunder, men några ramar för vad som krävs för att 
en kund skall betraktas som helkund saknas. Faktum är att det är omöjligt att veta huruvida 
bankens kunder även har engagemang i konkurrerande banker eftersom sådan information är 
insynsskyddad. Måttet helkund är, enligt oss, oerhört intressant för banken att studera men 
förutsättningen är att tydliga ramar sätts upp för när kunden kan betraktas som helkund. Detta 
är dock något vi överlåter till banken att formulera. För att kunna uppnå konkurrenskraft valde 
vi istället att lägga in kundlönsamhetstalet resultat per kund. Om framgångsfaktorn uppfylls 
lär utfallsmåttets mål också påverkats och resultatet per kund bör mätas månatligen. 
 
Den andra framgångsfaktorn, en ökad kundstock, skall uppnås med hjälp av utfallsmått för 
marknadsandelar och kundvärvning. För Dalbykontoret är det relevant att bygga in styrtalet 
marknadsandel i styrkortet som ett utfallsmått och vid mätningen finns det en rad olika 
aspekter att studera. Eftersom Färs & Frosta strävar efter att ha så många helkunder som 
möjligt borde antalet helkunder av marknaden vara av intresse att mäta. Med hänvisning till 
ovanstående diskussion kring styrtalet helkunder är vi därför av uppfattningen att 
Dalbykontoret bör mäta sina marknadsandelar genom antalet kunder. Mätningar av 
marknadsandelar görs redan idag inom banken och medför därför inte några problem tekniskt 
sett för banken. För att uppnå den strategiska målsättningen är det viktigt för Dalbykontoret 
att locka till sig nya kunder och därför föll det sig naturligt att även lägga in styrtal med 
anknytning till kundvärvning i styrkortet. Kundvärvning mäts enkelt genom att även studera 
antalet nya kunder i banken. Ett alternativ som skulle vara intressant att mäta är 
reklamkostnaden per ny kund. Detta mått är dessvärre väldigt svårt att mäta i praktiken för 
Färs & Frosta eftersom det inte finns någon distinktion mellan vad som är reklam riktat till 
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nya respektive befintliga kunder. Under samarbetet med banken framkom att det inte var 
relevant att ta med måttet då reklamkostnaderna inte kunde separeras, vilket var synd 
eftersom styrtalet hade mätt marknadsföringens effekter. Båda utfallsmåtten mäter antal 
kunder vilket är av stor vikt för Dalbykontoret och vi anser därför att styrtalen bör mätas varje 
månad. 
 
Det drivande måttet för samtliga utfallsmått är undersökning av kundtillfredsställelsen och 
Kaplan & Norton (1999) har valt att dela in de drivande måtten i olika värdeerbjudanden. De 
värdeerbjudande som presenteras i teoriavsnittet och som passar bäst för Färs & Frosta med 
avseende på visionen är tjänstens egenskaper. Eftersom banken strävar efter att vara ”den 
enda bank du behöver” ligger det i naturen att erbjuda kunderna tjänster i samma nivå som 
den uttalade visionen. Tjänsternas egenskaper beaktas kring funktion, pris, kvalitet och tid. 
Utifrån dessa egenskaper kan ett drivande mått som mäter hur bankens tjänster upplevs av 
kunderna utvecklas. Variabler inom detta mått kan vara vilka olika funktioner banken 
erbjuder tjänster inom, prisnivå och kvalitet. Det är därför av intresse att mäta 
kundtillfredsställelse som ett drivande mått eftersom en hög tillfredsställelse är en 
förutsättning för att öka markandsandelarna på såväl ett kortsiktigt som långsiktigt plan. 
Kaplan & Norton (1999) föreslår att mätningarna sker i form av enkätundersökningar gärna 
utformade av extern part. Färs & Frosta har i år mätt ickefinansiella nyckeltal i form av en 
human- och marknadskapitalundersökning där både personal och kunder medverkade och 
uttalade sig om banken. Dessa undersökningar har dock inte, enligt oss, integrerats i den 
interna styrningen. Vi är därför av uppfattningen att förutsättningarna för en mätning av 
kundtillfredsställelse finns inom företaget och den är även av stort intresse att inkludera i 
styrkortet. Ett införande av detta mått får enligt oss effekten att möjligheterna att uppnå det 
strategiska målet ökar, eftersom en ökad kundtillfredsställelse har en positiv inverkan på både 
kundlönsamheten och marknadsandelarna.  
 
Vad gäller frekvensen i mätningarna av det drivande styrtalet inom kundperspektivet är vi av 
uppfattningen att enkätundersökningar är resurskrävande och bör därför endast utföras på 
årsbasis. 
 
Strategisk målsättning: En långsiktig och personlig kundrelation utifrån en större 
marknadsandel.  
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Konkurrenskraft  Resultat/kund Undersökning av
     kundtillfresställelsen 

 
Öka kundstock  Antal kunder Undersökning av
     kundtillfresställelsen 
 
   Antalet nya kunder Undersökning av
     kundtillfresställelsen 
 
 
Hörbykontoret 
 
Hörbykontoret står inför helt andra utmaningar än vad Dalbykontoret gör eftersom kontoret i 
dagsläget har en markandsandel på cirka 70 % och för Hörbykontorets del gäller det att vårda 
befintliga kunder för att inte tappa markandsandelar. Därför kom vi fram till följande 
strategiska målsättning för kundperspektivet: långsiktig och personlig kundrelation utifrån en 
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bibehållen marknadsandel. Denna bröts sedan ner i tre stycken kritiska framgångsfaktorer, 
utfallsmått och en gemensam drivare för samtliga tre utfallsmått. 
 
Den första kritiska framgångsfaktorn är att bibehålla den nuvarande kundbasen, den höga 
procentuella marknadsandelen måste dock bearbetas aktivt. Kunder går bort, flyttar med mera 
så banken måste vara aktiv även inom kundvärvningen och se över marknaden efter kunder 
med tillväxtpotential. Eventuellt bör styrtalet också kompletteras i form av något risktal. Vi 
valde dock att endast ta med marknadsandel i styrkortet och hoppas att uppmaningen är 
tillräcklig. Marknadsandelen valde vi att mäta som antalet kunder och styrtalet bör enligt oss 
mätas kvartalsvis. Hörby är också medvetet om detta då de har det höga målet att vara med i 
tre av fyra husaffärer inom kommunen och på så vis knyta till sig kunder som troligen förblir 
kunder för en lång period. Det är alltså av stort intresse att kontrollera inflyttningen till 
kommunen och arbeta upp en god kontakt med mäklarna på orten.  
 
Framgångsfaktorn rätt tjänst till rätt kund anser vi också vara av stor vikt för kontoret 
eftersom det påverkar kunden på ett positivt sätt om bankens personal kan erbjuda rätt tjänst 
till kunden. Det torde vara av intresse för kunden att slippa information om en massa tjänster 
som inte intresserar kunden i fråga. Utfallsmåttet för denna KFF är resultat/kund och är ett 
mått som mäter kundlönsamheten. Det är viktigt att banken är försiktig med att vara allt för 
hård i bedömningen av nya kunder i det inledande skedet eftersom intjäningsmöjligheterna på 
nya kunder är marginell till att börja med samtidigt som banken måste tänka på 
tillväxtpotentialen som finns hos en ny kund. Det nämnda utfallsmåttet anser vi vara lite av 
det övergripande måttet inom kundperspektivet och bör därmed mätas varje månad. 
 
Den sista och mycket viktiga framgångsfaktorn ur kundsynpunkt är att öka kundernas 
tillfredsställelse. Nöjda kunder är oftast lönsamma kunder och med tanke på verksamhetsidén, 
om långsiktig lönsamhet för båda parter, är det av stor vikt att behandla kunderna väl. Vårt 
förslag på ett utfallsmått för kundtillfredsställelsen är att mäta ökningen av antalet 
helkunder. Banken är dock som tidigare diskuterats tveksamma till hur helkund skall 
definieras, vi ser inte problemet som särskilt komplicerat. Banken vet vilka tjänster de har att 
erbjuda, vad kunder oftast innehar och kostnaden för de olika tjänsterna. De skall då ”bara” 
konstruera en lista där olika personer definieras som helkunder i differentierade fack och 
eventuellt även ha med begreppet halvkund. Arbetet med att varje kund ska bli helkund 
förenklas av att kunderna sorteras in i olika fack och banken vet då i stora drag vilka tjänster 
som skall erbjudas åt respektive kund. Det kan vara lämpligt att dela in styrtalet i privat- och 
företagsmarknad.   
 
Drivare för de tre nämnda utfallsmåtten är undersökning av kundtillfredsställelsen, som mäts 
genom kundenkäter och utifrån enkätundersökningarna får banken årligen reda på hur bra de 
är på att vårda sina kunder. Ur enkäterna skall banken kunna få ut information om vad 
kunderna tycker om varornas/tjänsternas egenskaper, den upplevda kundrelationen och hur 
bankens rykte och image upplevs. Om kundenkäterna är väl utformade ger de bra information 
om samtliga av de nämnda områdena och banken täcker mycket väl in måtten ur drivar 
synpunkt i kundperspektivet. Kundenkäter kan genomföras på en mängd olika sätt, men enligt 
Kaplan & Norton (1999) är det bäst om de genomförs av en extern part. För att spara in 
resurser kan det även vara lämpligt att samordna dessa undersökningar kontoren emellan, då 
de genomförs en gång per år.  
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Strategisk målsättning: Långsiktig och personlig kundrelation utifrån en bibehållen 
marknadsandel. 
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Bibehållande av nuvarande kundbas Antalet kunder Undersökning av  
     kundtillfredsställelsen 
 
Rätt tjänst till rätt kund  Resultat/kund Undersökning av  
     kundtillfredsställelsen 
   
Öka kundernas tillfredställelse Antalet helkunder Undersökning av  
     kundtillfredsställelsen 

 
 
7.3.3 Processperspektiv 
 
För att det ska vara möjligt att uppnå de strategiska mål som satts upp inom de finansiella och 
kundperspektiven krävs det att enheterna har väl fungerande processer. Vid framtagandet av 
strategiska mål och mått för processperspektivet bör därför redan uppsatta kund- och 
finansiella mål ligga som grund. Genom detta arbetssätt förvissar enheterna sig om att de 
processer som har störst inflytande på finansiellt- och kundperspektivet är de processer som 
fokuseras inom processperspektivet. Effektiva processer har fått allt större uppmärksamhet 
och är ett av de viktigaste konkurrensmedlen idag. Det är dock viktigt att planeringsprocessen 
hålls enkel eftersom överambitiösa och för avancerade planeringssystem ofta tenderar att bli 
en börda istället för ett effektivt verktyg i verksamhetsstyrningen (Bascom, 1997). Kaplan & 
Norton (1999) har utvecklat en generell värdekedja som beskriver vägen från ett identifierat 
kundbehov till ett tillgodosett kundbehov (se 4.3.3). Vi har vid framtagandet av mål och mått 
för processperspektivet haft ambitionen att arbeta efter denna värdekedja. 
 
Dalbykontoret 
 
Utifrån Färs & Frostas uttalade verksamhetsidé har en strategisk målsättning formulerats och i 
processperspektivet blev den att få en effektiv process som genom system och medarbetare ska 
medföra korta beslutsvägar.  
 
Den kritiska framgångsfaktor som faller sig naturligt är framförallt att banken förstår sina 
kunder. Detta är en grundläggande förutsättning i arbetet med att skapa en effektiv process. I 
strävan efter kundförståelse är det av intresse att mäta handläggningstiden. I teoriavsnittet 
redogjordes för hur en bank förkortade sin handläggningstid för bostadslån från 26 dagar till 
15 minuter. För Dalbykontoret som har en väldigt stark aktör som konkurrent kan 
handläggningstiden vara ett konkurrensverktyg i kampen om marknadsandelar. 
 
Vi är också av uppfattningen att det är viktigt att kombinera rätt tjänst med rätt kund, vilket 
blev den andra kritiska framgångsfaktorn. Om banken har tillräcklig information om sina 
kunder behöver de inte distribuera samtliga tjänster till varje kund och kan därigenom 
effektivisera processen. Vi är även av uppfattningen att kundernas tillfredsställelse ökar 
genom att istället för att bli överöst med erbjudanden som saknar relevans för dem erbjuds de 
tjänster som han/hon är i behov av. Exempelvis uppskattar nog pensionärer att bli informerad 
om skatteföredelaktiga sparanden till barnbarn istället för information om fördelaktiga 
villalån. För att mäta om banken kombinerar rätt tjänst med rätt kund kan måttet 
försäljning/rådgivning användas. En ökning av försäljningen av tjänster per rådgivning 
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indikerar på att processen blivit effektivare och att kundkännedomen ökat. För Dalby är detta 
mått viktigt eftersom banken befinner sig i en tillväxtfas med stark fokusering på lönsamhet, 
men även med tanke på att hög kundkännedom är ett viktigt verktyg mot konkurrerande 
aktörer på marknaden. 
 
För att öka förståelse och kännedom om kundernas behov läggs måttet rådgivningseffektivitet 
in i styrkortet som ett drivandemått för båda utfallsmåtten. Rådgivningseffektivitet mäts 
genom antalet rådgivningar med informationsuttömning av kunden där informationen lagras i 
en databas. Eftersom det i många fall både i tillvägagångssätt och för rådgivare skiljer sig 
mellan privat- och företagsmarkanden har vi valt att dela upp måttet i privat och företag. 
Under kontakterna med bankens representanter framkom dock att tillvägagångssättet inte 
skiljde sig nämnvärt åt mellan privat- och företagsrådgivning men med tanke på skillnaderna 
mellan tjänster samt att rådgivarna är specialiserade på ett område valde vi att ändå dela upp 
rådgivningseffektiviteten. Sparbanken Syd vars förutsättningar i stora drag kan liknas med 
Färs & Frostas har i sitt styrkort gjort samma uppdelning med gott resultat. 
 
Väl fungerande processer är en viktig ingrediens för att uppnå det finansiella- respektive 
kundperspektivet och det kan därför vara av intresse att utföra mätningar av styrtalen inom 
processperspektivet med samma frekvens som de finansiella talen (månatligen). Med hänsyn 
till en eventuell för hög belastning av mätningar kan frekvensen reduceras till kvartalsvis, det 
bör dock beaktas att det kan vara problematiskt att korrigera för mindre väl fungerande 
processer och därför är månatliga mätningar att föredra. 
 
Strategisk målsättning: En effektiv process som genom system och medarbetare ska medföra 
korta beslutsvägar.  
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Kundförståelse  Handläggningstid Rådgivningseffektivitet 
 
Rätt tjänst till rätt kund  Försäljning/rådgivning Rådgivningseffektivitet 
 
 
Hörbykontoret 
 
Processperspektivet skall underlätta så att både kund målen och de finansiella målen kan 
uppnås och den strategiska målsättningen som vi valde var att banken skall uppnå en process 
som genom effektiva system och medarbetare genererar fördelar för kunderna. Bland annat 
vill banken bilda en långsiktig och personlig relation med kunderna. De framgångsfaktorer 
som vi utarbetat följer figur 4.3.3 som vi redovisade i BSC teorin om processperspektivet och 
innebär att vi går från att identifiera ett kundbehov, utveckla processen och på så sätt 
tillgodose kundbehovet. Måtten i processperspektivet har generellt sett visat sig vara baserade 
på kostnader, kvalitet, flöde och tid (Kaplan & Norton, 1999). 
 
Den första kritiska framgångsfaktorn är att: förstå våra kunder, vilket är A och O i en 
verksamhet. Om ett företag inte förstår sina kunder är det tämligen svårt att uppnå goda 
marginaler. Banken uttryckte att det viktigaste och bästa sättet att få information om kunden 
är när en diskussion med kunden inträffar. Vårt mål var att finna styrtal som kunde mäta detta 
på något sätt. Vårt val föll på rådgivningseffektiviteten, uppdelat på både privatmarknad och 
företagsmarknad, och skall mätas genom att använda antalet rådgivningar där informationen 
lagras som drivandemått. Genom detta styrtal mäter banken kundernas önskemål och det 
borde resultera i ett högre utfall för utfallsmåttet försäljning per rådgivning, eftersom om 
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bankens rådgivare lagrar mer information om kunderna ökar förståelsen för vad kunderna vill 
ha och en högre omsättning på sålda tjänster uppkommer. Utfallsmåttet ser vi lite som ett 
övergripande styrtal för processperspektivet och tycker att det skulle var önskvärt att mäta 
talet varje månad. 
 
Efter att den första framgångsfaktorn identifierat kundbehovet hjälper en förbättrad process-
kvalitet till så att den interna processen förbättras och att rådgivarna blir bättre på att 
kombinera ihop rätt tjänst med rätt kund. Detta valde vi att mäta genom utfallsmåttet 
procentuell omsättning från nya produkter som lämpligen kan mätas kvartalsvis genom att 
använda samma drivare som för det första utfallsmåttet, nämligen rådgivningseffektiviteten. 
Utfallsmåttet visar hur bra banken är på att sälja nya produkter och det poängterar också att 
det är viktigt med ett differentierat och flexibelt kundbemötande. 
 
Den avslutande framgångsfaktorn i processperspektivet är att uppnå en effektiv service. Detta 
innebär att det är denna faktor som skall se till så att kundbehovet blir tillgodosett och detta 
mäts genom styrtalet tid/problem. Utfallsmåttet innebär att företaget mäter den tid det tar 
från att ett fel upptäckts tills det att personalen lyckats lösa problemet och måttet kan 
lämpligen undersökas per halvår.   
 
Strategisk målsättning: Process som genom effektiva system och medarbetare genererar 
fördelar för kunderna.    
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Förstå våra kunder  Försäljning/rådgivning Rådgivningseffektivitet
     
Förbättra processkvaliteten % omsättning från  Rådgivningseffektivitet 

nya produkter  
    
Effektiv service  Tid/problem 

 
 
7.3.4 Lärandeperspektiv 
 
Lärandeperspektivet ligger till grund för de tre övriga perspektiven eftersom det är enhetens 
kompetens och prestanda som är avgörande för om de strategiska mål som satts upp under de 
andra perspektiven kan nås. Det har blivit alltmer populärt att satsa på medarbetarkompetens 
vilket bland annat visar sig i diskussionen kring att ta upp medarbetarkompetens i 
balansräkningen. Enligt Kaplan & Norton (1999) är det viktigt att satsa på medarbetarna 
eftersom en eventuell negativ effekt inte visar sig på kort sikt utan oftast då det redan är för 
sent. Vi har vid utformningen av styrtal för lärandeperspektivet utgått från Kaplan & Nortons 
schema över lärandestyrtal som presenterades i teorikapitlet (se 4.3.4). Det är i 
lärandeperspektivet som en del av de begränsningar och hot som finns inom finanssektorn 
korrigeras bort. En del svagheter är till exempel dåliga styrningssystem, för dålig uppdatering 
av teknologin och annat som kan begränsa bankens strategiska val. Det är därför viktigt med 
en välgenomförd planering för att kunna minimera hoten. 
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Dalbykontoret 
 
Återigen har vi hämtat inspiration från verksamhetsidén vid utformandet av den strategiska 
målsättningen och för Dalby blev resultatet att utveckla bankens långsiktiga kompetens för 
medarbetare, teknologi och harmonisering av verksamheten.  
 
För att nå målsättningen krävs en del kritiska framgångsfaktorer och den första i 
lärandeperspektivet är en uppgradering av medarbetarnas kompetens. Denna skall uppnås 
genom att antalet utbildningstimmar per anställd mäts. Ett högt antal lärandetimmar pekar 
på att det inom enheten finns ett gott lärandeklimat vilket är nödvändigt för arbetet med 
utvecklingen av bankens långsiktiga kompetens. Med hänsyn till de övriga perspektiven är det 
grundläggande att ha välutbildad personal för att uppnå en effektiv process, förbättrad 
kundrelation och därigenom också en ökad grad av lönsamhet.  
 
Det är dock farligt att enbart fokusera på ny kompetens eftersom det finns en risk att banken 
då förlorar viktig och svårersättlig kompetens som redan finns inom organisationen. Vid 
kontakt med representanter från banken framkom att det finns ett stort antal anställda som är 
födda på 40-talet och därmed snart går i pension. Dessa äldre människor sitter inne med 
enormt mycket kunskap som banken bör ta tillvara på innan de lämnar organisationen. Det 
finns idag ingen metod för att bevara kompetensen och representanten för Dalbykontoret 
ansåg att en tydlig dokumentation var ett medel för att bekämpa kompetensflykten. Det är 
dock praktiskt svårt att mäta graden av dokumentation. Utbildningstimmar/anställd kan med 
fördel mätas och utvärderas på årsbasis beroende på att kurser och dylikt kan ligga utanför 
bankens regi och därigenom påverka hur ofta och när utbildningar sker.  
 
Ett generellt drivandemått är strategisk kompetens som mäter kvoten mellan framtida behov 
och befintlig kompetens i termer av kunskaper, färdigheter samt attityder. Måttet talar om hur 
väl enheten är rustad i fråga om kompetens inför framtiden och var ökade 
kompetensinvesteringar behöver göras. Vi har valt att dela upp måttet strategisk kompetens i 
personal och system för att skilja de två kompetensområdena åt. Måttet fungerar likadant 
inom båda områdena och det är minst lika viktigt med kompetenta system som med 
kompetent personal. Med strategisk kompetens inbyggt i styrkortet ges ett drivandemått till 
utfallsmåttet utbildningstimmar/anställd och även en drivare för att nå den andra kritiska 
framgångsfaktorn, informationstillgång. Styrtalet strategisk kompetens för såväl system som 
personal bör mätas på halvårsbasis. Med dagens flöde av nya tekniker och system kan det 
anses att dessa tal bör mätas mer frekvent men på grund av komplexiteten i framtagandet av 
styrtalet är det lämpligare att mäta en gång i halvåret. 
 
Den sista framgångsfaktorn som vi valde var ett positivt lärandeklimat och som tidigare 
nämnts är det viktigt att skapa ett klimat så att personal trivs och ges möjlighet till utveckling. 
För att mäta klimatet i företaget har måttet personalomsättning lagts in i styrkortet och en 
hög personalomsättning visar på brister i personalens miljö. Personalomsättning är enkelt och 
inte så resurskrävande att mäta och kan därför med fördel genomföras varje månad.  
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Strategisk målsättning: Att utveckla bankens långsiktiga kompetens för medarbetare, 
teknologi och harmonisering av verksamheten.  
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Ökad kompetens  Utbildning tim./anställd Strategisk kompetens 
 
Informationstillgång    Strategisk kompetens 
 
Positivt lärandeklimat  Personalomsättning 
   
 
Hörbykontoret 
 
Om Färs & Frosta skall kunna vara den enda bank kunden behöver är det en absolut 
förutsättning att personalen har adekvat utbildning. Banken är överlag väldigt mån om sina 
medarbetare och hindrar aldrig någon anställd från att gå en utbildning och ordnar även en hel 
del internutbildningar, dock finns det ett problem med hur kompetensen tas tillvara. För att de 
andra perspektiven skall kunna uppnås är det ett absolut villkor att personalen har den rätta 
kompetensen annars syns det tydligt i resultatet. Problemet är att det tar ganska lång tid innan 
problemet upptäckts, men det är värt att lägga resurser på personalen då det höjer 
konkurrensförmågan för banken. Den strategiska målsättningen blev att bankens långsiktiga 
kompetens ökas genom en kontinuerlig utveckling av medarbetare, teknologi och harmon-
isering.  
 
Personalens vikt för företagets framtid har på senare tid fått större fokus och idag är en 
uppgradering av medarbetarnas kompetens en nödvändighet i alla led inom verksamheten. 
Som utfallsmått för denna framgångsfaktor valde vi omsättning/medarbetare för att kunna 
mäta medarbetarnas produktivitet. För att kunna driva på utfallsmåttet behövs också ett 
drivandemått som hjälper medarbetarna att öka omsättningen. Detta drivande styrtal är 
strategisk kompetens och det mäter kvoten mellan framtida behov och befintlig kompetens. 
Strategisk kompetens är lämpligt för banken att mäta eftersom det hjälper till så att rätt 
medarbetare får den utbildning han/hon behöver för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och 
det stärker även bankens framtida konkurrensförmåga.  
 
Bankens andra framgångsfaktor informationssystemens prestanda är av stor betydelse för att 
många styrtal i styrkortet överhuvudtaget skall kunna mätas. Informationssystem skall ses 
som en investering inte som en kostnad (Bascom, 1997). En lämplig drivare för att se efter 
systemen är att studera andelen teknologikostnader av omsättningen som också är en 
konkurrensfördel på dagens marknad. Banken har idag mycket höga IT-kostnader och det är 
av stor vikt att se över att systemen verkligen är de bäst lämpade. Teknologiutvecklingen är 
ett område med mycket stor omsättning av produkter och behöver kontinuerligt ses över. 
Utfallsmåttet som vi föreslår är personaltillfredsställelse som mäts genom årliga 
enkätundersökningar. 
 
Den sista kritiska framgångsfaktorn i lärande perspektivet är mycket viktig med tanke på den 
grundläggande idén om att skapa glädje och stimulans i arbetet. Denna KFF är medarbetarnas 
motivation och mäts bäst genom utfallsmåttet som också användes ovan, 
personaltillfredsställelse. I enkäten kan frågor om förslag på förbättringar ställas och ur 
utfallet skall ledningen kunna dra slutsatser om bland annat personallojaliteten och aktiviteten 
hos personalen.  
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Vi är av uppfattningen att lärandeperspektivet överlag är mer inriktat på lång sikt än vad de 
övriga perspektiven är och att det därför inte är av större intresse att mäta varje månad. 
Personaltillfredsställelsen bör mätas en gång om året medan omsättningen per medarbetare 
kan undersökas dubbelt så ofta på ett år, det vill säga en gång i halvåret. 
 
Strategisk målsättning: bankens långsiktiga kompetens ökas genom en kontinuerlig utveckling 
av medarbetare, teknologi och harmonisering.  
 
KFF   Utfallsmått  Drivande mått 
Uppgradering av medarbetarnas  Omsättning/medarbetare Strategisk kompetens 
kompetens  
   
Informationssystemens prestanda Personaltillfredsställelse Andelen teknologi- 

kostnader av 
omsättningen  

 
Medarbetarnas motivation  Personaltillfredsställelse  
 
 
7.4 Upprätta en genomförandeplan 
 
Genomförandeplanen skall enligt Kaplan & Norton (1999) bestå av, hur styrkorten knyts till 
databaser och informationssystem. Vår kunskap om databaser och informationssystem är 
säkerligen betydligt mindre än vad Färs & Frostas är, men eftersom Föreningssparbanken 
arbetar med styrkort har de säkert lämpliga system som Färs & Frosta kan köpa in. Olve et al 
(2003) nämner att det finns över ett hundra mjukvarusystem för balanserade styrkort i handeln 
idag, detta borde lugna den oro som finns inom banken, för att klara av att mäta vissa av de 
mått som tagits med i styrkorten.  
 
För att få en effektiv uppföljning kan banken plagiera FSB: s modell för uppföljning som vi 
anser vara pedagogisk och bra (se figur 5.2.1.1). Vi vill också ge Färs & Frosta förslaget att 
överge budgeten som styrverktyg. Budgeten anser vi tillhöra det förlegade och vår uppfattning 
är att den utan problem skulle kunna ersättas av BSC i kombination med den benchmarking, 
som banken redan arbetar med idag. Fortsätter banken att utarbeta handlingsplaner på både 
lokal- och koncernnivå på samma noggranna sätt som de gör idag så räcker säkerligen detta 
för att kunna veta var fokus skall ligga och vilka styrtal som skall ingå i styrkorten de 
kommande åren. Detta tillsammans med benchmarking borde borga för en fortsatt lönsam 
utveckling för banken. 
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7.5 Sammanställning av styrkorten  
 
Dalbykontorets styrkort 
 
Perspektiv Strategisk 

Målsättning 
Kritiska 
framgångsfaktorer 

Utfallsmått 

Finansiellt Att uppnå lönsamhet och utveckla den 
till långsiktig 

Ökad omsättning 
Utnyttja bankens resurser 

Omsättning/medarbetare 
Intjäningsspridning 
I/K-tal 

Kund En långsiktig och personlig 
kundrelation utifrån en större 
marknadsandel 

Konkurrenskraft 
Ökad kundstock 

Resultat/kund 
Antalet kunder 
Antalet nya kunder 

Process En effektiv process som genom system 
och medarbetare ska medföra korta 
beslutsvägar 

Kundförståelse 
Rätt tjänst till rätt kund 

Handläggningstid 
Försäljning/rådgivning 

Lärande Utveckla bankens långsiktiga 
kompetens för medarbetare, teknologi 
och harmonisering av verksamheten 

Ökad kompetens 
Informationstillgång 
Positivt lärandeklimat 
 

Utbildnings tim./anställd 
 
Personalomsättning 

 
 
 Figur 7.5.1 Dalbykontorets styrkort 
 
 
Hörbykontorets styrkort 
 
Perspektiv Strategisk 

Målsättning 
Kritiska 
framgångsfaktorer 

Utfallsmått 

Finansiellt Fortsatt lönsamhet med en långsiktig 
inriktning 

Lönsamhet 
Reducering av kostnader 
Utnyttja bankens resurser 

I/K-tal 
Resultat/årsarbetare 
Avkastning på arb. kap. 

Kund Långsiktig och personlig kundrelation 
utifrån en bibehållen marknadsandel 

Bibehålla kundbasen 
Rätt tjänst till rätt kund 
Ökad kundtillfredsställelse 

Antalet kunder 
Resultat/kund 
Antal helkunder 

Process En process som genom effektiva 
system och medarbetare genererar 
fördelar för kunderna 

Förstå kunderna 
Förbättrad processkvalitet 
Effektiv service 

Försäljning/rådgivning 
% omsätt. från nya prod. 
Tid/problem 

Lärande Bankens långsiktiga kompetens ökas 
genom en kontinuerlig utveckling av 
medarbetare, teknologi och 
harmonisering 

Ökad arbetarkompetens 
Info. Systemens prestanda 
Medarbetarnas motivation 

Omsättning/medarbetare 
Personaltillfredsställelse 
Personaltillfredsställelse  

 
 
 Figur 7.5.2 Hörbykontorets styrkort 
 
 
Som figurerna ovan visar så skiljer sig styrtalen åt mellan de olika lokalbankerna. Tanken 
bakom styrtalen har varit att anpassa efter respektive banks situation. Med hänsyn till en 
sammanslagning av de båda undernivåerna till ett styrkort på koncernnivå återfinns vissa 
styrtal i båda styrkorten. Dessutom har vi tagit med en del styrtal som ingår i en generell 
benämning av styrkort och därmed kan det sammanställas under den generella termen i det 
totala styrkortet. Ett exempel är antal kunder, de utförs på olika sätt på de två kontoren men 
båda är till för att mäta marknadsandelen och då kan denna term användas i koncernstyrkortet.  
 
Den största skillnaden kontoren emellan är att de befinner sig i olika livscykelfaser, det vill 
säga deras förutsättningar är väldigt olika. Dalby befinner sig i fasen växa medan Hörby 
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verkar i en fas av mognad och därför är det självklart att prioriteringen skiljer sig åt. Dessa 
skillnader i förutsättningar avspeglas i samtliga perspektiv dock med varierad omfattning. 
 
Som tidigare nämnts är Dalbykontoret nyetablerat och befinner sig på en markand som 
präglas av en dominerande konkurrent. I denna fas är därför lönsamhet och en ökad kundstock 
viktigt att prioritera. Hörbykontoret befinner sig, i raka motsatsen till Dalby, i en situation av 
markandsdominans där prioriteringarna ligger på att bibehålla lönsamheten och reducera 
kostnader. Likheter finns också och de består av att båda kontoren har lönsamhet som en 
framgångsfaktor, dock av olika karaktär, Dalby vill uppnå lönsamhet och göra den långsiktig 
medan Hörby vill ha en fortsatt långsiktig lönsamhet. En gemensam nämnare för de båda 
kontoren är I/K-talet, detta är ett tal som banken uttalat ville inkludera i styrkorten. Mellan 
övriga styrtal och de bådas styrkort är variationen stor, mest på grund av de grundläggande 
förutsättningarna för kontoren. 
 
Förutsättningarna påverkar också kundperspektivets innehåll. Dalby måste växa för att kunna 
nå en större marknadsandel och även för att kunna nå en långsiktig lönsamhet. Hörby i sin tur 
måste arbeta aktivt för att bibehålla sin marknadsandel och långsiktiga lönsamhet. Detta 
medför att bankerna arbetar på lite olika sätt men en del likheter i form av samma styrtal finns 
ändå. Till exempel så skall båda kontoren i vår utformning ha med styrtal som antal kunder 
och resultat/kund i kundperspektivet. En annan likhet är att båda kontoren utnyttjar 
undersökningar av kundtillfredsställelsen som drivare för att nå de valda utfallsmåttens mål. 
 
I processperspektivet är det mer likheter kontoren emellan redan i de strategiska 
målsättningarna, båda kontoren strävar efter en process som förbättrar systemen och 
medarbetarna. Detta är ganska naturligt, för utan en effektiv process blir det svårt för Dalby 
att öka sin marknadsandel och uppnå en långsiktig lönsamhet. Det samma gäller för Hörby, 
utan ett effektivare system och medarbetare blir det komplicerat att bibehålla 70 % av 
marknaden och den lönsamhet de innehar idag. Båda kontoren använder samma drivare 
nämligen rådgivningseffektivitet som innebär att informationen som rådgivaren får vid 
kundmötet lagras och kan på så sätt användas i framtiden. Det finns skillnader även i detta 
perspektiv men de representerar ändå delvis likartade framgångsfaktorer som att förstå 
kunderna, sälja nya produkter och nå en bättre service.  
 
Målsättningen för båda kontoren är att beröra medarbetarna, teknologi och harmoniseringen 
och detta avspeglar sig även i framgångsfaktorerna. Skillnaden är att Dalby benämner 
harmoniseringen som ett positivt lärandeklimat medan Hörby valt att kalla det för 
medarbetarnas motivation. Ytterligare en skillnad är att Hörby är ett betydligt större kontor 
som kanske behöver undersöka personaltillfredsställelsen genom enkäter, medan Dalby kan 
göra detta genom personliga samtal och istället satsa resurserna på mer utbildning för de 
anställda. Det är mycket viktigt att hitta det vinnande konceptet i detta perspektiv eftersom det 
är avgörande för hur de övriga perspektivens styrtalsmål kommer att uppnås eller inte. 
 
Totalt sett ser vi att det på grund av de olika förutsättningarna är störst skillnader i de 
finansiella perspektiven och i kundperspektiven. De två lokalbankerna präglas dock inte 
enbart av skillnader utan det finns även likheter som bör tas tillvara. Båda bankerna använder 
sig av samma rutiner och system. Detta medför mindre skillnader mellan bankerna i process- 
och lärandeperspektiven.  
 
Vi har genom konstrueringen av styrkorten försökt att visa på att det finns både en vertikal 
och horisontell avstämning i de båda mallarna för Färs & Frosta Sparbank. Detta genom vår 
beskrivning av orsak-verkan sambandet mellan de olika beståndsdelarna i perspektiven 
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(horisontell), och även genom att tydligt beskriva sambandet mellan framgångsfaktorer och 
den strategiska målsättningen för respektive perspektiv (vertikal) i de olika styrkorten. Orsak-
verkan sambandet ter sig naturligt då de strategiska målsättningarna utarbetats från bankens 
verksamhetsidé och därför motverkar inte de kritiska framgångsfaktorerna varandra. 
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8. Slutsatser 
 
Vårt avslutande kapitel består som sig bör av de resultat som uppkommit med studiens 
utveckling. Vi redovisar även generaliseringar och olika typer av vinklingar för att få en mer 
utvecklad resultatdiskussion. Till sist ger vi även vår syn på intressanta teman på en 
ytterligare utveckling av vår studie. 
 

 
8.1 Resultat 
 
Vi såg med förväntan fram emot utvecklandet av balanserade styrkort inom Färs & Frosta 
Sparbank. Deras kunskap om BSC var begränsad och vår uppgift blev därför att försöka 
förklara det geniala med balanserade styrkort och vad det kan göra för dem. Det vi har 
kommit fram till är att Färs & Frosta liksom många andra företag utvecklat sin budget till en 
modern budget och på så vis tycker den blir bättre och bättre. De arbetar också med små 
resultatenheter inom banken och styrningen består numera av en kombination av 
resultatenheter och en budget som blivit mer av en uppföljningsmetod. Då budgeten generellt 
sett börjar ses som omodern samtidigt som lokala klagomål på uppföljningssystem och 
redovisningssystem uppkommer finns det ett behov av att byta styrverktyg. Situationen är 
troligtvis inte annorlunda i många andra företag, de vet om att budgeten är ålderdomlig men 
den hålls fortfarande vid liv för en budget ska personalen alltid kämpa sig igenom enligt 
tradition. 
 
Färs & Frosta har enligt oss goda förutsättningar för att genomföra ett lyckat införande av 
styrinstrumentet Balanced Scorecard. Den tydliga och välformulerade visionen som Färs & 
Frosta arbetat fram är en bra grund att bygga ett styrkort på, eftersom styrkortets två 
huvudfunktioner är att översätta visionen till specifika mål samt att kommunicera detta till de 
anställda. Banken har idag en mycket väl rotad budgetprocess bland de anställda och det är 
denna process som kan bytas ut mot ett Balanced Scorecard. Med hänsyn till att 
budgetprocessen är väl rotad bland personalen är vi av uppfattningen att även en 
styrkortsprocess kommer att fungera inom banken. Det finns dock en risk att budgeten fått 
alltför starkt fäste och att det finns ett motstånd inom organisationen mot förnyelse och 
förändringar. Människan har av naturen ett visst motstånd till förändringar och detta är inget 
unikt för någon speciell bransch. Under arbetets gång har det visat sig att det finns en stor 
medvetenhet om kundens betydelse inom företaget och därigenom ett stort intresse för 
mätning av ickefinansiella nyckeltal. Det främsta argumentet emot ett balanserat styrkort är 
att det medför merarbete och det finns en uppfattning om att styrinstrumentet är komplext. Vi 
anser dock att ett styrkort i många fall kan vara tydligt, lättanvänt och inte medföra något 
extra arbete. 
 
I dagsläget mäter Färs & Frosta några få ickefinansiella nyckeltal men har inte riktigt 
integrerat dessa i styrsystemet. Vi är av uppfattningen att dessa nyckeltal inte har ett lika 
starkt fäste bland bankens anställda eftersom det ligger utanför det rankingsystem som 
används. Med anledning av att mätningarna redan förekommer inom banken anser vi att 
banken kan ses inneha de rätta förutsättningarna för ett styrkort. Färs & Frosta arbetar idag 
även med resultatenheter i form av de olika lokalbankerna och genom detta finns även här rätt 
förutsättningar för styrkort på lokalbanksnivå. Genom att införa styrkort ökar även relevansen 
i rankingsystemet eftersom lokalbankerna har olika förutsättningar och då skulle goda och 
sämre arbetsinsatser inte ges de fördelar som de gör i det nuvarande systemet. 
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Färs & Frosta genomför i dagsläget en del extern benchmarking med förutsättningslika banker 
och har därigenom fina förutsättningar för att ersätta budgeten med balanserade styrkort 
kombinerat med intern och extern benchmarking. Detta alternativ anser vi vara ett mycket 
intressant förslag på styrsystem för Färs & Frosta trots att banken uttalat att de skall verka 
med trygghet och tradition. Det kanske inte syftar på styrningen av banken men det ligger nog 
en del i att en Sparbank inte skall experimentera med verksamheten utan kunderna skall känna 
igen sig och kunna lita på sin bank. Vi är ändå av uppfattningen att farorna i framtiden är så 
stora att ett nytt styrverktyg är en nödvändighet om lönsamheten skall kunna bibehållas 
(Hörby) och utvecklas (Dalby). Vår tro är att en fortsatt jämförelse med liknade banker och ett 
införande av styrkort är framtiden för Färs & Frosta Sparbank AB. 

 
8.2 Resultatdiskussion 
 
8.2.1 Generaliseringar ur studien  
 
Under studiens gång har övertygelsen inom oss växt sig allt starkare att framtiden ligger 
öppen för det balanserade styrkortet. Om än i skaparnas skeppning så i vart fall i någon 
liknande modell kommer många företag att implementera styrkort i sina organisationer. För vi 
kan tänka oss att företag vill minimera risken att inte ha rätt personal, en väl fungerande 
process och nöjda kunder. Om företagen arbetar med styrkortets perspektiv som grunder för 
deras styrning är det på något sätt BSC-teori som praktiseras, även om styrverktygen inte 
benämns så. Företag får tack vare BSC en bättre kontroll över hela organisationen och kan på 
så vis möta konkurrenternas styrkor på ett effektivare sätt.  
 
Genom vår referensstudie har påståendet att BSC är ovanligt lämpligt inom bankbranschen 
definitivt stärkts. Det visade sig att samtliga banker som ingick i referensstudien hade stor 
kunskap om styrkort och inställningen till styrverktyget var odelat positiv. När så många 
banker har BSC visar den fysiska lämningen att detta är ett lämpat styrverktyg för branschen. 
En stor anledning att det är så tror vi att vår studie visar på ett tydligt sätt genom de olika 
delar som vi tagit upp. Vi har redan nämnt den stora kunskapen om styrkort hos större 
svenska banker som referensstudien visade, detta i kombination med Banking och BSC visar 
på tydliga kopplingar studierna emellan. Om till exempel det som togs upp i 
ekonomistyrningen inom Banking som, begränsningar, den finansiella planeringens roll, 
konkurrensstyrkor, bankbranschen och planeringsprocessen så är det en stor del av dessa 
aspekter som tas upp som positiva element med införandet av styrkort. Detta borde enligt oss 
vara en bakomliggande faktor till varför BSC är väl etablerat inom bankbranschen. 
 
Problemet som kommer att finnas och bli den stora hållhaken för BSC: s exploatering är att 
det inte är helt enkelt att arbeta sig hela vägen fram till ett implementerbart styrkort, det är en 
komplex företeelse som inte skall underskattas. Detta kan vi själva skriva under på, vi har 
arbetat under tio veckor för att åstadkomma en modell för två styrkort och ändå avgränsat oss 
från att gå igenom hela utvecklingsprocessen. Det krävs att hela personalen är delaktig, hög 
seriositet och ett stort engagemang från toppen av organisationen till lägsta nivå. Det är själva 
framtagningsprocessen som är den viktigaste faktorn för att styrkorten skall bli lyckade. Att 
komma fram till styrtal, framgångsfaktorer och strategiska målsättningar kräver hårt arbete, 
men det finns gott om exempel för banker att studera och på så vis kan banker hitta en del 
generella styrtal som de kan utnyttja och därmed till viss del också hålla nere kostnaderna. 
Det finns dock en uppenbar risk att mindre banker tycker att kostnaderna för att utveckla BSC 
överstiger nyttan med det och detta kan leda till att färre företag tar till sig styrverktyget.  
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Bankerna måste dock tänka mer långsiktigt eftersom det tar tid innan effekterna syns i 
resultatet. Om till exempel kompetensen är låg och företaget inte arbetar med styrkort så är 
det oftast för sent när väl problemet upptäcks. Faktum kvarstår dock att det är få företag som 
idag kan uppvisa ett lyckat BSC efter flera års användning (Olve et al, 2003). Vi tror att det är 
för att det fortfarande är ett relativt ungt styrverktyg och att framtiden snart kommer att utvisa 
fler företag med lyckade styrkortsimplementeringar. Det är viktigt att styrkortsarbetet tas på 
allvar för det är i framtagningsprocessen som många företag inser bristerna och lär sig väldigt 
mycket om sin egen organisation. 
 
BSC är fördelaktigt i decentraliserade organisationer där enheterna kan utveckla ett 
ömsesidigt utbyte av erfarenheter och lära sig av varandra, vilket i sin tur kan leda till en ökad 
harmonisering av hela organisationen. Det finns ofta stora skillnader mellan olika enheter och 
detta skall företaget dra nytta av och försöka utnyttja situationen och ta vara på den kunskap 
och erfarenheter som kan utvinnas ur dessa situationer. En enhet som till exempel befinner sig 
i en mognads fas har med all sannolikhet någon gång befunnit sig i en situation då de behövt 
öka sin marknadsandel och detta skall företaget dra nytta av. Likaså kan en enhet som kommit 
ut ur tillväxtfasen hjälpa andra enheter inom organisationen som fortfarande är i behov av att 
växa. Förutsättningar och situationer skiljer sig givetvis åt men vi tror att en hel del fördelar 
kan nås genom ett ömsesidigt utbyte.  
 
Som tidigare nämnts är en stor anledning till att det balanserade styrkortet mötts med en viss 
skepsis tron på en ökad arbetsinsats samt förkärleken till att fortsätta att arbeta med det som 
traditionen erbjuder. Kaplan & Norton (1999) anser själva att styrkortet inte är ett substitut till 
budgetarbetet utan snarare ett komplement. Ett stort problem för mindre banker är att de oftast 
inte har de resurser som krävs för att kombinera budget med ett balanserat styrkort och att 
valet då oftast faller på att behålla budgeten. Färs & Frostas budgetarbete är idag enligt egen 
utsago omfattande och banken mäter alltför mycket. Vi är av den generella uppfattningen att 
om banker skulle införa styrkort hade framtagningsprocessen utvisat vad som verkligen 
behöver mätas. Utifrån detta kan banken sedan utforma en budget som inte alls är lika 
resurskrävande som dagens och eventuellt även kombinera med ett styrkort.  
 
En annan variant av styrning som det finns goda förutsättningar att utveckla inom många 
banker är att integrera budgeten i styrkortet, genom att lägga in de tal som mäts i budgeten i 
det finansiella perspektivet och låta det finansiella perspektivet överta budgetens roll. Genom 
detta förfarande behåller banken sin budget samtidigt som den strategikoppling som ett 
styrkort medför ökar och vikten av de nyckeltal som tidigare tillhörde budgeten kan nu på ett 
tydligare sätt förmedlas till de anställda genom orsak-verkan samband. En nackdel med denna 
lösning är att sammanslagningen av budget och styrkort medför en resurskrävande mätning.  

 
8.2.2 Annat val av metod 
 
Vi valde som bekant att varje lokalbank skall utveckla sitt eget styrkort med sina egna styrtal 
och till hjälp skall de utgå ifrån våra utvecklade mallar. Vårt val av metod har givetvis satt sin 
prägel på styrkortens beståndsdelar, men det föll sig naturligt efter intervjuer och efter att 
företagets organisationsschema studerats. Organisationens utformning avgör på vilken nivå ett 
styrkort skall utvecklas. Ett alternativ till vårt val är att utveckla ett koncernstyrkort och två 
styrkort på lägre nivå till exempel ett för respektive rörelsechefs område bestående av fem 
kontor var. Då hade styrkorten till stor del präglats av rörelsechefernas visioner och inte av 
lokalbankerna själva. Vi kunde också valt att stanna vid uppdelningen på två styrkort, 
nyetablerade och etablerade kontor, tillsammans med ett koncernstyrkort. Detta hade 



 81 

underlättat för utvecklingen av det övergripande styrkortet, men vi tycker inte riktigt att de 
behov som finns motsvarats på samma sätt som görs av den valda utformningen. 

 
8.2.3 En annan bank 
 
Om vi valt att studera en annan bank än Färs & Frosta hade resultatet naturligtvis blivit 
annorlunda, medan det som presenteras här i resultatdiskussionen troligen inte sett särskilt 
annorlunda ut. Styrkortet utformas väldigt mycket efter företagets organisation och 
förutsättningarna som finns inom den. Därför blir inte ett företags hela BSC koncept det andra 
likt. Med tanke på att Färs & Frosta är en stor fristående sparbank hade det troligen räckt med 
ett färre antal styrkort om vi valt en annan fristående sparbank. Att gå närmare in på specifika 
skillnader känns inte relevant då vår uppfattning är att hela styrkorten hade sett annorlunda ut, 
medan framtagningsprocessen i sig inte sett särskilt annorlunda ut. 
   
8.2.4 BSC generaliseringar överlag 
 
Även om Kaplan & Norton inte anser att det går att ersätta budgeten med ett styrkort går det 
bevisligen att driva en bankverksamhet utan budget. Ett strålande exempel är Handelsbanken 
som redan på 70-talet delade upp banken i resultatenheter och mätningarna av dessa enheter 
gjordes genom intern och extern benchmarking. Det faktum att Handelsbanken idag har högst 
avkastning på eget kapital och lägst avsättningsprocent av de stora bankerna i Norden beror 
givetvis inte enbart på dess förändring av styrsystem, men det bevisar att budgeten går att 
ersätta. Det skall dock tilläggas att Handelsbanken aldrig arbetat med budget så de är inget 
exempel på ett företag som lyckats genom att överge budgeten till förmån för något annat 
styrsystem. 
 
Även om vi inte studerat andra styrverktyg i vår uppsats så har vi efter fyra års studier byggt 
upp en viss kännedom om andra styrinstrument och då vi ser tillbaka på arbetet så är vi av 
uppfattningen att BSC belyser hela organisationen som andra styrverktyg inte gör. Dessa tar 
mestadels upp de finansiella aspekterna i företaget trots att de kanske skall inkludera personal 
och den interna processen. Fokus läggs alltså inte på samma punkter som görs då företaget 
arbetar med BSC. Vi kan tänka oss att ett företag utan BSC inte känner något behov av 
styrkort och tycker att verksamheten fungerar smärtfritt. Om de väljer att ändå utveckla 
balanserade styrkort påvisar de olika strategiska målsättningarna, måtten och 
perspektivtänkandet hur mycket ett styrkort kan bidra med. Framförallt syns också problem 
som företaget inte skulle ha upptäckt om de inte valt att utveckla styrkortet. Perioden då 
företag utvecklas med hjälp av styrkorten är en hård och arbetsam tid, men som på längre sikt 
förhoppningsvis genererar ett årligt överskott i kassan. Vi är av uppfattningen att både nöjda 
kunder och personal är den viktigaste framgångsfaktorn under 2000-talet. För om företaget 
genomför sitt BSC utvecklande på rätt sätt och arbetar aktivt med det så belyser och 
kommunicerar företaget med all säkerhet de viktigaste aspekterna på både kort och långsikt! 
 
BSC kan ses som en föryngring av ekonomistyrningen men som ändå behåller en del av den 
gamla styrningens fördelar. På så vis har Kaplan & Norton lyckats få med sig praktikerna i sitt 
BSC, som andra styrverktyg inte klarat av (Lindvall, 2001). I framtiden ser vi inte det som 
omöjligt att styrkorten utvecklas till den grad att det finansiella perspektivet tas bort inom 
vissa enheter och ett nytt perspektiv läggs in istället, exempelvis att medarbetarperspektivet 
får större plats än att ligga inbäddat i lärandeperspektivet. Vi tror också att det så småningom 
kommer att utvecklas ett nytt styrsystem, men detta kommer med all säkerhet att få gå igenom 
samma mognadsprocess som BSC gått igenom för att vinna företagsledningars förtroende. 
Därför ser vi inte det som helt otänkbart att BSC kommer att vara det stora styrverktyget för 
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företagen de närmsta 20-30 åren. BSC är redan allmänt accepterat och vi ser inte någon 
bransch där förutsättningarna för att implementera styrverktyget inte finns. De flesta företag 
har en vision och strategi som de arbetar efter och det är dessa begrepp som är byggstenarna i 
ett balanserat styrkort. Att finna rätt styrtal, framgångsfaktorer och strategiska målsättningar 
lyckas alla företag med. Det finns mängder av generella styrtal som lätt kompletteras eller 
utvecklas till specifika styrtal för företaget i fråga. 
  
Avslutningsvis har vi ytterligare en aspekt som vi tror kommer att medföra att BSC blir mer 
och mer utnyttjat. Anledningen är att de som är födda och uppvuxna med budgeten, det vill 
säga 40- och 50-talisterna abdikerar från chefspositionerna inom den närmsta tiden. Då det 
sedan blir fler och fler på ledande positioner som studerat på 90-talet och framåt som lärt sig 
BSC från grunden är det inte helt otänkbart att det också kommer att avspeglas i företagens 
styrningsinstrument.  

 
8.2.5 Studiens bidrag 
 
Studien har visat att förutsättningarna för balanserade styrkort i mindre banker absolut finns. 
Det viktigaste för att BSC skall bli lyckat är att verktyget tillägnas stor seriositet och hårt 
arbete. Det är själva framtagningsprocessen som är det primära i implementeringsfasen av ett 
styrkort. Om ett felaktigt arbetssätt används är det inte heller troligt att BSC blir en långvarig 
företeelse i företaget. Ett rätt arbetssätt finner lämplig vision, idé och strategi som sedermera 
utvecklas till strategiska målsättningar, kritiska framgångsfaktorer och styrtal utan några 
större problem. Det är mycket arbete och inte självklart att framgången står för dörren bara för 
att styrkort utvecklas, men företagen lär sig väldigt mycket som kan generera fördelar i 
framtiden. 

 
8.3 Fortsatt forskning 
 
En naturlig fortsättning av vår studie är att utveckla styrkortet på koncernnivå och 
sammankoppla det med de två modellerna vi konstruerat. Våra två modellers styrtal kan också 
ses över eftersom styrtal skall vara utbytbara och det hade varit av intresse att studera vad 
banken inriktar sig på om några år och konstruera styrtal utifrån detta. Ytterligare en 
utveckling av studien kan vara att använda våra mallar för bankens styrkort och utveckla egna 
styrkort för samtliga tio lokalbankskontor och se på skillnader kontoren emellan. 
 
Det hade också varit av intresse att välja andra nivåer för styrkortsutformandet till exempel de 
nivåer vi nämner i resultatdiskussionen. Även en inriktning mot att utforma styrkorten utifrån 
högre chefers åsikter från staben i Färs & Frosta hade varit av intresse och av detta sedan 
jämföra skillnaderna mot de styrkort vi utvecklat. 
 
En annan fortsättning av vår studie som vi kan tänka oss är att studera bankens benchmarking 
och utveckla en modell där BSC och benchmarking sammanstrålas till ett komplett 
management system. Även en utveckling av dagens budgetsystem och en jämförelse mellan 
BSC och budget med dess respektive fördelar och nackdelar skulle kunna vara intressant att 
studera. Ytterligare en utveckling skulle kunna vara att kombinera BSC och budget inom ett 
företag. I vårt fallföretag exempelvis genom att styrkort utvecklas för de nyetablerade 
kontoren medan budgeten behålls i de etablerade kontoren. Styrverktygen hade sedan fått 
sammanföras på koncernnivå. 
 
Om forskaren har en mer kritisk inställning till BSC kan det vara av intresse att studera frågan 
om kostnads-/nyttoproblematik kring balanserade styrkort? Huruvida det är lönsamt eller inte 
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är en fråga som många företag bör ställa sig innan en eventuell framtagningsprocess av 
styrkort inleds. Det finns idag ingen vedertagen metod för att mäta nyttan av ett styrkort och 
vi tycker det skulle vara intressant att studera frågan. 
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Appendix. 1 
 
Frågeformulär Sparbanken Syd 
 
När infördes Balanced Scorecard i Er organisation?  
Varför valde Ni att använda Er av Balanced Scorecard? (Huvudsyftet?) 
Vilka mål hade ni med ert BSC? Har de upplevts? 
Används styrkortet i kombination med annat styrinstrument? Vilket? 
 
1. Nivå 
Varje bank har tre styrkort T, P, F, samlar ni sedan in upp allting i ett totalt BSC på samma tre 
nivåer för hela banken eller hur fungerar det?  
Vad är det bästa med att ha det uppdelat i P och F? 
Är det tänkbart att ha det på annat sätt dvs utan P och F och bara ett BSC per bank/område?  
 
2. Framtagningsprocessen 
Hur gick framtagningsprocessen till?  
Hur såg implementeringsprocessen ut (i stora drag)?  
Hur fördes långsiktighet, vision, strategi och affärsidé in i arbetet? 
 
3. Perspektiven 
Var det självklart vilka perspektiv BSC skulle innehålla, eller diskuterades alternativ? 
Var läggs mest fokus och är något perspektiv viktigare än de andra? 
Hur ofta utvärderas perspektiven och har något bytts ut mot ett nytt? 
 
4. Styrtalen 
Fungerar de med orsak-verkan samband? (dvs i en kedja nerifrån och upp?)  
Hur arbetades de strategiska målsättningarna bakom styrtalen fram?  
Hur arbetade ni fram utfalls- respektive drivande mått? (ex. öka kundernas tillfredsställelse – 
marknadsandel – kundrelationens djup)  
Hur ofta utvärderas nyckeltalen och byts ut mot nya? 
 
5. Resultat 
Har ni pga BSC fått bättre, ekonomiskt resultat, ökad kännedom om företagets affärside, 
vision och strategi?  
Vad är den största vinsten med införandet av BSC?  
Har styrkortet medfört några förändringar i strategi eller organisation?  
Medförde styrkortet en uppdatering av mjukvaror och liknande för datainsamling? 
Är styrkortet väl förankrat i organisationen? 
 
6. Effekter 
Hur arbetar Ni för att personalen ska förstå sambandet mellan strategi och mått? 
Vad har styrkortet bidragit med till organisationen? 
Finns det något negativt med styrkortet? 
Goda råd till någon som vill börja arbeta med styrkort? 
Skulle Ni vilja förändra något i BSC?  
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Appendix. 2  
 
Intervjufrågor till lokalbankschefer 
 

1. Bakgrund: Tidigare anställningar? Utbildning? 
2. Hur tycker Ni att dagens styrsystem fungerar? 
3. Egen tolkning av visionen? 
4. Finns det några fastställda strategier och strategiska mål inom Färs & Frosta? 
5. Finns det någon handlingsplan inom Färs & Frosta? 
6. Har Ni hört talas om Balanced Scorecard? (Om respondenten inte känner till 

styrverktyget ges en kort förklaring för ökad förståelse inför kommande frågor) 
7. Utifrån de fyra perspektiven:  Hur ser du på visionen för de olika perspektiven? 

Vilket/vilka är viktigast? 
Något perspektiv som saknas? 

8. Vilka är Färs & Frostas kritiska framgångsfaktorer för varje perspektiv? 
9. Vad skulle du vilja mäta som inte mäts idag? 
10. Om icke-finansiella nyckeltal, förslag på relevanta tal? 
11. Anser du att det finns förutsättningar för att mäta icke-finansiella nyckeltal.  
12. Nivå på kortet? Alternativt dela upp i två kort (företag och person) 

 
Utöver frågorna, ställ följd frågor av typen: Hur då?, Varför då?  
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Appendix. 3 
 
Organisationsschema för Färs & Frosta Sparbank AB 
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Lokalbankerna: 
 
Eslöv 
Hörby  
Höör 
Löberöd 
Sjöbo 
 

Lokalbankerna: 
 
Dalby 
Kävlinge  
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Staffanstorp 
Svalöv 


